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Taiteilijat Facebookissa 1915

Aluksi
JUHLAVUOSI
Vuonna 2015 juhlittiin Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen syntymän 150-vuotisjuhlavuotta. Gallen-Kallelan Museo koordinoi juhlavuotta valtakunnallisesti. Gallen-Kallela -teemaisia näyttelyitä järjestettiin yhteistyönä ympäri Suomea. Tuusulan taidemuseon, Ainolan ja
Järvenpään taidemuseon kanssa tehtiin tiivimpää yhteistyötä Ystävät 150 -hankkeen puitteissa.
Tämä yhteistyö tuki Taiteilijat Facebookissa 1915 -hanketta ja tiiveimmin työtä jaettiin Tuusulan taidemuseon ja Gallen-Kallelan Museon välillä.

TYÖRYHMÄ
Hanke rahoitettiin Koneen Säätiön merkittävällä tuella. Rahoituksen hakijana ja käyttäjänä
oli Gallen-Kallelan Museo. Hankkeen koordinoi ja toteutti projektityöntekijä Satu Rantala.
Gallen-Kallelan Museon koko henkilökunta, erityisesti kokoelmapäällikkö Minna Turtiainen,
museonjohtaja Tuija Wahlroos sekä juhlavuoden sihteeri Sanna Lipponen, osallistuivat tiiviisti
kommunikointiin Facebook-käyttäjien kanssa, tiedotukseen sekä tutkimuksen tukemiseen.
Tuusulan taidemuseossa yhteyshenkilönä toimi museoamanuenssi Niina Lahtinen, kuvapalveluissa viestinnän museovirkailija Tarja Kärkkäinen ja asiantuntijana tutkija Johanna Rinta-aho
Halosenniemestä. Päivitykset käänsi englanniksi kielenkääntäjä Jüri Kokkonen. Gallen-Kallelan
Museon ystäväyhdistys Liekin jäsen Mikko Alaja antoi arvokkaan vapaaehtoistyöpanoksensa
tiedonhaussa ja lähteiden selvittämisessä.

Hankkeessa toteutettiin neljää osiota:
1.
2.
3.
4.



tutkimus ja aineistokoonti (2/2014 – 8/2015)
Facebook-päivitysten käsikirjoitus (1/2015 – 11/2015)
julkaisut, kommunikointi ja tietopalvelut (koko vuosi)
tiedotus ja seuranta (koko vuosi, raportointi 2016)
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1. Tutkimus ja aineistokoonti
Hankkeessa tutkittiin Gallen-Kallelan ja Halosen vuoden 1915
päivittäistä elämää monista mahdollisista tietolähteistä.
Lähdeluettelo on liitteessä 1. Aineistoja tai tietopalveluja
hyödynnettiin 14 eri organisaatiosta:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gallen-Kallelan Museo
Helsingin yliopiston kirjasto
Helsingin kaupunginmuseo, kuvakokoelmat
Huutokauppakamari Annmaris Tampere, teoskuva
Kansallisgalleria, lehtileikearkisto, Kirjava – Suomen taiteen bibliografia, taidekokoelmat
verkossa, Simberg-valokuvat verkossa
Kansallisarkisto, Akseli Gallen-Kallelan erikoiskokoelma, E. N. Setälä, kirjeet
Kansalliskirjasto, sanomalehdet ja aikakauslehdet, kaunokirjallisuus, tietopalvelut
Klaavolan museo / Antti Halosen jäämistö
Taidesäätiö Merita, teoskuva
Pekka Halosen Seuran kokoelmat
Tampereen taidemuseo, tietopalvelut
Tekniikan Museo, tietopalvelut
Tuusulan Museot, Halosenniemen museo, arkisto ja kuvakokoelmat
Åbo Akademis bibliotek, kirjeet

Facebook-vuosi 1915 on ensimmäinen tapaus, jossa Gallen-Kallelan elämästä tutkitaan yhden
vuoden mikrohistoria näin tarkkaan. Tutkimusosuus toi paljon uutta tietoa, kukin tietolähde
on kirjattu ja kaikki julkaistut tekstit on viitteistetty. Suuri arvo on jo siinä, että arkistoaineistoihin on syvennytty ja niiden sisältö on tuotu päivänvaloon. Vapaaehtoisen avustajan ansioksi
on luettava aikaa vievän vapaamman tutkimuksen anti ja vuoden 1915 tapahtumien ja tietojen
löytäminen ei-ilmeisistä lähteistä, mikä laajensi vuoden kuvaa ja mahdollisti joidenkin aiheiden
syvemmän tarkastelun.
Kaikki lähteenä käytetyt aineistot on digitoitu kirjallisuutta lukuun ottamatta. Luetteloinnit on
tehty taulukkolaskentaohjelman taulukoihin. Hankkeessa luetteloidut ja digitoidut aineistot:

•

Akseli Gallen-Kallelan henkilöarkisto ja talousarkisto luetteloitiin ja digitoitiin tunnistekuvatasolla vuoden 1915 osalta kokonaan. Muut osat arkistosta eivät vielä ole luetteloitu.
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•

•

•
•

Gallen-Kallelan kirjekokoelmasta tehtiin vuosikohtainen kartoitus. Kirjekokoelma on luetteloitu henkilöiden mukaan järjestäen talletuksen yhteydessä Kansallisarkistoon. Myös Kansallisarkiston Gallen-Kallelan erikoiskokoelma kartoitettiin vuoden 1915 osalta. Lähes kaikki
vuoden tunnetut kirjeet litteroitiin.
Kansallisgallerian lehtileikeviitetietojen mukaan kartoitettiin Gallen-Kallelaa ja Halosta
koskevat lehtileikkeet. Leikkeet digitoitiin Kansalliskirjaston mikrofilmeiltä ja täydennettiin
aiheisiin liittyvillä lehtikirjoituksilla sekä yleisesti yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja taidemaailmaan liittyvillä lehtikirjoituksilla.
Gallen-Kallelan Museon lehtileikekokoelmasta luetteloitiin ja digitoitiin vuoden
1915 leikkeet.
Kummankin taiteilijan ekspografia ja vuoden 1915 valokuvat, sekä Gallen-Kallelan tuotantoluettelo vuodelta 1915 koottiin olemassa olevista lähteistä: Ateneumin suurnäyttelyiden
yhteydessä tehdyistä ekspografioista, Kirjava – Suomen taiteen bibliografiasta, Tuusulan
taidemuseon teostietokannasta sekä Gallen-Kallelan teosrekisteristä.

Kirjamainos.
Dagens Press
8.12.1915.
Kansalliskirjasto.

Lehtileike.
HS 28.4.1915.
Leikekokoelma
GKM.
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2. Facebook-päivitysten käsikirjoitus
Facebookiin rakennettiin profiilit kummallekin taiteilijalle.
Tuusulan taidemuseon yhteyshenkilö vastasi Pekka Halosen
profiilin tuottamisesta ja hankkeen projektityöntekijä Akseli
Gallen-Kallelan profiilista.
PROFIILITYYPPI
Profiilityypiksi valittiin ”julkisuuden henkilö”, mikä ei yrittänyt esittää historian hahmoja
todellisina nykyhetken ihmisinä (varsinainen Facebook-sivu), eikä profiilityyppiä rajoittanut
julkaisujen päivääminen kauas historiaan. Tavallisen Facebook-sivun julkaisuja ei voi päivätä
vuotta 1905 aikaisemmaksi, kun taas taiteilijoiden elämäntapahtumat haluttiin kirjata syntymävuodesta 1865 alkaen. Toisaalta julkisuuden henkilö ei voi olla toisen sivun kaveri, mutta siitä
voi tykätä ja sitä voi seurata. Profiilien ”impressum” -lisätietosivulla ilmoitettiin selkeästi, että
profiilit ovat museoiden luomia ja mistä saa lisätietoa hankkeesta.

KÄSIKIRJOITUS
Koko vuoden tapahtumat ja tietosisältö käsikirjoitettiin Gallen-Kallelan ja Halosen näennäisiksi Facebook-päivityksiksi. Käsikirjoituksen pohjaksi kootut aineistot ajoitettiin ja sijoitettiin
Googlen tarjoamaan verkkokalenteriin alustavaksi julkaisusuunnitelmaksi. Näin aineistot,
tapahtumat ja ilmiöt voi hahmottaa ajallisesti ja sijoittaa ne vuoden 1915 viikkorytmiin, joka
oli päivän edellä vuotta 2015 (eli 1915 perjantai oli 2015 torstai). Kalenterissa on omat alakalenterit Gallen-Kallelalle, Haloselle ja yhteiskunnallisille tapahtumille. Työskentely sijoitettiin
verkkoon, jotta yhteistyöhön voisivat osallistua samanaikaisesti useat henkilöt. Kalenteri on
kirjautumisen takana.
Varsinaiset käsikirjoitustekstit kirjoitettiin Google Driven laskentataulukkoon, johon merkittiin
päivämäärä, julkaisun luonne, teksti suomeksi, teksti englanniksi, lähteet ja julkaistava media,
kuten kuvat tai linkit.
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Ruutukaappaus Google
Driven laskentataulukosta,
osa 2.

HISTORIANKIRJOITUS
Hankkeen historiankirjoitus oli luonnollisesti erilaista, kuin taidehistoriallinen tutkimuskirjoitus. Vuoden 1915 historiankirjoitus oli arkista, käytännönläheistä, todennettaviin tapahtumiin
nojaavaa, vähätulkintaista ja tyyliltään vapaata. Taiteilijoiden sanat eivät olleet suoria lainauksia,
vaan hankkeen käsikirjoittajan mielikuvitusta, mutta tukena toimivat kirjeiden ja alkuperäisten käsikirjoitusten kielen tyyli ja äänensävyt. Kaikki väitetyt tapahtumat perustuvat alkuperäisaineistojen tarjoamiin todisteihin, mutta mielipiteet ja kulttuurin monimuotoiset vivahteet
ovat tutkijan arvauksia. Gallen-Kallelan vuodesta oli saatavilla enemmän lähdetodisteita kuin
Halosen vuodesta, mistä seuraten hänelle käsikirjoitettiin enemmän julkaisuja.

KAKSIKIELISYYS
Julkaisu toimi kaksikielisenä; suomeksi ja englanniksi. Käännöksistä vastasi ammattikääntäjä.
Projektin alussa käsikirjoittaja kokosi päivitykset parin viikon etukäteispaketeiksi kääntäjälle
lähetettäväksi. Yhtäaikainen tutkimus kuitenkin hidasti käsikirjoitusta ja aikataulu jätätti. Toimintatapaa muutettiin toukokuussa niin, että kääntäjä oli joustavasti valmiudessa kääntämään
päivitykset aina julkaisua edeltävänä päivänä. Tämä helpotti käsikirjoittajan painetta ja toimi
hyvin vuoden loppuun asti.
Koottu käsikirjoitus löytyy liitteestä 2.
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3. Julkaisut, kommunikointi
ja tietopalvelu
Vuoden ajalle käsikirjoitettiin yhteensä 264 julkaisua ja 31
keskinäistä kommenttia. Näistä Gallen-Kallela julkaisi 176
päivitystä ja Halonen 88, ja useita keskinäisiä kommentteja
kirjoitettiin myös spontaanisti ilman käännettävää
käsikirjoitusta. Julkaistuja kuvia, videoita ja linkkejä oli
yhteensä 313. Ensimmäiset päivitykset julkaistiin 12.1.2015, kun
Gallen-Kallela kertoi pojaltaan saapuneesta kirjeestä, kysyi
Pekka Halosta Facebook-kaverikseen ja Halonen vastasi
myöntävästi.
AJOITUS
Käsikirjoitus seurasi vuoden 1915 päivämääriä ja Facebook-päivitykset julkaistiin niiden määritteleminä riippumata siitä, mille päiville ne vuonna 2015 osuivat. Julkaistua kokonaisuutta
voi siis pitää melko tarkkana lokina vuoden 1915 tapahtumista. Jotkin ajankohdat ovat summittaisia, mutta osuvat kuitenkin yleensä oikeaan kuukauteen. Julkaisut saapuneista kirjeistä
sjoitettiin yleensä muutamaa päivää kirjeen päiväystä myöhemmäksi. Ajoitukset voi täsmentää
viittauksien mukaisista lähteistä.

KOMMENTIT
Päivitykset keräsivät tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja ja jakoja. Useimmat kommentit
koskivat suoraan julkaisun sisältöä ja suuntautuivat oikeana puheena Gallen-Kallelalle tai Haloselle. Keskustelut olettivat hauskasti, että profiilien takana todella olivat tutut taiteilijat 100
vuotta sitten.
Tyypillisimmillään kommentit olivat kannustavia; vastoinkäymisiä kokeneita rohkaistiin ja
näyttelyihin toivotettiin onnea. Taidekuvien julkaisu kirvoitti ihailevia kommentteja ja Facebook-käyttäjät kertoivat joskus pitkistä ihailusuhteista Gallen-Kallelan ja Halosen taidetta
kohtaan. Taidekuvajulkaisut ja perhetapahtumat herättivät julkaisutyyppeinä huomattavasti
enemmän kiinnostusta kuin taidemaailman myllerryksiä koskevat päivitykset. Taiteen herättämiä tunnelmia kuvailtiin joskus värikkäästikin ja omia kokemuksia jaettiin. Kummankin
syntymäpäivät saivat muut Facebook-käyttäjät hukuttamaan taiteilijat onnitteluihin.
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JAKAMINEN
Omia aineistoja tai kuvia jaettiin myös julkaisuina sivuille. Jotkut halusivat kertoa henkilökohtaisesta kytköksestä taiteilijoihin jonkin suku- tai muun linkin kautta. Julkaisut saattoivat
myös sisältää kysymyksiä. Rohkea nuori piirtäjä Julia Jokinen jakoi Gallen-Kallelasta tekemänsä
lyijykynämuotokuvan yksityisviestissä ja antoi myös luvan kuvan julkaisuun. Kaikkiaan taiteilijoiden sivuilla julkaistiin 62 artikkelia, joista valtaosa Gallen-Kallelan sivulla.

AKTIIVISET
Jotkin Facebook-käyttäjät loivat taiteilijoihin muita syvemmän suhteen. Eräs nainen, kumma
kyllä vain yksi, otti historiallisen roolin ja esiintyi keksittynä rouva Lindinä Lahdesta tarjoutuen
Gallen-Kalleloiden Kalelaan hushollerskaksi, kun aihetta kosketettiin erään arkistoaineistoista
nousseen suosituskirjeen myötä. Lopulta keskustelussa päästiin yhteisymmärrykseen siitä, että
nuorempien likkojen oli parempi hoitaa suuren talon rasittavat talouspuuhat halonhakkuusta
lähtien. Toinen nainen, iäkäs Eeva-Liisa Tarvainen oli erittäin aktiivinen kommentoija GallenKallelan julkaisuihin ja eli vahvasti mukana koko vuoden tapahtumissa.

Käyttäjän
jakama piirustus.
CC BY-NC-ND
Julia Jokinen
2015.

Ote
keskustelusta
Rouva Lindinä
esiintyneen
käyttäjän
kanssa.
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KYSYMYKSET
Historiallisten aineistojen ja tiedonjyvien julkaiseminen herätti odotetusti myös kysymyksiä.
Osa kysymyksistä koski julkaisujen yksityiskohtia ja taiteilijoiden hahmot saattoivat täsmentää
ja antaa lisätietoja tapahtumista. Julkaisuja koskemattomia kysymyksiä tuli niin kommentteina päivityksiin, yksityisviesteinä kuin julkaisuina sivuille, ja saattoivat sisältää myös käyttäjien
jakamia kuvia arkistoaienistoista tai linkkejä verkossa oleviin kuviin. Tiedustelut olivat haastavia, mutta nostivat esiin kiinnostavia yksityiskohtatietoja historiasta. Gallen-Kallelalta kysyttiin
muun muassa suhteestaan naistaiteilijoihin, eräästä nuoruudessaan maalaamastaan teoksesta,
mieliruoista ja velkakirjasta. Pekka Haloselta taas kysyttiin ainakin ajatuksistaan Aleksis Kivestä.

YKSITYISESTI
Erityinen kysyjä oli eräs nuori nainen, joka kävi Gallen-Kallelan kanssa keskustelua yksityisviesteissä, ja kysyi suoraan, pitäisikö Suomen itsenäistyä, mitä tämä piti Kalevalasta ja mikä suhde
hänellä oli vanhempiinsa. Viimeinen kysymys sai ajattelemaan, millaisia asioita rakennettu
hahmo voi Facebookissa sanoa kenties herkistä ja kysyjälle henkilökohtaisista asioista. Keskustelu käytiin kuitenkin melko lyhyesti ja Gallen-Kallelan vastaukset pyrittiin pitämään asialinjalla.
Myönteistä keskustelussa oli (seuraajien keski-ikään nähden) nuoren ihmisen saavuttaminen
museon historiaprojektissa.

TIETOPALVELU
Jotkin kysymykset voidaan laskea museolle osoitetuiksi tietopalvelukysymyksiksi. Niin instituutioiden edustajat kuin yksityishenkilöt kysyivät valokuvatunnistukseen, taideteoksiin tai
henkilötutkimukseen liittyviä asioita. Yleensä tällaisiin kysymyksiin vastaaminen vaati tarkempaa tutkimusta tai kysyjän ohjaamista alkuperäisaineistojen äärelle, joten kysyjiä neuvottiin
ottamaan yhteyttä suoraan museon henkilökuntaan. Gallen-Kallelalle esitettiin kahdeksan ja
Haloselle yksi tällainen kysymys. Lisäksi tuusulalainen opettaja pyysi Halosen Facebook-aineistojen käyttölupaa opetustarkoitukseen. Hankkeessa nimenomaan haluttiin lisätä kiinnostusta
museoiden aineistoihin, ne haluttiin saattaa laajan yleisön tietouteen ja lisäksi haluttiin tarjota
kynnyksetön kanava kysyä aineistoista. Tavoite saavutettiin hyvin.
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HENKILÖKOHTAISTA
Erityisen myönteisenä esimerkkinä on Elis Rikalan tapaus. Gallen-Kallelan arkistosssa on
kuitti- ja kirjeaineistoja liittyen hänen moottoriveneensä Jolandan korjauttamiseen Elis Rikalan
Moottoritoimistossa Tampereella. Facebook-päivitykset tavoittivat Rikalan jälkeläisen, joka yllättäen tajusi lukevansa verkossa omaa esi-isäänsä koskevia aineistoja. Tämä henkilö otti yhteyttä museolle ja esitti asiansa. Aineistokopioita ja tietoja vaihdettiin, ja museo sai kuulla tarinan
miehestä kuittien ja kauniin käsialan takana. Tapaus oli kulttuurihistoriallista verkottumista
parhaimmillaan.
Lisää esimerkkejä sivuilla käydyistä keskusteluista liitteessä 3.

Julkaisu
Pekka Halosen
sivulle hänen
syntymäpäivänään.

GallenKallela keräsi
ensimmäisenä
iltana 500
sivutykkäystä.

12

Taiteilijat Facebookissa 1915

4. Tiedotus ja seuranta
Hankkeen näkyvyys ja levinneisyys luotettiin suunnitelman
mukaisesti sosiaaliselle medialle tyypilliselle orgaaniselle
ilmiöiden leviämiselle. Hankkeen alkaessa julkaistiin
perustiedotteet medialle suomeksi ja englanniksi. Museon
väki jakoi ensimmäiset päivitykset Facebook-kavereilleen ja
museon Facebook-sivujen seuraajille, ja tieto linkitettiin myös
museon muihin somekanaviin. Taiteilijahahmot tykkäsivät
ja ryhtyivät useiden kulttuurilaitosten tai yhteisösivujen
seuraajiksi, jotta hahmot näkyisivät edelleen näiden tahojen
seuraajille. Tämä strategia toi heti ensimmäisen illan
päätteeksi Gallen-Kallelalle 500 sivutykkäystä ja Haloselle
yli 300 tykkäystä. Hanke näkyi taiteilijoiden
150-vuotisjuhlavuoden tiedotuksessa ja tapahtumissa.
MUUT MEDIAT
Facebook-hanke sai vetoapua perinteisiltä medioilta. Helmikuussa 2015 Helsingin Sanomat
teki taiteilijoiden Facebook-debyytistä näkyvän jutun, jossa hyödynnettiin Gallen-Kallelan
Museon vapaita kuva-aineistoja verkon Flickr-palvelussa. MTV3 kävi paikan päällä Tarvaspäässä haastattelemassa museonjohtajaa ja projektityöntekijää ja juttu editoitiin perinteiselle kevennyspaikalle kymmenen uutisten jälkeen. Kumpikin näkyvyys toi yhdessä päivässä hahmoille yli
tuhat tykkääjää kerralla.
Muut kulttuurilaitokset vinkkasivat Gallen-Kallelan ja Halosen Facebook-presenssistä omilla
somekanavillaan. Useat pienemmät sanomalehdet sekä ulkomaalaisille suunnattu This Is Finland -verkkolehti kertoivat hankkeesta. Syksyllä Yle Suomen aamuohjelma Ylenaikainen huomioi Pekka Halosen syntymäpäivän 23.9. ja hankkeesta tehtiin lyhyt haastattelu aamun aluksi.

TAPAHTUMISSA
Hankkeesta kerrottiin kokemuksia jakaen erilaisissa tapahtumissa. Juhlavuoden ohjelman yhteydessä Gallen-Kallelan Museolla tarjottiin näkökulmaopastus teemalla Facebook 1915 ja lyhyt
esittely kevensi myös yhteistyömuseoiden järjestämää Gallen-Kallelan ja Halosen juhlaseminaaria Helsingin yliopistossa. Pekka Halosen syntymäpäivä Halosenniemessä näkyi Facebookissa
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Halosen hahmon luomana tapahtumana, jossa hän kutsui ystäviä kotiinsa juhlakahveille. Luomalla todellisesta museotapahtumasta historiallisen kahvihetken näennäisen tapahtumakutsun
kokeiltiin Facebookille tyypillistä tapahtumatiedotusta.
Pyynnöstä hankkeesta kerrottiin huhtikuussa 2015 Tampereen Taite Ry:n Remmi-ryhmässä, joka
on Tampereen museoiden museopedagogiikka-ammattilaisten yhteisö. Kokemuksien jakaminen
oli molemminpuolista ja hankkeeseen saatiin hyviä vinkkejä muun muassa hahmojen keskinäisen
keskustelun lisäämiseksi ja hankkeen päätöksen elävöittämiseksi. Toinen ammatillinen tapahtuma,
jossa hankkeesta kerrottiin kutsusta, oli tammikuun 2016 Communicating Digital Collections
Kansallisgallerian Kiasmassa, jossa se oli esimerkkinä digitaalisten aineistojen äärellä kommunikoinnista yleisön kanssa.

PÄÄTÖSJUHLA
Facebook-vuosi päättyi tapahtumaan Gallen-Kallelan Museossa Tarvaspäässä nimellä ”Vuoden
1915 viimeinen päivä”, joka järjestettiin uuden vuoden aattona 2015. Tapahtumaohjelmaan kuului tietovisa vuoden 1915 vaiheista, viimeisen päivän päivitysten julkaisemista yhdessä osallistujien
kanssa, sekä mahdollisuus tutustua vuoden 1915 alkuperäisiin arkistoaineistoihin paikan päällä.
Lisäksi tarjottiin virvokkeita ja kerrottiin hankkeen taustoista. Osallistujia oli yhteensä 14, odotetusti uudenvuoden aatolle, ja yllätyksenä paikan päällä itsensä esitteli rouva, joka oli esiintynyt
kesällä taloudenhoitajaehdokas rouva Lindinä Lahdesta.

HALOOAKSELI!
Hankkeen päätyttyä Gallen-Kallelan Museon arkistoaineistot vietiin avoimeen HalooAkseli!
-verkkoarkistoon. Verkkoarkisto kehitettiin vuonna 2014 yhteistyössä Aalto yliopiston Systems of
Representation -tutkimusryhmän kanssa. Sen taustarakenteena on CollectionSpace -kokoelmahallintajärjestelmä. Käyttöliittymän visuaalinen rakenne perustuu Gallen-Kallelan puhelinluetteloon 1920-luvulta ja tuo siten näkyviin hänen sosiaalisen verkostonsa. Kunkin hänen tuntemansa
henkilön kohdalle voidaan sijoittaa digitoituja arkistoaineistoja, kuten kuvia, kirjeitä ja muita.
Arkistoon voi tutustua osoitteessa: http://halooakseli.fi/collections/.

TILASTOJA
Taiteilijat keräsivät vuoden aikana yhteensä 9 053 seuraajaa. Facebookin tarjoaman tilastoinnin
mukaan 75 % hahmojen tykkääjistä oli naisia ja 23 % miehiä. Valtaosa seuraajista osui ikäluokkaan 35–64 vuotta, joiden sisällä eniten seuraajia oli 45–54-vuotiaissa. On kiinnostavaa, että
50-vuotiaat taiteilijat tavoittivat juuri saman demografisen ryhmän, jotka ovat tilastojen mukaan
aktiivisimpia museokävijöitä, vaikka julkaisu tapahtui somemaailmassa. Facebook ei kuitenkaan
ole nuorison suosima somealusta, mikä oli tiedossa jo hankkeen alkaessa. Facebook-profiilien
seuraajista vajaat 3 % oli alle 24-vuotiaita. Myönteistä levinneisyyden kannalta oli seuraajien
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löytyminen yhteensä 49 eri maasta, joista kärjen muodostivat Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi, sekä
Unkari ja Viro. Kaikkiaan seuraajista vajaat 5 % (lukumääränä 439) oli muualta kuin Suomesta ja
lähes 20 % (lukumääränä 1 972) käytti muuta kuin suomenkielistä profiilia Facebookissa, joten
julkaisun kaksikielisyys varmasti toi laajemman osallistujakunnan.
Facebookin tilastot tarjosivat tiedot myös eniten tykkäyksiä tai jakoja keränneistä päivityksistä,
mutta jotkin näistä huipuista osuivat päiville, joina hahmoilla ei lainkaan ollut julkaisuja. Näiden
tilastojen epäluotettavuus luo epäilyksiä myös muiden tilastotietojen paikkansapitävyydestä. Sivujen kävijätilastot sekä esimerkkejä näkyvyydestä on koottu liitteeseen 4.

5. Pohdintaa ja petraamisen aiheita
Gallen-Kallelan ja Halosen elämä Facebookissa oli
menestyshanke: siihen osallistui lähes 10 000 Facebookkäyttäjää ja se noteerattiin myös medioissa somen
ulkopuolella, kommunikointi seuraajien kanssa oli välitöntä,
tietorikasta ja melko aktiivista. Tässäkin hankkeessa oli
parantamisen varaa.
TEKNIIKKA
Yksi osa-alue oli Facebook-palvelun tekniikka. Toimiminen vuodessa 1915 ei näkynyt mobiililaitteissa uusimpina päivityksinä ja saattaa olla, että ihmisiä on näin jäänyt tavoittamassa. Mobiililaitteissa vuoden 1915 tapahtumien löytäminen vaati erillistä klikkaamista vuoteen 1915.
Lisäksi kevätpuolella vuotta oli täysversiossakin joidenkin päivien ajan tekninen ongelma, jolloin vuoden 1915 tapahumat ei enää asettuneet järjestykseen ylimmäksi aikajanalla. Ongelmat
eivät olleet merkittäviä, mutta kuvastavat sitä, että toimittaessa olemassaolevalla, tarkoitukseen
rakentamattomalla alustalla hanke oli sen oikkujen varassa. Tuloksena oli kenties vähemmän
saavutettuja käyttäjiä. Toisaalta alusta valittiin juuri julkaisutavan ketteryyden ja suuren potentiaalisen käyttäjämäärän takia, ja tulokset olivat hyvät tavoitteen suhteen.
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VAIKUTTAVUUS
Myös hankkeen vaikuttavuutta olisi voinut arvioida ja tehostaa suunnittelulla enemmän. Alussa
vaikuttavuus ja kattavuus oli jätetty kokeenomaisesti omalla painollaan tapahtuvan kommunikoinnin varaan. Oli varauduttu vain sihen, että haastaviin kysymyksiin vastattaisiin koko
museon henkilökunnan voimin. Syynä tähän oli hankkeen nopea aloitus ja työläys, jolloin
suunnitteluun ei käytetty sen vaatimaa panosta, eikä vaikuttavuutta arvioitu kesken hankkeen.
Hankkeelle kirjoitettiin syksyllä jatkorahoitushakemus sisältäen vaikuttavuussuunnitelman,
minkä yhteydessä todettiin käynnissä olevan hankkeen heikkous määrätietoisen vaikuttavuuden tavoittelussa. Vaikuttavuussuunnitelmassa olisi laadittu tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
vaikuttavuudelle. Esimerkiksi tavoitteena olisi sivulla käytävän keskustelun aktiivisuus ja laatu,
joita mitattaisiin päivitysten herättämien vastavuoroisten kommenttien määrällä, vastausnopeudella ja keskustelun laadullisella arvioinnilla. Näihin tavoitteisiin pyrittäisiin laatimalla päivitykset etukäteen kommentteja sytyttäviksi ja kysymyksiä sisältäviksi, ja valmistelemalla aiheet
lyhyttä päivitystä laajemmin, jotta uusia puolia voitaisiin myöhemmin tuoda esiin. Tätä suunnitelmaa voi käyttää hyväksi hankkeen mahdollisesti jatkuessa myöhemmin. Myös päivitysten
lukumäärän vähentäminen ja keskittyminen harvempiin mutta laadukkaisiin päivityksiin lisäisi
vaikuttavuutta.

VALINTOJA
Vaikka vuoden 1915 tutkiminen oli melko perusteellista, on pidettävä mielessä, ettei mikrohistoriallinen julkaisu ollut kattava kuvaus taiteilijoiden vuodesta. Tämä ei ole hankkeen heikkous,
vaan itsestäänselvyys, joka on kuitenkin tarpeellista käsitellä. Ensimmäinen vaikuttaja tähän on
selvä: museoissa ja arkistoissa on vain pieni osa historiallisista todisteista elämän monimuotoisista tapahtumista, eikä kaikkia mahdollisia aineistolähteitä etsitty, vaan keskityttiin suurimpiin.
Esimerkiksi Pekka Haloseen liittyviä aineistoja oli kyseiseltä vuodelta huomattavan vähän, mikä
näkyi vähäisenä tarkasti todennettavina tapahtumina Facebook-päivityksissä. Toinen vaikutin
on hankkeen käsikirjoittajan harjoittama valinta. Tutkimusvaiheessa kaikki lähteet kirjattiin,
mutta julkaisuvaiheessa pois jäi paljon esimerkiksi epäselvien kirjelitterointien, hankalasti rekonstruoitavien tapahtumaketjujen, ajankäytön ja ”epäkiinnostavuuden” takia.

DIGITOINNIT
Suuri kysymys hankkeen aikana oli teetettävät digitoinnit. Verkkojulkaisun laatuvaatimukset
digitoiduille kuville oli vähäinen ja toisaalta ajankäytöllisesti ammatillisen kuvaajan käyttö
oman arkistokokoelman, Kansallisarkistossa säilytettävien kirjeiden ja Kansalliskirjastossa säilytettävien alkuperäisten lehtiaineistojen digitointiin olisi ollut hankkeen kestoon nähden aikaa
vievää ja kallista. Museon likviditeetti ei juhlavuonna sallinut digitointien ostamista, joten ne
tehtiin omana museon sisäisenä työnä. Oma kokoelma kuvattiin, kirjeet litteroitiin ja lehtiaineistot digitoitiin mikrofilmeiltä. Laatu tyydytti täysin verkkojulkaisua ja palvelee jatkossa myös
tutkimusta, joskaan ei suurta resoluutiota vaativaa printtijulkaisua tai jatkotyöstöä digitaalisesti.
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BUDJETTI
Hankkeen kokonaisbudjetti pysyi asetetuissa rajoissa. Ylittyneitä osioita olivat käsikirjoitukseen
ja päivityksiin osoitettu palkkaosuus sekä käännöstyöhön osoitettu osuus, mutta ne voitiin sovittaa kuitenkin kokonaisbudjetin sisään. Esimerkiksi käsikirjoituksen ja digitoinnin osiot olivat
toteutusvaiheessa päällekkäisiä. Hanke rahoitettiin pääasiassa Koneen Säätiön myöntämällä 20
000 euron avustuksella tieteen yleistajuistamiseen sekä työryhmään kuuluvien Gallen-Kallelan
Museon ja Tuusulan taidemuseon työpanoksella.
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6. Kokemukset jatkohankkeen tueksi
• Keskitytään yhden hahmon käsikirjoitukseen.
• Kahden hahmon keskinäinen käsikirjoitettu vuoropuhelu on viihdettä, ei
aitoa kanssakäymistä yleisön kanssa.
• Keskitytään käsikirjoitukseen ainoastaan suomeksi.
• Pääosa aineistoista on suomen tai ruotsin kielellä.
• Suurin osa suomalaisen taiteilijahahmon seuraajista on suomenkielisiä.
• Spontaanit keskustelut käydään pääosin suomen kielellä, mistä muuten
englanninkielisiä päivityksiä seuranneet ovat jääneet paitsi.
• Universaaleista tai kansainvälisesti kiinnostavista aiheista kertovat päivitykset
voisi harkiten kääntää myös englanniksi.

• Päivitykset karsitaan yhteen tai erityisen kiinnostavien aiheiden käsittelyssä kahteen päivitykseen viikossa ja aiheiden käsittelyä syvennetään.

• Ei ole tarpeen esittää koko vuoden tapahtumia kattavasti, mitä joka
tapauksessa ei voida saavuttaa.
• Julkaistavat aiheet pystytään käsittelemään syvemmin ja niiden valmisteluun
voidaan käyttää enemmän aikaa.
Päivitystiheyden laskeminen vähentää päivitykseen käytettävien resurssien
tarvetta ja helpottaa aikataulun suunnittelua.

• Erityistä huomiota kiinnitetään aktiivisen, elävän ja laadukkaan keskustelun
synnyttämiseen – tavoitteena vaikuttavuus.

• Laaditaan vaikuttavuusssuunnitelma.
• Keskustelun sytyttäminen ja syvyys otetaan huomioon jo aiheita
valmistellessa ja käsikirjoitusta laadittaessa.
• Vaikuttavuutta seurataan mittareilla.
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Liite 1
Lähteet
Painetut lähteet
Alho, Asmo & Viherjuuri, H.J. (toim.) 1935: Vuosisatamme kuvissa: oman aikamme
historiaa. Helsinki: Otava.
Gallen-Kallela, Akseli 1924: Kallela-kirja I. Porvoo: WSOY
Gallen-Kallela, Kirsti 1982: Muistelmia nuoruusvuosiltani 1896–1931. Espoo: Weilin +
Göös.
Gallen-Kallela, Kirsti 1965: Isäni Akseli Gallen-Kallela. 2, Elämää isän mukana.
Porvoo: WSOY.
Gallen-Kallela-Sirén, Janne 2001: Minä palaan jäljilleni. Akseli Gallen-Kallelan elämä
ja taide. Helsinki: Otava.
Haavio, Martti 1943: Viimeiset runonlaulajat. Porvoo: WSOY.
Hagelstam, Wentzel 1904: Axel Gallén – En Studie. Tukholma: Aktiebolaget Ljus.
Halonen, Pekka. 2001. Pekka Halonen sanoin ja kuvin. Toim. Juha Ilvas. Helsinki:
Otava
Halonen, Antti 1965: Latu lumessa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Halonen, Antti 1951: Taiteen juhlaa ja arkea : Tuusulan taiteilijasiirtolan värikkäitä
vaiheita Kivestä Sibeliukseen. Helsinki: Tammi.
Halonen, Antti 1946: Vihreä aamu. Pekka Halosen siveltimen tarina.
Kustannusosakeyhtiö Kivi.
Holger, Lena (toim.) 2011: Silti minä maalaan. Taiteilijan kirjeitä Maria Wiikille.
Helsinki: SKS.
Hämäläinen, Outi (toim.) 1947: Pekka Halonen. WSOY: Porvoo.
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Karvonen-Kannas, Kerttu 1995: Suomen taiteen sotavuodet 1905–1915. Julkaisussa:
Tyytymättömät muusat Gallen-Kallelan Museossa 18.3.–4.6.1995. Akseli GallenKallela, Tyko Sallinen, Åke Mattas, Heikki Alitalo. Gallen-Kallelan Museo: Espoo.
Kettunen, Minna 2001: Halosen taiteilijasuku. Tammi: Helsinki.
Larin-Kyösti 1899: Kulkurin lauluja. Porvoo: Werner Söderström.
Mäkelä, Hannu (toim.) 2003: Nalle ja Moppe: Eino Leinon ja L. Onervan elämä.
Keuruu: Otava.
Nyström, Samu 2013: Helsinki 1914–1918. Toivon, pelon ja sekasorron vuodet. Helsinki:
Minerva.
Okkonen, Onni 1949: A. Gallen-Kallela. Elämä ja taide. Porvoo: Werner Söderström
Osakeyhtiö.
Pekka Halonen. Ateneumin taidemuseo 7.3.-24.8.2008. Toim. Anna-Maria von
Bonsdorff
Pitkälä, Pekka 2010 : Pyramidit, pyhät raamit. Sigurd Wettenhovi-Aspan (1870–
1946) näkemykset suomen kielestä ja suomalaisten historiasta. [pro gradu tutkielma]Turun yliopisto.
Raivio, Kaari (toim.) 1997: Suuren isän varjossa. Kirsti Gallen-Kallelan elämä. Otava:
Keuruu. (Perustuu kirjaan: Tuominen&Raivio (toim.) 1982: Kirsti Gallen-Kallela.
Muistelmia nuoruusvuosiltani 1896–1931. Weilin+Göös.)
Raivio, Kaari 2005: Akseli Amerikassa. Akseli ja Mary Gallen-Kallelan kirjeenvaihtoa
vuosilta 1915–1931. WSOY: Helsinki.
Saarenheimo, Eero (toim.) 1980: Kirovuosien kronikka. Eliel Aspelin-Haapkylän
päiväkirja v. 1905–1917. SKS: Helsinki.
Salmela-Järvinen, Martta 1966: Alas lyötiin vanha maailma. Muistikuvia ja näkymiä
vuosilta 1906–1918. WSOY: Helsinki ja Porvoo.
Sibelius, Jean 2005: Dagbok 1909–1944. Toim. Fabian Dahlström. Helsingfors:
Svenska litteratursällskapet i Finland.
Sohlstén-Nederström, Jemina & Tamminen, Seppo 2012: Kampinkadun isäntä.
Hämäläisten ylioppilassäätiö 1962–2012. Hämäläisten ylioppilassäätiö: Helsinki.
Saatavuus: http://www.hys.net/static/historia/Kampinkadun_isanta.pdf

20

Taiteilijat Facebookissa 1915

Tudeer, A.E. 1939: Suomen Pankki 1912–1936.
Wettenhovi-Aspa, Sigurd 2009 (1940): Miten Suomi pelastui
hevosasevelvollisuudesta maailmansodassa v. 1915. Helsinki: 1940. Estate of
Wettenhovi-Aspa: U.S.A. 2009.

Painamattomat lähteet
Gallen-Kallelan Museo, Akseli Gallen-Kallelan henkilöarkisto, kotikirjasto,
lehtileikekokoelma ja museon taide- ja esinekokoelmat.
Helsingin kaupunginmuseo, kuvakokoelmat
Huutokauppakamari Annmaris Tampere, teoskuva
Kansallisgalleria, lehtileikearkisto, Kirjava – Suomen taiteen bibliografia,
taidekokoelmat verkossa, Simberg-valokuvat verkossa
Kansallisarkisto, Akseli Gallen-Kallelan erikoiskokoelma, E. N. Setälän arkisto
Kansalliskirjasto, sanomalehdet ja aikakauslehdet, kaunokirjallisuus
Klaavolan museo / Antti Halosen jäämistö
Taidesäätiö Merita, teoskuva
Pekka Halosen Seuran kokoelmat
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Eliel Aspelin-Haapkylän käsikirjoituksia
Tuusulan Museot, Halosenniemen museo, arkisto ja kuvakokoelmat
Åbo Akademis bibliotek, kirjeet
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22.1.1915

Uutisia! Antellin valtuuskunnan herrat ovat päättäneet ostaa maalaamani muotokuvan
saksalaisesta näyttelijästä, Rudolf Rittnerista. Korvausta teoksestani saan 3 000 mk.
Maalasin herrn Rittnerin vuonna 1895 Berliinissä, joka oikeastaan oli kuvataiteen suhteen
tuolloin nousukaskaupunki. Musiikki ja teatteri sen sijaan olivat suurenmoisia!

Ida Aalbergin hieno ura ansaitsee tulla muistetuksi. Piireissä on ollut puhetta koettaa
kirjallisessa muodossa säilyttää vaikutelmia suuren tragediennen persoonallisuudesta
ja taiteesta. On pohdittava, ketkä sopisivat kirjoittajiksi. Luonnollisesti tunnen osakseni
vastata kuvituksesta, jos hankkeemme tulee todeksi.

Tänään tapahtui Helsingin Vanhassa kirkossa Ida Aalbergin ruumiinsiunaus klo 2 ip.
Omaisten, lähimmäisten ja Hämäläisen osakunnan muodostama saattokulkue lähti
rautatieasemalta klo ½2 ip Helsingin Kansallismielisen Nuorisoliiton sekakuoron laulaessa.
Kun juhlamenot kirkossa, jossa Suomen Laulun sekakuoro esiintyi, olivat päättyneet,
lähti saatto Uudelle luterilaiselle hautausmaalle. Siellä kuultiin ylioppilaskunnan laulajia.
Surumielistä, mutta kauniina elää näyttelijättären muisto, kuten kirjailija Jalmari Finne
Helsingin Sanomissa muisteli: ”Mikä on haltioituminen näyttelijässä? Se on se ihmeellinen
synnynnäinen ja sitten työn kautta kehitetty ominaisuus, että taiteilija voi määrättynä
hetkenä aivan kuin siirtää syrjään oman sisäisen minuutensa ja sijaan ottaa esitettävän
henkilön sielunelämän. - - Tällaisen haltioitumistilan tunnusmerkkiä on muun muassa
se, että ruumis kestää ruumiillistakin loukkaantumista tuntematta kipua. Tämä selittää
esimerkiksi sen, että Ida Aalberg nähtiin muutamissa osissa heittäytyvän selkä edellä
portaista alas loukkaamatta itseään.” Kirjailija Finne muisteli myös, kuinka näyttelijätär
kerran Faustissa ärtyi ja ärtyi, kun tunnelma ei roolissa tullutkaan. ”Osansa sai Kaarlo
Bergbom, osani sain minä ja hyvin runsaan osan avustajat, joita hän soimasi siitä, että
seisoivat kaikkialla hänen tiellään. Pukuhuoneessa muuttaessaan pukua oli hän niin raju,
että ottaessaan toisen puvun ylleen, hän repäsi sen selästä kahtia. Hätääntyneenä tuli
ompelijatar ilmoittamaan puvustosta, että täytyi venyttää väliaikaa siksi, kunnes puku oli
ommeltu ehjäksi. - - Mutta kun Ida Aalberg sitten tuli näyttämölle, oli hän aivan toinen
ihminen, äkkiä oli haltioituminen tapahtunut.”

Luin tästä myös. Lehdissä kirjoittavat, että kuolinpäivä oli sama kuin suuren opettajansa
Kaarlo Bergbomin kuolinpäivä. Kulkevatko taiteelliset sielut näin yhtä polkua?

Ida Aalberg on kuollut. Rauha suuren näyttämötaiteilijattaremme sielulle! Sähkösanoma
saapui eilen sunnuntaina Petrogradista, jossa hän menehtyi keuhkokuumeeseen, ja
tänään lehdet ovat täynnä suru-uutista. Iitamme lähti aivan liian nuorena, ihastuttava
suomalaisen teatterin tähti. Hänhän oli syntynyt vuonna 1858, Janakkalan Leppäkosken
tyttäriä.

Tästä kuvasta muistui mieleeni neljän vuoden takainen matkani Pariisiin. Olen tässä
Polariksen kannella heittämässä rengasta, välietappina oli Kööpenhamina. Alkukesä meni
Pariisissa ja lopun kesää olin täällä kotona. Sama se näkyy olevan opetella maalaamaan
missä tahansa. Ja siihen opetteluun se meneekin tämä lyhyt ikä.

Hainpa hehkuverkkoa myrskylyhtyihin. Tulevat hyvin tarpeeseen täällä pimeällä Pellavaniemellä näin talven keskellä. Eilenkin tuuli niin mahtavasti tässä Laajalahdella.

Pakko muistella vielä loppuvuoden herkkuja, jotka koristivat juhlapöytiämme. Mikonkadun
Talous-Osakekaupasta haettiin muun ohella omenia ja kuivattuja hedelmiä. Vieläkin
nousee vesi kielelle kun vain ajatteleekin.

Terve mieheen Veli Kalleeni, toki ryhdyn!

Hyvä Veli! Ryhdytkö Facebook-kaverikseni?

Saimme Maryn kanssa sekä kirjeen että kortin pojaltamme Jormalta. Hän oli päivännyt
sen viime tapaninpäivänä Melbournessa, Australiassa. Jorma yritti karata viime kesänä
juhannuksen jälkeen omine lupineen merille, mutta tavoitimme hänet Riihimäeltä. Vahvatahtoinen poika. Järjestin hänet sitten koululaiva Glenardille saattaen hänet heinäkuussa
lähtösatama Kööpenhaminaan. Oikeastaan lähdin kyllä laivasta ja soudin Ruotsiin tapaamaan ystävääni Albert Engströmiä. Jorma kertoi kirjeessään voivansa hyvin. Jo viisi poikaa
oli hänen sanojensa mukaan karannut laivalta, mutta hän aikoo jäädä. Huomaa, että hän
kaipaa kotiin. Lupasi tulla jatkamaan lukujaan Suomeen kun maailmanympäripurjehdus
on ohi. Australiassa on kesä. Jorma oli nauttinut tovereineen picniceistä - ajatella! Hän oli
vieraillut myös kasvi- ja eläintieteellisessä tarhassa, sekä National museossa. Oikein oli
hyvä kuulla hänen kuulumisiaan.
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Kuvat ja media

News! The gentlemen of the Antell Commission have decided to buy my portrait of the German actor Rudolf
Rittner. I will be paid 3,000 marks for the work. I painted Herr Rittner in 1895 in Berlin, which was really an upstart
city of the visual arts at the time. The music and theatre there, on the other hand, were excellent!

Ida Aalberg’s fine career deserves to be remembered. There has been discussion in our circles of preserving
in written form impressions of the personality and art of this great tragedienne. We must consider who would
be suited to write about her. Naturally, I feel should be responsible for the illustrations, if this project of ours is
realized.

Ida Aalberg’s funeral service was held at two p.m. today in the Old Church in Helsinki. The cortège of family
and persons close to the deceased and the Häme Student Corporation left the Railway Station at 1:30 p.m. to
the accompaniment of a mixed choir of the National Youth League of Helsinki. When the church service, where
the Suomen Laulu mixed choir performed, was finished, the cortège left for the New Lutheran Cemetery, where
the male choir of the Student Union sang. Sad, but the actress’s memory will live on, as the author Jalmari Finne
recalled in the Helsingin Sanomat newspaper: “What is the immersion of an actor? It is the wonderful property,
innate and then developed through work, by which this artist can, as it were, set aside his or her inner self and
take on the psyche of the character being played. - - One of the characteristics of this state of enthrallment is
that the body can withstand even physical injury without feeling pain. This explains, for example, how, in some of
her roles, Ida Aalberg could be seen throwing herself backwards down a staircase without hurting herself.” Finne
also recalled how once in a performance of Faust the actress became increasingly angry when the mood of the
role did not emerge. “Kaarlo Bergbom was given his due, so was I and a large part of the assisting cast, whom
she berated for standing everywhere in her way. Changing in her dressing room, she was so agitated that when
putting on a new costume, she ripped it in half at the back. An alarmed seamstress came from the wardrobe department to say that the interval had to be extended until the costume could be repaid. - - But when Ida Aalberg
then came on the stage, she was a completely different person, so quickly had the immersion come about.”

I also read about it. They wrote in the papers that she had died on the same day as her great teacher Kaarlo
Bergbom. Do artistic souls thus follow the same path?

Ida Aalberg is dead. Peace to the soul of this great Finnish actress. The telegram arrived yesterday, Sunday, from
Petrograd where she had died of pneumonia, and today the newspapers are full of the sad news. Our Iita left us
far too young, this charming star of Finnish theatre. She had been born in 1858, a girl of Leppäkoski in Janakkala.

This picture reminds me of my visit to Paris four years ago. Here I’m on the deck of the Polaris throwing quoits,
with Copenhagen as the intermediary destination. I spent the early summer in Paris and the rest of the summer
here at home. It seems to be the same where you learn to paint. And this short life is spent learning it.

I bought gauze for the storm lanterns. They’ll come in handy in the dark midwinter here at Linudden. There was
such a strong wind just yesterday here on Laajalahti Bay.

I must remember the delicacies of our feast tables at the end of the year. Among other things, apples and dried
fruit were bought from the Talous-Osakekauppa shop in Mikonkatu street. My tongue still waters when I even
think about it.

Mary and I received a letter and a postcard from our son Jorma, dated last Boxing Day in Melbourne, Australia.
Last summer, after Midsummer, Jorma tried to run away to sea on his own, but we found him in Riihimäki. A
strong-willed boy. I then arranged a place for him on the training ship Glenard, accompanying him in July
to Copenhagen, from where the ship sailed. In fact, I left ship and rowed to Sweden to see my friend Albert
Engström. Jorma wrote that he is well, noting that five boys have already jumped ship but he intends to stay. One
notices that he is homesick. He promised to come back to Finland to continue his studies once the voyage around
the world is over. It is summer in Australia. Jorma and his companions have enjoyed picnics, fancy that. He has
visited the Botanic Gardens, the Zoo and the National Museum. It was very good to hear from him.

Päivitys englanniksi

Liite 2 Käsikirjoitus
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Hyvä rouva Hassinen, parooni Uexküll-Gyllenband on juuri vedonnut kansaan museon
puolesta, jonka hän aikoo perustaa vaimo-vainajalleen. Erityisesti tahtoo hän välittää
elävän kuvan rouvansa vaikutuksesta ja persoonallisuudesta, jotka jälkipolvet, jotka
eivät ole joutuneet elävään kosketukseen hänen taiteensa kanssa, tulevat tuntemaan
ainoastaan kirjallisen ja suullisen traditsionin kautta. Siihen huoneustoon Vironkadun
varrella 5, jossa he yhteen aikaan yhdessä asuivat, herra parooni aikoo koota ja pyytää
kansaa lahjoittamaan Aalbergin muoto- ja veistokuvia, kirjeenvaihtoa, valokuvia, hänen
roolivihkonsa omakätisine muistiinpanoineen ja analyyseineen, pukunsa... sanalla sanoen
siis kaiken mikä on omiaan antamaan elävän kuvan näyttämötaiteilijasta.

Vielä jatkavat töitä. Senaatti on myöntänyt 1 650 mk Ateneumin uusien sähkövalojohtimien
asennukseen. Voiko salien valoisuus yhä vain lisääntyä?

Parlografia voidaan kutsua sähköpikakirjuriksi. Se on laite, joka tallentaa äänen vaharullille. Siis piirtää rullaan uraa, jota voidaan lukea. Kaikki nämä nykyajan laitteet eivät ole
aivan toimintavarmoja.

Mikä on parlografi?

Totta puhut, Arvoisa Veli Pekka. Olet aina ymmärtänyt tarkoitusperäni oikean taiteen
ideaalin suhteen ja sitä olet sinäkin tekemisessäsi noudattanut ja talonpoikaisesta
vaatimattomuudesta suuren hengen nostattanut. Tällä kertaa välttämättömistä kuluista
huolehti kuvan herra Sidorow.

Heimoveli A.G.K.! Mitäpä olisi ideaaliaan seuraavan taiteilijan elämä kuin ainaista taistoa
velkojia vastaan. Näistä vastuksista nousee se henki, joka nostaa taiteen kaikkein korkeimmalle sijalle maallisessa aherruksessa. Siitä olet sinä, Hyvä Veli, ensirivin esimerkki!

Joskus tekee tiukkaa rahan kanssa. Sain kuitenkin kuitattua eilen hyvä joukon laskuja,
kun viime vuonna maalattu rouva Sidorowin muotokuva flyygelin ääressä toi tuloja.
Pankkiiri Georg Sidorow maksoi muotokuvatilauksen per check. Siinä saivat saatavansa
muiden muassa Osakeyhtiö Systema, jonka toimittamalla parlografilla oli kyllä enemmän
huonoja kuin toimivia päiviä ja palautinkin laitteen lopulta. Aktiebolaget J.E. Cronvall
Maskinförnödenheter kyllä ansaitsi saatavansa, kova myöntää, vuoden 1913 marraskuulta
asti vanhimmat. Puvun tilasin taannoin Ab Th. Stude Oy herrainpukimosta ja ainaisia
menoja oli myös Albion Lamppumakasiiniin petroleumista ja astiasta. Mutta nyt on
keveämpi olo taas!

Mahtaako keneltäkään löytyä valokuvia uusista saleista? Ja ovathan ovet auki yleisölle
taas, joten herrasväki marssii vaan paikan päälle katsomaan!

Vihdoin odotus palkitaan: Ateneumin galleriat on jälleen avattu yleisölle remontin
jälkeen!Syksyllä toivottiin avautumista jouluksi, joulunaikaan uskottiin tammikuun alkupäivinä tulevan valmista. Joku voisi ihmetellä, kuinka parin sadan taulun ripustamiseen
kuluu kuukausia, mutta meneehän siinä viidentoista salin uudistamisessa.Muutos on huomattava. Salit kylpevät valossa! Seinät on maalattu vaaleilla kalkkisävyillä ja oviaukkoja
on muutettu. Ensimmäiseen saliin on suunniteltu vaihtuvia näyttelyitä niin kotimaista kuin
ulkomaista taidetta, joten luvassa on uutta.Suomalaisen taiteen saleissa on ensirivin maalauksiamme vain kursoorisesti, koska osa vielä viipyy Venetsiassa ja Malmössä. Modernilla
osastolla entinen hämärä ja ahtaus taas ovat vaihtuneet ilmavuuteen ja avaruuteen!
Salia ei tunnista entisekseen: uusi väritys ja tauluryhmien suhde seinien kokoon antavat
kummasti tilaa. On myönnettävä, että vanhan kunnon Kalleenin taidonnäytteet koristavat
salia ensiluokkaisesti. Ja onpa seinillä myös muuatta Halosen poikaa.Ja lopussa odottaa
suurin yllätys: Rautatieaseman vastainen pitkä sali on muutettu gravyyrikabinetiksi. Grafiikankokoelma on vuosi vuodelta kasvanut vanhoilla ja uusilla lehdillä, mutta yleisö tuntee
tämän taiteen alan vielä huonosti. Kenties uuden kabinetin kautta taidegrafiikan tuntemus
ja arvostus tulevat nousemaan!

Putkiongelmia. Linuddin huvilamme ruokakammiossa on radiaattori, jonka johdon pirulainen meni jäätymään näillä pakkasilla. A.B. Vesijohtoliike O.Y:n monttööri kävi ”korjaamassa”, mutta kuitenkin vain sulki paluujohdon ja venttiilin. Radiaattori ei toimi. Ongelma on
tuttu, sillä radiaattori jo johtojen asettamisen aikana kerran jäätyi ja särkyi.
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They are still continuing the work. The Finnish Senate granted 1,650 marks for installing new electric lights in the
Ateneum Art Museum. Could the exhibition rooms become even better lit?

The parlograph can be called an electric stenographer. It is a device that records voice on wax rolls. It marks a
groove on the roll that can be read. Not all these modern devices are completely reliable.

Words of truth, Dear Brother Pekka. You have always understood my aims regarding the ideal of true art and
you, too, have followed it, raising a mighty spirit from rural unpretentiousness. This time, Mr Sidorow took care of
the unavoidable expenses.

Brother Finn A. G. K.! What else could the life of an artist following his ideal be than an eternal struggle with
creditors. It is from these obstacles that the spirit emerges that raises art to the highest place in our worldly
endeavours. You, Dear Brother, are a prime example of this!

Money can sometimes be tight. Yesterday, however, I managed to take care of a fair number of bills when money
came in from the portrait of Mrs Sidorow at the grand piano that I painted lasted year. Banker Georg Sidorow
paid the portrait commission by cheque. That paid off, among others, the Systema company, whose parlograph
[phonograph] had seen more bad days than good and I finally returned it. Hard to admit, but the Aktiebolaget
J.E. Cronvall Maskinförnödenheter company [supplying mechanical parts] earned its receivables, the worst
since November 1913. I recently ordered a suit from the Th.Stude men’s tailoring firm and there was perpetual
expenditure on lamp oil and a container for it from Albion Lamppumakasiini lamp firm. But now I’m feeling
relieved again!

I wonder if anyone has photographs of the new exhibition rooms? And the doors are again open to the public, so
please go and take a look, ladies and gentlemen.

Expectations finally rewarded. The galleries of the Ateneum have once again been opened to the public after
renovation. In the autumn it was hoped that they would open by Christmas, and at Christmastime early January
was the expected date. Someone might ask how it can take months to mount a couple of hundred paintings,
but it takes some fifteen months to refurbish the rooms. The change is considerable. The rooms bathe in light!
The walls have been painted in light lime tones and the doorways have been relocated. The first room is meant
for temporary exhibitions of Finnish and foreign art, which promises something new. The rooms for Finnish art
contain only a summary of our leading works of painting, since most of them are still in Venice and Malmö.
The former darkness and cramped conditions of the modern department have been replaced by airiness and
space. One cannot recognize the room as its former self: the new colours and the proportions of the groups of
paintings to the area of the wall provide a surprising amount of space. It must be acknowledged that good old
Kalleen’s demonstrations of skill are an excellent way to decorate the room. And that boy Pekka Halonen is also
featured on the walls. And finally the greatest surprise of all: the long room facing the Railway Station has been
converted into a cabinet of prints. The collection of prints has grown year by year with additions of old and new
works, but the public still has poor knowledge of this genre of art. Perhaps the new cabinet will lead to increased
knowledge and appreciation of prints.

Plumbing problems. There is a radiator in the pantry of our villa at Linudd and the damn thing froze in the
cold weather. A mechanic from the A.B. Vesijohtoliike O.Y. company came over to “fix” it, but he only closed the
discharge pipe and the valve. The radiator doesn’t work. We’re familiar with the problem, because the radiator
already froze and broke once when the plumbing was being installed.
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Putket – katastrofi! Koko ruokahuoneen lattia oli lauantaina veden alla mikä sitä myöten
jäätyi ja valui permannon täytteisiin. Nyt jo aiemmin mainitun radiaattorin venttiili oli
jäätynyt rikki. Oli toki odotettavissa, että koko putki jäätyy, kun Ab Vesijohtoliike Oy:n
monttööri ensimmäisellä kerralla tyytyi vain sulkemaan venttiilin, eikä ollut poistanut koko
nousujohtoa ja radiaattoria, kuten olin toivonut. Venttiilin nyt olisi voinut kuka tahansa
viidessä silmänräpäyksessä kiinni vääntää, eikä olisi sellaiseen meiltä turhaan miestä
kutsuttu. Nyt poistivat koko tuhoa aiheuttaneen kapineen. Mitähän vielä on odotettavissa?

Akseli pysyy hiljaisena historiastaan tämän asian suhteen. Kirjekortistoista ei löydy jälkeä
vastauksesta, eikä hallinnoimamme Gallen-Kallelan taiteen rekisteri tunne kuvaillun
kaltaista teosta vuodelta 1915. Tällä hetkellä vaikuttaa mahdolliselta, että maanviljelijä
Wiialan muisto eläisi Suoma Viialan säätiössä, joka on perustettu Tampereella edistämään
eläinsuojeluasioita. Selvitämme asiaa edelleen ja kerromme, jos saamme lisätietoja.

Tilaamassani Aika-lehdessä on V. A. Koskenniemen arvostelu Maisteri Ludvig Wennervirran tutkielmasta. Se koskee minua. Kirjan on julkaissut Werner Söderströmin kustantamo.
Vastikään julkaisimme yhdessä tuumin myös edustavan sarjan valosyövytyksiä teoksistani.
Heliogravyyrit ovat myynnissä neljän kuvan vihkoissa kirjakaupoissa! Katsauksessaa
Koskenniemi kiittelee Wennervirran kirjasen asiallista sisältöä, esitystapaa ja kuvitusta.
Todella, annoin jäljentää kirjaan kuusi teostani täysissä väreissä, ja silti opus maksaa vain
Smk. 3: 50. Taiteellista tuntoani kyllä hivelee hra Wennervirran viittaus Michelangelon
terribilità’han sukulaispiirteenäni. Hän uskaltaa kirjoittaa: ”Häikäilemättömästä, väkivaltaisesta yksilöllisyydestään huolimatta on Gallen senvuoksi suomalaisen kansallishengen
valtavin ilmaus taiteessamme. Vastaisen tutkimuksen tehtäväksi jää osoittaa mitkä kaikki
alotteet johtavat juurensa hänestä.” Sen haluaisin minäkin nähdä. Allekirjoittaa voin
kuitenkin hänen tuotoksensa viime sanat, jotka ovat omasta kynästäni lähtöisin: ”Ja lopultakaan en palvele taidetta kaikella tällä. Taidehan on elämä, uskonto, kaikki.”

Munchin näyttely kyllä taisi saada paljon ihailijoita - keinotekoista ihailua toinen puoli. Parempi sekin, kun ei ihan mitään. Minä puolestani en ole ollut ennenkään mikään Munchin
ihailija, vielä vähemmän nyt, sillä minun mielestäni ei lyö oikein yhteen hänen synkkämieliset aiheensa niiden uudenaikaisten ”Pariisilaisten fijolettifärififahdusten” kanssa. Lahjakas
mies on, kun vaan ei olisi niin olevinansa, originelli.

Kuinka tulee taidetta elääkseen ja taidetta hengissä pitääkseen raatavan ihmisen suhtautua tällaiseen kirjeeseen? Saapui Messukylästä.”Herra Taiteilija. Olen yksinkertainen
maanviljelijä. Haluaisin saada kotiin yhden taulun mestarin kädestä ja taiteellisesti
arvokkaan. Siksi käännyn teidän puoleenne, Arvoisa Taiteilija, pyynnöllä ja kysymyksellä.
Olen erittäin kiintynyt tähän aiheeseen, näiden kasvojen piirteisiin, ja näihin asentoihin.
Haluaisin siis saada ihan samanlaisen taulun mutta puolentoista metriä pitkän ja 1 metr. 5
sm leveän. Nämä mitatkin haluaisin aivan täsmälleen noilla mitoilla ilman kehystä siihen
laskettuna. Kun minulla on tätä taulua varten on käytettävänä vaan pieni summa, niin
pyydän kysyä josko Arvoisa Taiteilija voisi tätä ottaa maalataksensa ja mistä summasta.
Jos se tulisi kovin kalliiksi, niin voisinko saada tämän kuvan sinisellä öljyvärillä yksin
kokonaan maalattuna, sillä minun tätä varten käytettävä summani on hyvin pieni, mutta
jos kääntyisin jonkun aloittelijan puoleen, en saisi näitä piirteitä ihan samana kun tässä
kuvassa. Siksi käännyin mestarin puoleen vaikka tiedän ettei hyvitykseksi ajattelemani
summa riitä korvaamaan tottuneen taiteilijan työtä. Pyydän kumminkin kysyä tätä taulua
niin suuressa koossa edes sinivärillä maalattuna. Kunnioittaen Suoma Wiiala”

Ekonomia II/1915
lasku Ab Vesijohtoliike Oy

Heidi Nieminen
/ Suoma Viialan
säätiö vaalii
eläinten, erityisesti hevosten
oikeuksia. Vissiin
1952 perustettu
Tampereella, tilanomistajan leski
mainittu, joten voi
hyvin olla sama
henkilö. mm. Suoma Viialan säätiö:
Vapaaehtoisen
eläinsuojeluvalvonnan opas,
1977.
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The plumbing – a disaster! The whole dining room floor was under water on Saturday, and it froze and seeped
into the fill of the floor. The previously mentioned radiator valve had now frozen and it broke. It was of course to
be expected that the whole pipe would freeze, when the mechanic of the Vesijohtoliike plumbing company had
only closed the valve and had not removed the whole feed pipe and the radiator, as I had wished. The valve
could have been closed by anyone in five blinks of an eye, and we wouldn’t have had to call a man in for that.
Now they removed the contraption that caused the damage. In wonder what else is in store?

The plumbing – a disaster! The whole dining room floor was under water on Saturday, and it froze and seeped
into the fill of the floor. The previously mentioned radiator valve had now frozen and it broke. It was of course to
be expected that the whole pipe would freeze, when the mechanic of the Vesijohtoliike plumbing company had
only closed the valve and had not removed the whole feed pipe and the radiator, as I had wished. The valve
could have been closed by anyone in five blinks of an eye, and we wouldn’t have had to call a man in for that.
Now they removed the contraption that caused the damage. In wonder what else is in store?

Aika magazine, to which I subscribe, contains a review by V. A. Koskenniemi of a study by Ludvig Wennervirta
MA. It concerns me. The book was published by the Werner Söderström company. Recently, we also jointly
published an impressive series of heliogravures of my works. The heliogravures are sold in booklets of four prints
in bookshops! In his review, Koskenniemi commends the matter-of-fact content of Wennervirta’s small book,
its manner of presentation and its illustrations. Just think, I gave permission to reproduce six of my works in full
colour, and still the book costs only 3,50 marks. My artistic sensibilities are certainly flattered by Mr Wennervirta’s
reference to Michelangelo’s terribilità as a kindred feature of mine. He dares to write: “Despite his ruthlessly
violent individuality, Gallén is therefore the greatest expression of the national spirit in our art. Future studies will
have to show which among all the impulses stem from him.” I would like to know that, too. But I can nonetheless
subscribe to his closing words, which come from my pen: “And ultimately I do not serve art with all this. For art is
life, religion, everything.”

How should a person toiling away at art in order to live and to keep art alive react to a letter like this? It came
from Messukylä. “Dear Mr Artist. I am a simple farmer. I would like to have an artistically valuable painting for
my home from the master’s hand. It is therefore that I write to you, Esteemed Artist, with my request and my
question. I am deeply attached to this motif, these facial features and these poses. I would like to have a completely similar painting, but one and half metres long and 1 metre 5 cm wide. I would like these dimensions precisely,
without a frame included. Since I can spend only a small sum of money for this painting, I would like to ask if you
might take it upon yourself to paint it, and for how much? If it is very expensive, could I have the picture only in
blue oil paint, for the sum of money that I have for this is very small. But if I would consult a beginner, it would
not have quite the same features as in this picture. Therefore, I am asking you, master, even though I know that
the sum that I am considering as payment is not enough to compensate for the work of an experienced artist.
Nonetheless, I would request this painting in the large size even in blue. Yours sincerely, Suoma Wiiala”
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Asessori Uno Kurténin 70-vuotista elämänvaellusta juhlitaan tänään seurahuoneella.
Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja sai yhtiönsä delegaatiolta minulta tilatun maalauksen, jonka aiheena siintää sydänmaan järvimaisema. Onnea toivottaakseni laadin sanat:
”Seitsemänkymmentä vuotta – vain työtä! Sen, jolla työssään on rakkaus myötä, Katse on
kirkas, helppo on taakka, Otsakin pilvetön kuolohon saakka.”

Tänään se aukeaa – San Franciscon maailmannäyttely! Kalevala-aiheisen freskokupolin
pienoismallin lisäksi esillä tulee olemaan paljon maalauksia Afrikan valo- ja värimaailmasta. Minkähän laatuisen vastaanoton ne saavat? Kaikkien 70 ripustukseen lähettämieni
teosten muassa on myös muotokuvia, kuten Madonna (armaat Maryni ja Marjatta...),
taiteilijaveli Bengts, rouva G. A. Serlachius, herra säveltäjä Gustav Mahler, muutamat
mainitakseni. Toivokaamme onnea näyttelylle!

Odottava jännitys luissa ja ytimissä. Huomenna avautuu San Franciscon maailmannäyttely, Panama-Pacific International Exposition, juhlistamaan viime elokuussa avautunutta
Panaman kanaalia. Omia töitäni on siellä laajasti näytteillä. Näyttelyvalmistelut ovat
olleet varsin epätavalliset. Euroopassa riehuva maailmansota, joka pohjoisia maailmannurkkiammekin kolkuttelee, vaati jättämään Venetsian biennalessa esillä olleet teokseni
sinne. Niitä ei olisi ollut turvallista toimittaa kotiin. Saatiin kuitenkin järjestettyä kuljetus
Amerikkaan, jossa itse omistamani työt pian näytetään yleisölle. Lainateokset mainiten
Ateneumista, Turun taidemuseosta ja muilta jäävät vanhaan maailmaan. San Franciscossa laitetaan näytteille 15 vuoden takaisen Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongin
freskomallit, jotka aion muokata myös Kansallismuseomme kupoliin. Pienoismalli majaili
täällä Pellavaniemen salissa ennen lähtöään. Vei tilaa.

Olen saanut suuren työn päätökseen. Viipurin uuteen kirkkoon on vihdoin pystytetty maalaamani alttaritaulu Kristuksen ristiltäotto. Tapaus on huomioitu myös pääkaupunkimme
lehdissä. Wasastjerna arvostelee työn sommitelmaltaan rauhaisaksi ja arvokkaaksi, ja
kiittää myös hahmojen ryhmittelyn kauneutta. Vaatimattomia virkkeitä, mutta otanhan ne
hyvilläni vastaan. Huvudstadsbladet 16.2.1915

Museosuunnitelma taitaa siis olla hyljätty tämän edestä?

”Vous m’avez dit l’autre jour: érigeons Lui un temple.... eh, bien, c’est ce que je veux faire.
Un temple comme elle le comprenait elle-même, elle qui disait toujours que le théâtre doit
être un temple...” Arvaatteko mistä on kyse? Näin kirjoittaa juuri saapuneessa kirjeessään
paroni Alexander Uexküll-Gyllenband, tuo surun piinaama Ida Aalbergin leski. Hän on
asettunut Helsinkiin ja aikoo pystyttää menetetylleen pyhätöksi teatterin, ”un théâtre artistique”. Paroni vaikuttaa syvästi, syvästi tuskaiselta rakkaansa menetyksen takia ja haluaa
seurata hänen pitkäaikaista tahtoaan tällaisen teatterin perustamisesta: ”C’est sa volonté
ce théâtre, sa dernière volonté.” Mitä muuta hän voisikaan tehdä tunteensa ajamana?

Jo kaksi kuukautta on kulunut poikamme Jorman viime kirjeestä. Nyt hän vihdoin lähettää
pitkän tervehdyksen Carringtonista, New South Walesista. Koululaiva Glenard oli siellä
juuri hiilikraanan alla lastaamassa hiiliä vietäväksi Etelä-Amerikkaan. On kuulemma
hiilikerros pölymäinen kaiken päällä ja kaipuu puhtaalle merelle jo suuri. Seuraava kohde
on Chilen Gatican kuparikaivokset. Jorma kirjoittaa: ”Kun tulen Ameriikkaan on se viides
maan osa, ja kun tulen L W 27° olen mennyt pallon ympäri.” Niin näkee poika maailmaa!
Kokemuksia onkin kerännyt. Olivat eräänä iltana käyneet ystävänsä kanssa Melbournen
Chinamans Townissa katsomassa, kun sotamiehet kostivat kiinalaisille toverinsa hengestä
jonka kiinalainen oli edellisenä iltana tikarilla tappanut. Hurjan epäsuhtaisessa taistossa
olivat sotilaiden pullot ja kivet lennelleet talojen ikkunoihin ja oikea paniikki oli syntynyt
kun ratsupoliisit ajoivat suoraan väkijoukkoon pamppujaan säästämättä. Saapa poika
todeta myös omat opetukseni ja varoitukset, sillä vaikka laivassa ovat ruoat kuulemma
hyvät, niin satamassa tuskin kelvolliset. Jo lähtiessä kiusoittelin häntä laulamalla: ”Rutit
kött och härskit fläsk!” Jorma kertookin: ”Pieniä kovakuoriaisia aivan joka ruoassa ja aina
aterioidessamme hakkaamme biskettejä pöytään niin että kovakuoriaiset tippuilevat.”
Tulisi nyt vain yhtenä miehenä kotiin.

Kansansivistyksen puolesta! Föreningen Konsten i Skolan valmisteli eilisessä vuositapaamisessaan muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
laadukkaan kuvataiteen esittämistä kouluissa. Siispä he päättivät nyt, puheenjohtajanaan
turkulainen taiteilijakollegamme Victor Westerholm, että myös maaseudun kansakoulut
hyväksytään yhdistyksen jäseniksi ja asian edistämiseksi koulujen jäsenmaksu lasketaan
20 markasta 5 markkaan vuodessa, jotta sivistystyötä tekevät koulut ylimainkaan pystyvät
jäseniksi päästä. Lisäksi kouluihin päätettiin sijoittaa noin 200 hyvää jäljennöstä valituista
taideteoksista. Ensimmäiset 50 lasein ja kehyksin varustettua jäljennöstä lähtevät
Ahvenanmaan kouluihin jo parin päivän kuluttua. Joukossa aiheita sekä itseltäni, että
Veli Kalleenilta. Kansan sivistyksen puolesta sitä mielellään antaa suostumuksensa. Sen
suuruisen kulttuurin lahjan sain jo kotoani, jossa ei musiikkia puuttunut kiitos Isäni, eikä
kirjojen lempeää sivistystä kiitos hyvän Äitini.

Nandi-heimoa,
1909, öljymaalaus, 33 x 34,5 cm,
Gallen-Kallelan
Museo. GKM3468
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Assessor Uno Kurtén’s 70th birthday will be celebrated today at the Seurahuone Restaurant. As managing
director of the Kaleva insurance company, he received a painting commissioned from me by a delegation from
his company. It depicts a lake landscape in the inland regions. I congratulated him with the words: “Seventy
years – just work! He who has love to speed his work will have a bright gaze and an easy load to bear, and an
unclouded brow until his death.”

It will open today to the public – the San Francisco world’s fair! Along with the scale model of the dome with
frescoes of Kalevala themes, the exhibits will include a large number of paintings of the world of light and colours
of Africa. I wonder what kind of reception they will have. There are also portraits among the 70 works that I have
sent to be mounted, such as Madonna (my dearest Mary and Marjatta…), my fellow artist Bengts, Mrs G. A.
Serlachius, the composer Gustav Mahler, just to name a few. Let us wish the exhibition good luck.

Expectant excitement down to my bones. The San Francisco world’s fair, the Panama-Pacific International
Exposition, in honour of the Panama Canal which was opened last August, will open tomorrow. There are many
works by me on show. The preparations have been quite unusual. The world war in Europe, which also affects
our northern parts of the globe, made it necessary to leave in Venice my works that were on display at the Venice
Biennial. It would not have been safe to ship them home. It was, however, possible, to arrangement shipment to
America for the works that I own, which will soon be shown to the public. The loaned works, from the Ateneum,
the Turku Art Museum and others, will remain in the Old World. On display in San Francisco will be the designs
for the frescoes of the Finnish Pavilion at the Paris World’s Fair from 15 years ago, which I intend to rework for the
dome of our National Museum. The scale model was in the drawing room here at Pellavaniemi [Linudd] before it
left. It required a lot of space.

I have finished a large project. My altarpiece, The Descent from the Cross, has finally been installed in the new
Lutheran Church of Viipuri. This has also been noted in the newspapers in Helsinki. In his review, Wasastjerna
says that the composition is calm and dignified and also commends the beauty of the grouping of the figures.
Modest sentences, but I receive them with pleasure. Huvudstadsbladet newspaper 16.2.1915

”Vous m’avez dit l’autre jour: érigeons Lui un temple.... eh, bien, c’est ce que je veux faire. Un temple comme elle
le comprenait elle-même, elle qui disait toujours que le théâtre doit être un temple...” Can you guess what this
is about? This was written in a letter that just arrived by Baron Alexander Uexküll-Gyllenband, the grief-stricken
widower of [actress] Ida Aalberg. He has moved to Helsinki and intends to establish a theatre, ”un théâtre
artistique”, as a shrine to his lost spouse. The baron appears to be deeply, deeply pained by the loss of his loved
one and wants follow her long-standing wish of founding such a theatre: ”C’est sa volonté ce théâtre, sa dernière
volonté.” What else could he do, driven by his emotions?

It has already been two months since the last letter from our son Jorma. Now finally sends us a long greeting
from Carrington in New South Wales. The school ship Glenard was there under a coal crane, taking on coal to go
to South America. He said there is dusty layer of coal covering everything and he has a great longing to be out
on the pure sea. The next destination is the copper mines of Gatica in Chile. Jorma writes: “When I get to America
it will be the fifth continent, and when I reach L W 27° I will have gone around the world.” That’s how the boy is
seeing the world! He’s gathered experiences. One night in Melbourne he went with a friend to Chinamans Town
[sic] in Melbourne and saw how soldiers took revenge for one of their Chinese companions who had been killed
by a Chinaman with a dagger the night before. It was a grossly uneven fight in which the soldiers’ bottles and
stones flew at the windows of houses and a real panic began when mounted police rode straight into the crowd
and did not spare their batons. The boy can also note the truth of my instructions and warnings that although
the food might be good on board, it can be barely edible in port. Already when he was leaving, I teased him by
singing: ”Rutit kött och härskit fläsk!” [Rotten meat and rancid fat! ]. Jorma noted: ”Small beetles in almost all the
food and every time we eat, we bang the biscuits against the table to make the beetles fall out.” I only wish he’d
come home in one piece.

In support of popular education! At its annual meeting yesterday, the Konsten i Skolan [Art for Schools]
association prepared amendments to its by-laws. The purpose of the association is to promote the display of
high-standard visual art in schools. And chaired by Victor Westerholm, a fellow artist of ours from Turku, they
now decided to include rural primary schools as members, and, in order to further this, the membership fees
for schools will be reduced from 20 marks to 5 marks a year to permit schools in their work of educating the
population to be able to join. It was also decided to send some 200 good reproductions of selected works of art
to schools. The first 50 framed reproductions under glass will be sent to schools in the Åland Islands a couple of
days from now. They include works by both me and Brother Kalleen. One can gladly agree to this in the name of
popular education. I received a gift of culture like that from my home, where, thanks to my Father, there was no
lack of music, nor the gentle education provided books, thanks to my good Mother.
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Pääkaupungista huhutaan, että Keisari olisi odotettu saapuvaksi vierailulle jo tänään.
Poliisi on käynyt käskemässä, että kaikkialla on liputettava ja juhlavalaistus taloissa
toimeenpantava sakon uhalla! Kuka ei tähän osallistu saa maksaa rangaistukseksi 8 000
markkaa – oli varoja eli ei. Vaatimus on kyllä poikkeus Helsingissä tätä nykyä tiukkoihin
pimennyssääntöihin, jotka sota on tuonut muassaan. Kirjeissänikin komeilee oikein sotasensuurin leima, kuin arvoisaa Keisaria Halosen-pojan asiat mahtaisivat kiinnostaa.

Hyvä Veli, totta kyllä näyttely on tietojeni mukaan avautunut jo, mutta en ole sieltä mitään
kuullut. Amerikkalainen sotalaiva Jason kuljetti teokseni näyttelypaikalle, mutta järjestäjiltä
en ole sittemmin saanut viestiä. Näyttelysopimus sentään olisi mukava saada.

H.V.A.G.K.! Oletko sattumoisin kuullut San Franciscon näyttelysi avautumisesta?

Lahdessakin on juhlittu Kalevalan päivää. Juhla pantiin toimeen Lahden Kansanopistolla
ja jatkui sekin myöhään yöhön saakka. Maisteri Edvard Richter oli pitänyt esitelmän
Kalevala-aiheista taiteessa ja kuulemma valaissut esitelmäänsä jopa useilla varjokuvilla,
ja maininnut omien kuvieni saaneen ”tähän asti korkeimman ilmaisumuotonsa” aiheen
käsittelyssä kuvallisin keinoin.

Juhlat ne vasta olivatkin! Eilen kl 2 ip oli juhlatila Karjalaisten talossa varustettu valkoisin
pöytäliinoin ja pitkillä pöydillä hedelmä- ja sahtitarjoiluin. Kuulimme esitelmiä Kalevalasta
sekä musiikkiesityksiä. Hannikaisen Ilmari ja Tauno soittivat pianoa ja sello-obligatoa ja
Sailon rouva Helga lauloi. Päivälliselle siirryttiin Börsiin, jossa myös itse päädyin avaamaan suuni juhlapuheessa. Ja yhdessä laulettiin Karjalaisten laulu! Päivällisten jälkeen
palattin Liisankadulle, jossa oli järjestetty tanssia, ja vasta klo 3 yöllä laittauduimme kohti
kotia. Sydän sykähti Suomen hengelle, kun väki saattoi meidät alas kadulle ja jotkut
intoutuivat huutamaan eläköötä.

Kalevalan päivä – ja tänään vietetäänkin juhlapäivää, Kalevalan 80-vuotispäivää! Juuri
saapui Karjalaisen Osakunnan lähetystö Tarvaspäähän edusmiehinään Alpo Sailo, Lauri
Hannikainen, Olli Brofeldt ja Aarne Rossander. Juhlava oli tunnelma, kun sain heiltä
punamustan merkkinauhan ja kutsun osakunnan kunniajäseneksi! Rouvani ja tyttäreni
Kirsti saivat myös rusetit. Tästä pitäisi nyt laittautua Kalevalanpäivän juhlaan osakunnan
talolle Liisankadulla.

Ainolassa oli tänään niin rauhaisa ja viipyvä tunnelma. Vietin Kalevalan päivää naapurin
Jannen luona, jossa polttelimme ja juttelimme päivän läpitse. Ja mitä tuohon Kalevalaan
tulee, niin onhan mainio kuvateos, kun ovat kuvat kunkin mielessä sanoin herätetyt.

Pahatapaisen lentsun olen tässä saanut piinakseni. Nyt onneksi jo helpottaa. Tahdon sen
parannellakin tarkkaan, koska täydelleen on se voimat vienyt enkä mitään ole saanut
maalatuksi. Setälä on kutsunut käymään luonaan Ristiinassa ja parempia voimia olen
kaivannut jotta tohtisin kutsua noudattaa. Vaan en menisi millään tavalla häiritsemään
talon rauhaa, enkä tuottaisi mitään erityistä puuhaa. Tahtoisin mielelläni kyllä nähdä
niitäkin kotoisen Savon seutuja, jotka ovat minulle aivan tavattomat.

Hohhoi, Pyhä Veli! Uskotpa vaan niin minä seison Sinun rinnallasi, enkä totisesti koskaan
Sinua vastaan.

Pahat kielet äänessä – tai nuori taiteilija Heikki Tandefelt on herkkyyttään pillastunut.
Hän nimittäin kirjoittaa Hufvudstadsbladetin yleisönosastolla nuoruuden vimmassaan
harkitsematonta tekstiä taidekentästämme. Taiteilijaseuran puheenjohtajan ominaisuudessani yritin viime syyssalongin avajaispuheessa jo rauhoitella nuoria taiteilijoita, jotka
röyhistelevät tyytymättömyyttään taiteilijaseuran toimintaan nykyisellään. Nyt Tandefelt
kirjoittaa suunnitteilla olevasta uudesta taidelehdestä, joka muka olisi kohdistettu pilkaksi
ja hyökkäykseksi häntä kohtaan – muka, koska hän ei toimittajakunnan maalaustaidetta
kiihkeästi ole ylistänyt. Kuulen tässsä epävarmuutta, kenties kateutta? Mokoma hyökkää
minua vastaan, ivaten ja asettaen vastakkain sukutaustani ja taiteeni suhteessa omaan
taideymmärrykseensä ja vaihtelevista taustoista peräisin oleviin nuoriin. Pikkumaisesti
hän jakaa jopa nimeltä taidevaikuttajia kahteen leiriin: herrojen Järnefeltin, Blomstedtin,
Thomén ja muiden muassa toverini Halosen nuorten taiteilijoiden joukkoon, minua
vastaan. Ymmärrän halun muutokseen, mutta mistä juontaa kitkerä vastakkainasettelu,
edellisten polvien syrjäyttäminen – ja joko olen edellistä polvea?

Viimen kun tavattiin, kertoi Väinö Salminen, tuo ahkera kansanrunouden tutkija, että runojulkaisusta, johon tulee Suomen kansan kaikki vanhat runot ja loitsut, vihdoinkin tulee tosi.
Nyt hän kirjoittaa julkaisun kustantamisesta tilaajavaroin. On hankkinut Kalevalanpäiväksi
noin kaksi ja puolisataa tilaajaa, jotka osallistuvat kustannuksiin kun sarja viiden vuoden
aikana tulee julaistuksi. Salminen antaa lupausta myös ylijäämävarojen osoittamisesta
Kalevalan kuvituksen pohjarahastoksi. Se työ väikkyy jo mielessäni, katsotaan siis saako
nuori Salminen pontta julkaisuun, minä kyllä piirrän runsaat kuvat. Veljellinen on Salmisen-pojan kirjeen lopputervehdys, metsäsuomalaisten vanha tervehdys: Pidä puoliasi!

Kaikuja Italiasta. Terza Italia -viikkolehden kirjoittaja kiittelee vielä teoksiani Venetsian
biennalessa. Pohjoinen kirjasivistys vaan ei ole yltänyt kynäilijälle, joka laskee Kalevalan
norjalaiseksi eepokseksi.
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There are rumours in the capital that the Tsar is already expected to come for a visit today. The police have gone
around telling people to fly flags everywhere and there is to festive lighting on the buildings at the risk of a fine!
Those who fail to comply will have to pay 8,000 marks – whether they have it or not. This order was an exception
to Helsinki’s present black-out rules caused by the war. My letters bear the fine stamp of the military censor, as if
the Halonen boy’s affairs might interest the esteemed Emperor.

Dear Brother, Yes, the exhibition has opened, according to my knowledge, but I haven’t heard anything about it.
My works were transported to the venue in the American warship Jason, but I have not heard from the organizers
since then. At any rate it would be nice to get an exhibition agreement.

Dear Brother A.G.K.! Have you by any chance heard of the opening of your exhibition in San Francisco?

Kalevala Day was also celebrated in the city of Lahti, at the Adult Education Institute and there, too, it continued
until late at night. Edvard Richter MA gave a talk about Kalevala themes in art and he is said to have illustrated
his talk with even several magic-lantern pictures and had noted that my own paintings achieved “the highest
form of expression so far” in the pictorial treatment of this this theme.

And what party it was! Yesterday at 2 p.m. the festive venue at the Karelians’ House was bedecked with white
tablecloths and fruit and traditional sahti beer were served at the long tables. We heard talks about the Kalevala
and there were performances of music. Ilmari and Tauno Hannikainen played the piano and the cello-obligato
and Sailo’s wife Helga sang. We went to the Börs for dinner and I opened my mouth there and gave a speech,
and we sang the Karelians’ Song together! After dinner we returned to Liisankatu Street, where there was dancing , and it was not until 3 a.m. that we started to leave for home. My heart beat for the spirit of Finland, when
the crown escorted us down into the street and some even cheered.

Kalevala Day – and a celebration it is today, the 80th anniversary of the publication of the Kalevala epic. A
delegation of the Karelian Student Nation just came to Tarvaspää, led by Alpo Sailo, Lauri Hannikainen, Olli
Brofeldt and Aarne Rossander. The mood was auspicious when I received from them a black and red band
and the invitation to become an honorary member of the student nation. My wife and my daughter Kirsti also
received ribbons. And now I have to get ready for the student nation’s Kalevala Day celebration at their building
in Liisankatu Street.

It was so calm and restful today at Jean Sibelius’s home Ainola. I spent Kalevala Day with my neighbour Janne,
smoking and talking through the day. And about the Kalevala, it’s an excellent illustrated work since the pictures
are brought forth by words in everyone’s mind.

I’ve caught a nasty cold, but fortunately it’s getting better. I want to heal carefully, because it has taken all my
strength, and I haven’t been able to paint anything. Setälä invited me to visit him in Ristiina and I’ve wanted to
recover my strength in order to follow the invitation. But I wouldn’t want to disturb the peace of their household in
any way, nor be of any trouble. I would really like to see those regions of Savo that are quite unknown to me.

Oh, My Holy Brother! Believe me, I will stand alongside you and certainly never be against you.

Evil tongues are wagging – or the young artist Heikki Tandefelt has been too sensitive and lost control. He namely
wrote, in his youthful enthusiasm, a piece of unpremeditated text about the arts in Finland in the letters to the
editor section of the Hufvudstadsbladet newspaper. As chairman of the Finnish Artists’ Association of Finland, I
already tried in my opening address at its last Autumn Salon to calm young artists up in arms in their dissatisfaction with the present activities of the Association. Now Tandefelt writes of a planned new art journal that is
purportedly meant to attack and mock him – purportedly because he has not fervently praised the editors’ work
in painting. Do I hear uncertainty, perhaps envy, in this? That scoundrel attacks me, mocking me and contrasting
my family background and art with his own understanding of art and young artists from different backgrounds.
He pettily sorts leading figures in the arts into two camps, even by name: Messrs. Järnefelt, Blomstedt, Thomé
and, among others, my comrade Halonen among the young artists, against me. I understand the desire for
change, but where does this bitter opposition come from, setting aside the older generations – and am I already
a member of the former generation?

When we last met, Väinö Salminen, that untiring researcher of folk poetry, said that a publication series containing all the old poems and spells of the Finnish people, will finally be realized. He now writes of publishing
it through subscriptions. He has acquired, for Kalevala Day, some two hundred and fifty subscribers, who will
take part in the costs as the series is published over a period of five years. Salminen also gave permission to
direct surplus funds as a base fund for illustrations to the Kalevala. That work is already in my mind. Let’s see if
young Salminen can get the publication going. I will draw a great many illustrations, no doubt about that. That
Salminen boy signed off his letter in a brotherly way with an old greeting of the Forest Finns [of Värmland in
Sweden]: “Stand up for yourself!”

Echoes from Italy. The reporter of the Terza Italia weekly once again praises my works at the Venice Biennial. But
Nordic book learning has not extended to him, as calls the Kalevala a Norwegian epic.
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Tyttäreni Kirsti aikoo tänään Halosille tansseihin. Ketä siellä mahtaa olla, kenties nuoria
miehiäkin? Isännän kuulin lähteneen kohti Ristiinaa. Tulenarkaa. Vastustaisin, jollen olisi
niin lamaannuksissa nyt muista asioista. Hän meinaa kuitenkin ottaa sellonsa mukaan
– sen kun pitää sulhonaan niin arvaten on turvassa tämän illan.

Nyt on pakaasit pakatut ja illalla lähden kohti Ristiinaa. Mikkelissä olen lauantaiaamuna,
jos vaan ei junan kulut tee estettä. Aikaa sitten jo sain kutsun Kallioniemeen Eemil Setälältä, vaan en ole ennen päässyt täältä lähtemään. Ilmat ovat olleet vähän sopimattomat
maalaamiselle ja nyt minä varustan itseni muutamien päivien maalausvehkeillä.

Katsoppas mokomaa, nyt on H.M. Keisarin käynti nähtävillä Maxim elokuvayhtiön
teatterissa.

Tällaista vastausta olen luonnostellut Wesijohtoliike Oy:n herra Herlinille. Mitä ajattelette?

Huolimatta Akselin karikkoisesta suhteesta Vesijohtoliike Oy:n johtajaan, tulevaan Kone
Oy:n kasvattajaan, museo arvostaa Koneen Säätiöltä saamaansa tukea tälle projektille.

Voi tuhannen tulimmaista! Olen yrittänyt säästää teitä liialti Pellavaniemen putkiongelmien raportoimiselta, vaikka Vesijohtoliikkeen kanssa olenkin saanut jatkuvasti puljata.
Nyt saapui liikkeen johtajalta Harald Herliniltä kirjelmä, jossa selittelee yhtiönsä epätyydyttävää toimintaa. No, luotan kyllä monttööreihin, mutta työnjohdossa lienee ymmärrys
vaillinaista tämän asian hoidossa. Aikomuksenani on oikaista asiainkulku vastakirjeellä!

Hänen Majesteettinsa Keisari vieraili tänään Helsingissä tarkastamassa sairaaloita ja
muita sotalaitoksia. Keisarillinen juna, joka tiettävästi ensi kertaa kulki Suomen valtion
rautateillä, saapui Pietarista Helsinkiin ja pysähtyi kaukojunien raiteille, jotka ovat äärimmäisinä oikealla. Jo asemalla H.M. Keisari kohtasi useita tervehdyksiä, minkä jälkeen
Hän vieraili niin Uspenskissa kuin Nikolain kirkossa, joissa siunattiin ja rukoiltiin Keisarin
puolesta. Senaatintorilla sotilaat ja koululaiset muodostivat kunniakujia ja ylioppilaat
seisoivat osakuntalippuineen yliopiston seinämillä. Heitä ei sijaiskansleri ollut uskaltanut
päästää kunniakujaan, kun kaikilla ei ollut valkoisia lakkeja ja hän epäili joukkoon eksyvän
mitä tahansa sakkia. Muutenkin, korkeimmalta taholta oli kuulemma tullut uhkaus
sulkea koko yliopisto, mikäli ylioppilaat olisivat aiheuttaneet hämminkiä. Pohjoissataman
laivastolta Viaporiin Keisari seurueineen kulki jäätietä pitkin, ja tämän retken jälkeen
saattue matkusti automobiililla maaseudulle tutustumaan linnoitustöihin. Poikkesivat
Taiteilija ja Herra Kalleeninkin seuduilla Albergan Orolan kalliolla. Kuulin muuten, että
kaupungin kaduilla talonmiehet hikoilivat pitäessään kadut siisteinä hevosenlannasta
Keisariaan odottaessa! Ja linnoitustöiden johtoporras oli äkännyt, että jos Keisari tai joku
hänen seurassaan ryhtyisi vertaamaan maksettujen palkkojen ja työmiesten määriä, niin
tehtaista ja kirjapainoista ja muista työpaikoista siksi pakko-otettiin miehiä pattereille
heiluttamaan lapioita. Käynnin jälkeen sai kukin palata omiin töihinsä. Iltapuolella H. M.
vielä vieraili sotasairaaloissa ja illalla vietettiin vielä päivällisiä keisarillisen junan komeissa
boggie-vaunuissa, ennen kuin ne suuntasivat Tsarskoje Seloon.

Hyvät Ida Aalbergin ihailijat ja menetettyä ikävöivät. Leskimies ja Paroni Uexküll-Gyllenband on tuonut päivänvaloon suunnitelmansa rouva Aalberg-Gyllenbandin kunniaksi
aiotusta teatterista. Aivan kuten herra ja ystävä Gallen-Kallela jo kertoi, ei aikeissa taida
olla mikään vaatimaton pyhättö. Vallan arkkitehti Vähäkallion on parooni kutsunut tälle
”Taiteelliselle Teatterille” muotoa piirtämään.

Eilen oli Taiteilijaseuran koolle kutsuma kokous, jossa edistimme taidearpajaisten järjestämistä. Arpajaisia varten tilataan teoksia taiteilijoilta, joita näin tuetaan tilausten muutoin
ollessa näinä aikoina tiukassa. Itse olen tehnyt päätökseni tulevaisuudesta Taiteilijaseurassa. Saattepa nähdä.
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My daughter is going to a dance at the Halonens today. I wonder who will be there, perhaps young men? I heard
that the master of the household had left for Kristiina. An inflammable situation. I’d opposite it if I weren’t so
paralysed by other things. But she plans to take her cello along – as long as that’s her beau, she’ll no doubt be
safe this evening..

Now I’m packed and leaving in the evening for Ristiina. I will be in Mikkeli on Saturday morning, if nothing goes
wrong with the train. I was invited to Kallioniemi by Eemil Setälä a long while ago, but I haven’t been able to
leave before. The weather has been a bit unsuitable for painting and now I’m taking along painting gear for a
few days.

I’ve been drafting a reply like this to Mr Herlin of the Vesijohtoliike. What do you think?

Despite Akseli’s stormy relationship with the director of the Vesijohtoliike firm, the man who would create the
future Kone company, the Gallen-Kallela museum gratefully acknowledges the support of the Kone Foundation
for this project.

For crying out loud! I’ve tried to spare you from reading reports of plumbing problems at Pellavaniemi, although
I’ve had to arrange things all the time with the Vesijohtoliike plumbing firm. Now I received a letter from their
director Harald Herlin, explaining the company’s dissatisfactory work. Well, I trust the plumbers but management
seems to lack understand in attending to the matter. I intend to set the thing right with a letter of reply!

His Majesty the Emperor visited Helsinki today to inspect hospitals and other military installations. The Imperial
train, which was apparently on the Finnish State Railways for the first time arrived in Helsinki from St. Petersburg
and pulled up at the long-distance train platforms furthest to the right at the railway station. H. M. the Emperor
already received many greetings at the station, after which He went to the Uspenski Cathedral and Nicholas
Church, where blessings and prayers were read for the Emperor. In Senate Square, soldiers and schoolchildren
lined up to honour the Emperor, while students with the nation flags stood by the walls of the university. The
vice-chancellor did dare allow them to line up, because not all of them had their white students’ caps and he
suspected that all kinds of people would join in. Also in other respects, there had been threats from the highest
authorities of closing the whole university if there were any disturbances. From the fleet in the North Harbour, the
Emperor proceeded to the fortress ofViapori along a road on the ice, and after this excursion the party travelled
by automobile into the countryside to see the fortifications works. They stopped at the rocky hill of Orola at Alberga in the vicinity of Kalleen, Artist and Gentleman. I heard, by the way, that in the streets of Helsinki, the building caretakers were sweating away to keep the streets clean of horse dung while waiting for the Emperor! And
the highest officers of the fortifications works realized that in case the Emperor or someone in his party would
start to compare the amounts of wages and then numbers of workmen, it was therefore necessary to order men
from factories, printing firms and other workplaces to come and work with shovels. After the visit everyone was
free to go back to their own work. In the afternoon, H. M. visited military hospitals and in the evening there was a
dinner in the magnificent carriages of the Imperial train, before they went back to Tsarskoye Selo.

Dear admirers of Ida Aalberg and those who miss her. Her widower Baron Uexküll-Gyllenband has announced
his plans for a theatre in honour Mrs Aalberg-Gyllenband. Just as the gentleman and friend Gallen-Kallela
already noted, the plan does not seem to be for any modest shrine. The baron has asked no less a figure than
the architect Vähäkallio to design the shape of this “Artistic Theatre”.

The Artists’ Association convened a meeting yesterday for arranging an art raffle. Works will be commissioned
for the raffle from artists, who will thus be supported as other commissions are hard to come by at present. I’ve
made my decision concerning the future in the Artists’ Association. You’ll see.
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Ateneumissa on nähtävillä kaksi kovin aikamme taidetta kuvaavaa näyttelyä. Septemin
ryhmän näyttely avautui eilen ja esillä on siinä seitsemän maalarin teoksia. Joukossa
on herrojen Enckell, Finch, Thomé, Oinonen, Ollila, Rissanen ja Laurén töitä. Finchillä on
määrälti eniten teoksia, Thomélla joukko vesiväritöitä, ja Ollila on pannut esille suuren
maalauksen joka on tarkoitettu Tehtaankadun kansakoulun koristukseksi. Mukaan on
kutsuttu myös Alvar Cawén, Ragnar Ekelund, Tyko Sallinen, Werner Åström ja Walle
Rosenberg, jotka Axel Haartman nimimerkillä A. G–ls nimesi näyttelyn pisimmälle kehittyneiksi taiteilijoiksi Dagens Pressin kirjoituksessa. Taiteilija G. W. Finnbergin muistonäyttely
on myöskin Ateneumissa ja näyttelykataloogia kehutaan. Arkkitehti Sigurd Frosterus on
luovuttanut omasta kokoelmastaan taideteoksia lainanäyttelyksi Ateneumiin. Niin oli
suunnitelma kun salit aikaisemmin remonteerattiin uusiksi. Frosterus näyttääkin melko
taidetta niin ulkomaista kuin kotoista ihan rinnakkain. A G–ls on erittäinkin viehättynyt
ranskalaisen ja suomalaisen taiteen samankaltaisuudesta mitä tulee väriin ja ajatukseen
juuri tänä aikana. Meistä kotoisista taiteilijoista siellä on Enckellin, Finchin ja myös tämän
vaatimattoman taiteen palvelijan kuvia.

Nyt myös professori Järnefelt saa osansa herra Tandefeltin skandaalikirjoituksista. T–felt
on kirjoittanut päivän Hufvudstadsbladetiin vastineensa herra Järnefeltin varsin asialliseen
kirjoitukseen jatkaen lapsellista nokitteluaan.

Nostan hattua rouva Soldan-Brofeldtille sekä herra Järnefeltille, jotka näin lojaalisti oikaisevat pahaa tarkoittaneet väärinymmärykset Tandefeltin tiistaisessa lentolehtisessä.

No jo nyt irvaillaan Taiteilijaseuran toimille. Onneksi en joutunut olemaan paikalla.

Tässä teille luettavaksi raportti eilisestä kokouksesta. Ei ryhtiä Taiteilijaseuran toimintaan
oli tulos! Ja paljastuihan todellisuus, kuinka eilisaamuisessa lentolehtisessä jaettiin
jäsenistöä ehdotuksemme allekirjoittaneisiin ja niihin jotka eivät allekirjoittaneet aivan
väärin, jättämällä osa mainitsematta, sillä kyllä uusi puheenjohtaja Vallgren ja hyvä mies
Pekka Halonen myös ovat sääntömuutoksen takana. Minuahan ei kokoussalissa tarvittu,
vaan mieluummin istuin ulkopuolella. Siellä oli myös herra Tandefelt, joka ei edes ole
taiteilijaseuran jäsen.

Ja jollei jotain hyvääkin... Ainakin maailmalla ymmärretään taiteeni merkitys: Italian opetusministeriö on tilannut omakuvani kunniakkaaseen Uffizin galleriaan Firenzessä. Tilaus
tulee Venetsian biennalen menestyksen ansiosta. Mahtoiko herra Tandefelt huomata
mainintaa?

Parempi on keskittyä maalaamiseen täällä Savossa, koska totta en ole välttynyt huomaamasta leimahdusta eteläisellä taivaalla – Tandefeltin ilkeää kipinää päivän lehden
välissä. Semmoinen juttu, että alkua vasta varmaan. Jos Taiteilijaseurassa mätkitään
vanhojen ja nuorten taiteilijain välillä, niin tämä Gösta Stenman näyttää olevan hyvää
pataa kumpaisenkin puoliskon kanssa. Hän on taiteen myyntiaikeissa ja silloin on oltava
tarjolla kumpaakin lajia.

Uskomatonta, sanon, uskomatonta! Nyt on malttini koetuksella – tämä on viimeinen
pisara! Nuorten taiteilijain äänitorvena toimiva Tandefelt on ylittänyt hyvän maun rajat
ja julkaissut tämän päivän lehden välissä pamfletin, jolla hyökkää perusteettomasti
Taiteilijaseuralle jättämäämme kehitysehdotusta vastaan. Esitystä on tarkoitus käsitellä
ensi tiistain vuosikokouksessa. ”Skall Konstnärsgillets direktion erhålla diktatoriskt makt?”
Kuinka voikaan T–felt ymmärtää ehdotuksemme sisällön näin tarkoituksellisesti väärin?
Taiteilijaseuralta on jo jonkin aikaa vaadittu uudenlaista toimivaltaa, ammattiyhdistyksen
kaltaista jäsentensä edustusta, johon pyrimme, kun ehdotamme muutosta Seuran sääntöihin: kolmivuotiskaudeksi valitaan johtokunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä, ja joka hoitaisi Taiteilijaseuran asioita ja omaisuutta, panisi toimeen päätetyt asiat
ja edustaisi Seuraa muita yhteiskunnan toimijoita vastaan. Tämän Tandefelt nyt lukee
diktaattorivallan luomisyritykseksi ja pistää minut tikkunsa nokkaan. Ja kirjoittaa herrain
nimet listoiksi, kuka on hyvien ja kuka pahojen puolella. Naurettavaa! Pelkkää juopaa
pyrkii hän kaivertamaan kelpo taiteilijain välille, sillä jälleen kirjoittaa hän armahduksen
Haloselle, Järnefeltille, Enckellille ja Soldan-Brofeldtille monen muun ohella, väittäen, että
he eivät olisi osallistuneet Taiteilijaseuran toimintaan minun ollessani puheenjohtajana.
Se aika on nyt takana – olen omasta pyynnöstäni jättänyt Seuran puheenjohtajan paikan!
Illalla vuosikokouksessa nähdään.
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There are exhibitions at the Ateneum that clearly reflect the art of our day. The Septem group’s exhibition
opened yesterday, with works by seven painters on show. The architect Sigurd Frosterus has lent works from
his own exhibition to be displayed at the Ateneum. This was the plan when the exhibition rooms were recently
renovated. Frosterus displays some noteworthy art, both foreign and domestic alongside each other. Axel
Haartman, who wrote a review of the exhibition, is particularly fascinated by the similarity of French and Finnish
art with regard to colour and ideas especially at this time. From us Finnish artists, there are paintings by Enckell,
Finch and yours truly.

Now Professor Järnefelt is also on the receiving end of Mr Tandefelt’s scandal-mongering texts. In today’s
Hufvudstadsbladet, T-felt published his reply to Mr Järnefelt’s quite pertinent text, thus carrying on his childish
attacks.

I raise my hat to Mrs Soldan-Brofeldt and Mr Järnefelt who so loyally corrected the ill-meant misconceptions in
Tandefelt’s leaflet from last Tuesday.

Now they’re already making fun of the Association. Fortunately, I did not have to be there.

Here is a report for you about the meeting that was held yesterday. The result was no backbone for the activities
of the Artists’ Association! And the reality was revealed, how in the leaflet yesterday the members were incorrectly divided among those who signed out motion and those who didn’t, leaving some of them unmentioned, for
the new chairman Vallgren and Pekka Halonen, a good man, are also in favour of the amendment. They didn’t
need me in the meeting, and I preferred to sit outside. And Mr Tandefelt, who isn’t even a member of the Artists’
Association, was there, too.

And something good, too... At least they understand the significance of my art abroad: the Italian Ministry of
Education has commissioned my self-portrait for the esteemed Uffizi Gallery in Florence. The commission came
because my success at the Venice Biennale. I wonder if Mr Tandefelt will note this – also in the newspaper?

It is easier to concentrate on painting here in Savo, because, truth be told, I have not avoided seeing the flash
in the sky in the south – Tandefelt’s mean-spirited spark inserted in the newspaper. A piece that looks like it’s
only the beginning. If there is going to a fight between the old and young artists in the Artists’ Association, Gösta
Stenman seems to be on a good footing with both sides. He is planning to sell art, and in that situation it’s good
to have both kinds.

Unbelievable, I say it’s unbelievable! No my patience is being tried – this is the last drop! Tandefelt, the spokesman for the young artists, has exceeded the limit good taste and published a pamphlet, inserted in today’s
newspaper, attacking, without cause, our motion for developing the Artists’ Association. The motion was to be
discussed at the annual meeting next Tuesday. “Will the Artists’ Association’s leadership seek dictatorial powers?”
How can T-felt understand the content of our proposal so deliberately wrong? For some time now, there have
been demands for the Artists’ Association to adopt a new area of authority, representing its membership in the
manner of a trade union, which is our aim in proposing amendments to the Association’s by-laws: there will
be board elected for a three-year period with five members and two vice-members attending to the Artists’
Association’s affairs and property, implements decisions and representing the Association vis-à-vis other actors
in society. Tandefelt now regards this as an attempt to create a dictatorship and makes me a guilty party. And
writes the names of the gentlemen in lists of who is on the good and bad sides respectively. Ridiculous! He is just
trying to make divisions among good artists, for he declares a pardon to Halonen, Järnefelt, Enckell and SoldanBrofeldt among many others claiming that hadn’t participated in the Association’s activities while I have been
chairman. That is now in the past – I have resigned from the chairmanship upon my own request! I will, however,
remain a member of the Association and support its work, for which our motion for the amended by-laws will
give new impetus. See you this evening at the annual meeting.

Taiteilijat Facebookissa 1915

Tämä taistelu saisi loppua. Nyt nostaa päätään myös Septem-ryhmän herra Enckell, joka
niin ikään kieltää keksinnön että olisi jättänyt osallistumatta Taiteilijaseuran toimintaan
puheenjohtajuuteni takia. Herra Enckell katkaisee myös sanojensa mukaan alhaisen
huhun, että Septem olisi rahallisesti tukenut Tandefeltin pamflettia. Vaikka T–felt astelee
melkoisesti sivussa järkevien polulta, niin hänen kekseliäisyydelleen voi nostaa hattua. Nyt
hän nimittäin selittää uudelleen lentolehtisensä sisällön juuri tässä puheenjohtajuusasiassa ja rohkenee kuuluttaa nuorten yhteisrintamaa, vaikka taitaa olla heidän kutsumaton
äänitorvensa kaikessa harkitsemattomuudessaan.
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Järvenpää ”kiirastorstai” 1915H. Veli Gallen-KallelaMatkoilta palattuani olen koittanut
tutustua siihen merkilliseen keitokseen, joka poissaolo aikanani on täällä kokattu. Ei
todellakaan sitä enää voi muuksi kutsua, kuin keittotaidon ihmeelliseksi saavutukseksi,
joka usein saavutetaan sielullisesti epänormaalissa tilassa. Tässä jutussa kuitenkin näyttää
kaikesta päättäen olevan useampia takana, sillä onhan siinä täytynyt käyttää jo rahallisia
uhrauksia joita ei aivan köyhät ja muutamat yksilöt voi suorittaa. Kyllä se on suorastaan
inhoittavaa, kuin koitetaan vielä tovereiden ja ystävien väki saada kaikenmoisilla pirullisilla keinoilla rikotuksi! Olisin ollut halusta mukana siinä Järnefeltin vastalauseessa, mutta
nyt jälestäpäin on sitä enää turha ruveta esille repostelemaan. Yhdyn siihen täydellisesti.
He, ”taistelijat” oikeuden puolesta, eivät kai muuta toivoisi kuin että niitä riittäisi sanomalehtijaaritusta niin kauan kuin mahdollista.Jos T.felt todella tarkoittaa lentokirjasessaan
sitä, miltä se näyttää, esim. minä en olisi käynyt Tait.seurassa Sinun puheenjohtajana
ollessasi ja sen takia, niin hän tahallisesti tekee sen erehdyksen sillä Sinun takiasi minä
siellä käynyt olen, sen minkä olen käynytkin. Muuten en ehkä olisi käynyt ollenkaan.
Terve nyt ja pian kai tavataan! Ystävyyksiä ei niin helposti rikota. Juuret ovat liian syvällä
Tammenjuurella!Veljesi ja ystäväsi Pekka H.

Jäsenmaksuja maksettu. Taiteilijaseurassa pysyn vastakin ja Suomen Ruumiinpolttoyhdistystä tuen ainaisjäsenyydellä.

Jo viikko sitten saapui William Lönnbergiltä viesti Helsingöristä. Huomaa, että tanskan kieli
on tarttunut nuoreen taiteilijaan. Hän pyytää apua rahapulaansa minulta. Kenelläpä olisi
ylimääräistä, mutta harkitsen. “Helsingör 15.3.1915Kunstner Akseli Gallen-Kallela AlbergaEmottag nyss underrättelse om att jag ej kan få något lån från Konstnärsgillet Helsingfors,
och har ej andra utvägar än att hänvanda migtill Eder med förfrågan om det passar Eder
nu att sända mig mitt tillgodohafvande. Jag har stort behof af penningar så jag hoppas Ni
ursäkter mig.Med högaktning W. Lönnberg”

Naapuri ja totinen nero säveltäjämme Sibelius sai valmiiksi E-duuri sonatiinin viululle ja
pianolle op. 80 juuri tehdessäni lähtöä Mikkeliin. Kenties Maija ja Heikki-veljeni kerran
tarttuvat soittopeleihinsä ja tämä teos soi Halosenniemenkin ateljeessa. Mutta Jannea
emme tällöin salli paikalle.

Suomen Taideyhdistys kutsuu ehdottamaan teoksia kevätnäyttelyyn. Itse en tohdi
osallistua.

Suomen taideyhdistyksen kokoelmia on kartutettu taideteollisuusmuseon osalta sitten
viime kesän. Ulkomaiselle osastolle on hankittu muun muassa intialaisia ”sari” pukuja ja
useat kotimaiset lisäykset ovat samoin tekstiilejä, Suomen Käsityön ystävien valmistamia
moderneja ryijyjä, Gabriel Engbergin ja itseni piirtämien mallien mukaan. Annoin museoon säilytykseen myös erään kaiverruksin koristetun kaapin, joka oli näytteillä Suomen
Taiteilijain syysnäyttelyssä. Taideteollisuusmuseon näyttely on avoinna Hakasalmen
huvilan toisessa kerroksessa päivittäin kl. 12–3 hintaan 25 p, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä
10 p. Ensimmäisessä kerroksessa on kaupungin historiallinen museo.

Terve mieheen! Huomasitko nimim. Banderilleeron kirjoitusta Veckans Krönikassa muotokuvasi toimittamisesta Uffizin galleriaan?

Iltapäivällä pidettiin Helsingin huutokauppakamarissa Mariankadulla suuri taidehuutokauppa. Siellä kyllä nähtiin taiteen alennus jos rahassa mitataan. Hieman toi lohtua oman
talvimaalaukseni viimeinen hinta, jonka meklarin vasara löi 1 042 markkaan. Kiintoisampaa vielä, nuori Gösta Stenman, jonka aikaansaama tämä tapaus oli, on aikeissa aloittaa
säännölliset huutokaupat Helsingissä.

Tänään saapui kirje Suomen Taideyhdistykseltä Gustaf Strengelin nimissä. Hyvä mies
toivoo korkeampaa tasoa yhdistyksen kevätnäyttelyyn ja pyytää minua osallistumaan
teoksillani. Viestissä on epätoivoinen sävy. En aio osallistua, kuten en edellisvuonnakaan.
“Finska Konstföreningens Galleri, Helsingfors 24.3.15Artisten, Herr Akseli Gallen-Kallela.
Alberga. Linudden.Broder Gallen!Det torde icke vara dig obekant vilken tröstlöst låg nivå
Konstföreningens vårutställningar under senare åren företett. Orsaken härtill har främst
varit den, att våra största konstnärer, beklagligt nog, dragit sig tillbaka från utställningen
I fråga.Det är nu min avsikt att med alla de medel som stå mig till buds söka få en
förändring till det bättre tillstånd.Mitt första steg blir att personligen vända mig till några
av våra märkesmän – bland dem främst till dig – med en anhållan om understöd, för den
goda sakens skull.Vågar jag hoppas, att du skall tillmötesgå min begäran, och göra mig
den stora glädjen att deltaga med ett antal arbeten?Inlämningsdag är måndagen den 12
april kl. 12–5, Ateneum.Med en hälsning, dintillgivasGustaf Strengell
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Järvenpää, ”Maundy Thursday” 1915
My Dear Brother Gallen-Kallela
After returning from my travels, I have tried to find out about the strange concoction that has been put together
here while I was away. – – It is outright disgusting to see efforts to separate comrades and friends with all kinds
of devilish means! I would have wanted to join in Järnefelt’s reply, but it is now useless to take it up again after the
fact. I agree with it completely. – –
My greetings to you I suppose we will soon meet! Friendships are not broken this easily. The roots are too deep at
the foot of the Great Oak [of the Kalevala].
Your brother and friend, Pekka H [alonen].

Paid dies. I will remain in the Artists’ Association and I support the Finnish Cremation Association with a lifetime
membership.

There was a message already a week ago from William Lönnberg in Helsingör. One can see that the young artist
has already picked up some Danish. He is short of money and is asking me to help. Who has extra money, but I
will consider the matter.

Our neighbour and veritable genius Jean Sibelius completed his E Major sonatina for violin and piano Op. 80 just
as I was leaving for Mikkeli. Maybe Maija and my brother Heikki will take up their instruments and this work will
also be heard in the studio at Halosenniemi. But we won’t allow Janne to come.

The Finnish Art Society requests proposals for work for their spring exhibition. I will not participate.

Since last summer, there have been additions to the collection of the Finnish Art Society at the Museum of Applied Arts. Its foreign department has obtained, among other items, Indian sari costumes and the many Finnish
additions are also textiles, modern ryijy rugs made by the Friends of Finnish Handicraft according to designs
by Gabriel Engberg and myself. I also gave into museum’s keeping a cabinet decorated with carvings that had
been on show at the Finnish Artists’ Autumn Exhibition. The exhibition of Museum of Applied Arts is open on the
upper floor of Villa Hakasalmi daily from Noon to 3 p.m., admission 25 penni, Sundays and holidays 10 penni. The
historical museum of the City of Helsinki is on the ground floor.

There was a large art auction in the afternoon at the Helsinki Auction House in Mariankatu street. The depreciation of art, if measured fiscally, could really be seen there. A minor consolation was the last price offered for
a winter painting by my, the auctioneer’s hammer closing the deal at 1,042 marks. More interestingly yet, the
young Gösta Stenman, who arranged this event, intends to launch regular art auctions in Helsinki.

This fighting really should end. Now Mr Enckell of the Septem group is raising his head above the parapet and
denies the notion that he would have decided not to participate in the Artists’ Association’s activities because of
my chairmanship. In his own words, Mr Enckell is cutting short a low piece of gossip according to which Septem
has given financial support to Tandefelt’s pamphlet. Although T-felt strays far from the paths of sensible people,
one must salute his inventiveness. He is namely now re-explaining the content of his pamphlet in this chairman
business and dares to call for a united front of young artists, although he seems to be their uninvited mouthpiece
in all his lack of consideration.

I received a letter today from the Finnish Art Society, signed by Gustaf Strengell. That good man wants a higher
standard for the Society’s spring exhibition and asks me to participate with my works. There is a desperate tone
to the message. I do not plan to participate, just as I declined last year.
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Tällaista vastausta olen luonnostellut nuorelle herra Härköselle. Vaikka ajatukseni ovat
katkeruuden sävyttämät, en tahdo lannistaa lupaavaa kirjoittajaa. Mitä arvelette?Hra
Iivo HärkönenYstävällisen Kirjeenne johdosta:Olen ollut kustantajan kanssa keskusteluissa Kalevalan kuvittamisesta josta ei lopulliseen sopimukseen vielä ole päästy en voi
kysymykseenne vastata kuin kieltävästi kuinka mielellään tahtoisinkin ola hyödyllisenä
yrityksellenne. Surkeitten ja vanhoittuneitten taiteellisten kuvitusoikeutemme takia on
suurin osa työni taloudellisesta tuloksesta mennyt ohitseni, asia joka ei ole virvoittavaa
leipänsä tähden raatamiseen pakoitetulle taiteilijalle jolla on paras työvoima takanaan.
Werner Söderström joka poikkeuksena muista on sopinut kanssani jäljennösoikeuksista
aina kohteliaalla ja uljaalla tavalla tuntee hyvin tämän asian, ja tietää myös että kaikki
Kalevalajulkaisut jotka kuvillani varustetaan vähentävät sen kuvitetun Kalevalan arvoa
jota vuosikausia olemme yrittäneet alkuunpanna.Kiittäen mitä vilpittömimmin ystävällisistä lauseistanne ja onnitteluistanne. AGK

Kirje Iivo Härköseltä. Jos hän ymmärtäisi hartaan pyrkimykseni jonain päivänä koristaa
Kalevala niin uljas Suomen kansan iloksi ja valaistukseksi, ei tohtisi pyytää. Taiteilija, K.
Herra Akseli Gallen-Kallela. Rohkenen kääntyä Teidän puoleenne seuraavassa asiassa.
Erinäisten kirjallisuusmiesten kehotuksesta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran luvalla
olen uskaltanut ryhtyä seuraavaan arkaluontoisen tehtävään: laatimaan kansakouluja ja
nuorisoa varten, väliasteeksi ja kiihoittimeksi oikeaan Kalevalaan tutustumista varten, lyhyttä Kalevalaesitystä, joka poikkeaisi tähän asti laadituista Kalevalaesityksistä siinä, että
tässä turvauduttaisiin mahdollisimman paljon itse Kalevala tekstiin, eikä mentäisi omin
sanoin esittämään sitä, mitä kuitenkaan ei missään tapauksessa voida paremmin sanoa
kuin itse Kalevala sen tekee. – – Lähtien runolaulajasuvusta ja kasvaneena ja askarrelleena Kalevalaisuuden parissa ehkä liiaksikin katson voivani työhön ryhtyä, jolle nyt olen
saanut Kirjall. Seuran hyväksymisenkin. Teoksen kustantaa Werner Söderström Osakeyhtiö
ja pitäisi sen ilmestyä jo tänä kesänä. Jotta nousevalle polvelle saataisiin mahdollisimman
voimakas alkusysäys kalevalaiseen maailmaan kiintymistä varten ja osotetuksi, mitä
kaunista tajuttavaa Kalevalassa piilee ja miten suurta muuta taidetta se on aiheuttanut,
olisi minun sekä kustantajan harras halu saada liittää teokseen muutamia jäljennöksiä
kalevalaisesta taiteesta, – – Tämän vuoksi kääntyisin Teidän puoleenne, joka kalevalaisille
ja karjalaisille harrastuksille – osaksi allekirjoittaneenkin – olette osottanut niin lämmintä
ja suuriarvoista suosiota. – – Arv. vastauksenne voisitte ilmoittaa vaikka postikortilla, os.
Helsinki, Wuorimiehenk. 19A. Hartaat onnitteluni Karjalan samoajalle sen muotojen ja
hengen suurelle yhdistäjälle kansalliseepoksemme korkeiden muotojen ja hengen kera,
hänen täyttäessään 50 vuotta! Kunnioittavin terveisin Iivo Härkönen Hki 9/4 15

Kyllä Tanskassa oleilevaa William Lönnbergiä oli autettava, kuten hän edellisessä kuussa
pyysi. Rahat ovat saapuneet perille.

Turussa juhlitaan Taideyhdistyksen 25-vuotisjuhlaa komealla näyttelyllä ja erityisesti
kutsuttuna on Septem-ryhmä. Itsekin lähetän sinne maalauksen nimeltään Kevätyö.
Viimeiseen asti olen sen parissa tehnyt työtä, mutta saatte vielä pysyttäytyä jännityksessä
tuloksen suhteen.

Nämä kevät hanget saavat muistelemaan viime kevään matkaani Pielisjärven rehelliseen
maisemaan. Koko Pohjolan satuperäinen runous kuvastui yli korkean Koli-vaaran. Järviä
järvien takaa, vaarat kohosivat vaarojen hartioilla, selät olivat saaria täynnä ja ilmassa
sellainen kevään ja hankien hohtava kirkkaus että kaikki värit häikäisivät kuulakkaalla
loistollaan. Siinä oli kokonainen symfonia, joka väkevän kevään erämaan soittona kohosi
ylistysvirtenä auringolle.

Eilen pidettiin jälleen Taiteilijaseuran kokous. Vihdoin sääntömuutosehdotuksemme oli
asiallisesti puheena. Ensin professori Ernst Nordström kuitenkin aiheutti myrskyn väittämällä Vallgrenin istumista puheenjohtajan paikalla sääntöjen vastaiseksi, syystä että puheenjohtaja tulisi syystapaamisessa valittavan. No siitä jupakasta selvittiin ja päätökseksi
sovittiin Seuran johdon tueksi kymmenhenkisestä delegaatiosta, joista viisi aina vuosittain
arvotaan erovuoroon. Kenties Seuran aloitekyky tästä nykyisestä haudastaan nousee!

Tänään toisena Pääsiäispäivänä klo 8 ip. Haminan Raittiusyhdistyksen näytelmäseura
esittää ensi-illassa kansannäytelmän Suotorpan tyttö. Näyttämönä on Raittiustalo.
Näytelmä on Selma Lagerlöfin kirjoittama ja oman Maijani suomeksi kääntämä, hän
osaa kieliä jos jotakin, ruotsia, norjaa, tanskaa, italiaa ja saksaa! Arvossa ovat hänen
ansaitsemat lisätienestit suuressa pesueessamme. Usein vaan joku lasku on jo valmiina
mihin ne rahat pistää.

Vielä olette viime tilaisuudessa nähdä arkkitehti Frosteruksen kokoelmaa Ateneumin
galleriassa tänään Pääsiäispäivänä.

Ensirivin kuoromme Suomen Laulu järjestää arpajaiset – ostakaa arpoja, saatatte saada
seinällenne Halosen!

Taidekauppias Stenman pysyy ahkerana. Taidetta myynnissä Tampereella.
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I’ve drafted this kind of reply to the young Mr Härkönen. Although my thoughts are tainted by bitterness, I do not
want to discourage this promising writer. What do you think?
”Mr Iivo Härkönen, in reply to your kind letter:
I have discussed illustrations to the Kalevala with the publisher and no final agreement has yet been made
[and therefore] I can only give negative reply to your enquiry, regardless of how much I would like to be of use
to your venture. Owing to our miserable and outmoded illustration rights, most of the economic benefits of my
work have bypassed me, a matter that is not encouraging for an artist forced to labour for his living whose best
working ability is already behind him. – – AGK

A letter from the author and folklore collector Iivo Härkönen. If he would understand my serious aim to decorate
and illustrate the Kalevala some day for the joy and enlightenment of the Finnish people, he would not be asking
for this.
”Artist Akseli Gallen-Kallela, Dear Sir.
I am taking the liberty to contact you in the following matter. Upon the urging of various literary men and with
the permission of the Finnish Literature Society I have dared to take upon myself the following delicate task of
preparing an abridged presentation of the Kalevala for primary schools and young people, as an intermediary
stage and stimulus for getting to know the real Kalevala. It would differ from such presentations prepared so
far in that it would rely as much as possible on the actual text of the Kalevala, without explaining it in one’s own
words, which in no case can be done better than by the Kalevala itself. – –
It would be my sincere, and that of the publisher – to have a few reproduction of Kalevala art for the work.
– – Therefore I address my request to you, who have displayed such warm and valuable support for Kalevalarelated and Karelian pursuits – partly for the undersigned as well. – – Your reply can be sent by postcard to
Wuorimiehenkatu 19 A, Helsinki. – –
Yours sincerely, Iivo Härkönen Helsinki 9/4 15

I had to help William Lönnberg in Denmark, just as he had requested last month. The money has been received.

The 25th anniversary of the Turku Art Society is being celebrated with a fine exhibition, to which the Septem
Group in particular has been invited. I am sending the painting A Night in Spring there. I’ve worked on it to the
very last, but you still have to remain in suspense about the results.

These crusty snows of the spring remind me of my visit last spring to the honest landscape of Lake Pielinen. The
whole legendary poetry of the North was to be seen beyond high Koli Fell. Lake upon lake, fells rising upon fells,
open stretches of the lake full of islands, and the air full of such a shining brightness of spring and ice-crusted
snow that all the colours dazzled one with their clear brilliance. It was a whole symphony, music of vigorous
spring played by the wilderness and rising like a song of praise to the sun.

The Artist’s Association met again yesterday. Our motion for amending the by-laws was finally addressed
in proper fashion. First, however, Professor Ernst Nordström raised a storm by claiming that [Ville] Vallgren’s
chairmanship was contrary to regulations, because the chairman was to be elected at the autumn meeting.
Well, we got over that and we decided to have a ten-member delegation to assist the Association’s leadership,
five of which were to chosen by lots each year to resign. Perhaps the Association’s initiative will improve from its
present stagnation!

Today, Easter Monday, at 8 p.m. the actors of the Hamina Temperance Society will premiere the folk-play “Girl
from the Cottage in the Bog” at the Temperance House. The play is by [the Swedish author] Selma Lagerlöf, and
it was translated into Finnish by my Maija, who knows quite a few languages, Swedish, Norwegian, Italian and
German! The extra money that she earns is greatly appreciated. Though mostly, there’s already a bill waiting
for the money.

You still have the last chance to see the collection of the architect Frosterus at the Ateneum gallery today on
Easter Sunday.

Suomen Laulu, our first-rate choir, is holding a raffle – buy tickets, you might a painting by Halonen on your wall!

Art-dealer Stenman is keeping busy. Art on sale in Tampere.
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Tässä maistipaloja näyttelystäni Strindbergin taidesalongissa. Lähtekäähän katsomaan
kuviani!

Porissakin kirjoitetaan muistaen työtäni Juséliuksen mausoleumin freskojen äärellä, jossa
Pekka Halonenkin maalasi yli kymmenen vuotta sitten. Suurtyöni! johon olen kuvannut
kansamme hiljaista kaarevaa kulkua elämän harjua pitkin Tuonelan syliin. Vähän toista
vuotta sitten kävin katsomassa, kuinka ne ovat alkaneet rapautua suoraan seiniin. Mahtavatko jälkipolvet lainkaan nähdä maalauksia, joiden aiheet ovat minusta niin ylevät, että
oikein sydäntä viiltää niiden jälkeen haaveilla?

Tänään on lehdessä ihan yleinen kutsu minulle järjestettäviin juhliin Seurahuoneella. En
olisi tahtonut uskoa Taiteilijaseuran ja Taideyhdistyksen mitään valmistelevan, ellei Alpo
Sailo olisi toistamiseen asiaa vakuuttanut. Jotain aijotaan Tarvaspäässäkin maanantaina
järjestää, ja Mary ja Kirsti laittavat salia vieraita varten. Etteivät vaan turhaan itseään rasittaisi. Lehdistö on kyllä ollut kiinnostunut vuosieni karttumisesta ja kirjoituksia on jos mitä.

Nyt on näyttelyasia järjestyksessä ja minulla on parhaallaan monta työtä Strindbergin
seiniä koristamassa. Niitä voi itse kukin mennä katsomaan ensi kuun puoleen väliin asti.
Yksi lappu melko iso on aiheeltaan niin kesäinen, että jo kaipaan johonkin ihan luonnon
rauhaan auringon paahdettavaksi.

Kerron teille salaisuuden, mikäli visusti pidätte sen omana tietonanne. Olen suunnitellut
vaimolleni Marylle ja tyttärelleni Kirstille medaljongit kaulallaan riiputettaviksi. Aion ojentaa ne heille syntymäpäivänäni 26. t.k. Koristemuoto mukaelee Galle-vaakunan ulkoasua.
Kultaseppä Viktor Lindman saa ne tehtäväkseen kullasta ja sinisestä ja turquoisesta
emalista.

Olen ollut niin kovassa työntouhussa, etten ole ennen saanut tänne kirjoitetuksi. On
aikomukseni tässä laittaa viikon kuluttua muutamia maisemapalasia näytteille ja valmistelemista on jos monenlaista. Ahkera Stenman sen sijasta ehtii jopa Turkuun, jossa Strandellin talossa Linnankadulla on huutokauppanäyttelyssä iso joukko taidetta. Kallela ja minä
edustamme uusimmilla maisemakuvillamme. Huutokauppa pidetään ensi tiistaina.

Eräs viimeisimmistä suurista runonlaulajistamme Petri Shemeikka, Mysysvaaran uljas
loitsuja ja viisas peurakeihään käsittelijä, Shemeikkain suvun jylhä korvenkolkuttaja, on
mennyt manan maille. Hänen ruumiinsa kätkettiin haudan lepoon Koveron pitäjän Öllölän
niemen kalmistoon tänään kolmisatapäisen saattojoukon tervehtimänä. Puolestani
välitettiin haudan koristukseksi seppel.

Muinaistieteelliseltä Toimikunnalta on saapunut kirje Kansallismuseon Kalevalahuoneen
fresko asiassa. Ei Toimikunnalla eikä Antellin Valtuuskunnalla ole varoja työtä minulta nyt
tilata. Kirjeen allekirjoittanut Herra Grotenfelt rohkenee kuitenkin ehdottaa:”Saattaessaan
edellä olevan tietoonne saa Muinaistieteellinen Toimikunta samalla kunnioittaen ilmoittaa,
että, vaikka lopullista sopimusta mainittujen freskojen hankkimisesta ja niiden tilaamisesta
ei siis nykyisin voida tehdä, Toimikunta samoinkuin Antellin kokoelmain Valtuuskuntakin
kuitenkin kiitollisuudella vastaanottaa suunnitelman Kalevalahuoneen koristamiseksi, jos
asian näin ollen olette halukas sellaisen valmistamaan.”

Vihdoin on Kevätyöni ennättänyt Turun Taideyhdistyksen juhlanäyttelyyn. Siellä se toivoakseni saa arvoisensa huomion!

Katsopas velipoika Wikströmiä! Vaikkei Wiikka lähtenyt puolustamaan asiaani Tandefeltin
halpamaisessa juonessa, tahtoo hän sytyttää uutta kipinää taiteilijain joukkoon. Hyvä
Ystävä Kallela!Toivon ettet ole minulle vihoissasi etten kirjoittanut H:bl:n niinkuin pyysit.
Jos muistat miten vastenmielistä minulle kirjoitus on yleensä ja vielä enemmän kun on
kirjoitukseni julkisuudesta kysymys, niin toivon että ymmärät minut täydellisesti.Ja sitä
paitsi olen Tandefeltin suhteen ollut sitä mieltä ettei hän voi sinua pahentaa. Jo kerran
ennen (pari vuotta sitten) oli ystävällämme Öhquistilla kirjoitus samasta tarkoituksesta;
minä luulen että hän ja ainakin Rouvansa pahastui kun en puolustanut sitä sanomalehtiin
lähetettäväksi, vaan päin vastoin pidin senlaista puolustus kirjoitusta toverien puolelta
sinua kohtaan loukkaavana, ajatellen että sinä kyllä itse osaat puolustautua. Tämä on nyt
hieman toinen asia kuin silloin, mutta siksi vähäpätöinen etten pitänyt välttämättömänä
kirjoittaa ja ilokseni oli torstain H:bl:ssä kirjoitus kaikkien puolesta.Mutta koko tämä juttu
on minussa herättänyt ajatuksen että meillä olisi sittenkin taidealojen parantamiseksi tehtävä jotakin. Olen varma siitä että jos Suomen etevimmät ottavat ohjat käsiinsä, yhtyvät
yhdeksi ryhmäksi ja parhaan tahdon mukaan yrittävät on meillä viiden vuoden kuluttua
oma taidepalatsi, yhteinen maalareille, kuvanveistäjille ja arkitehdeille ilman Taiteilijaseuran sekoitusta asiaan.Sinä, Järnefelt, Enckell, Pekka, Westerholm, Vallgren, Thomé,
Saarinen, Lindgren y.m. valitaan alkuunpanijoiksi. Puuhataan yhteinen näyttely, suuret
arpajaiset kerätään joku satatuhat,ja se menee kun vaan osaamme ottaa pois sokasta
oma kylmät kätemme ja ylen kaiken kunniamme työskennellen tulevia polvia varten sillä
vakaumuksella että jos meidänkin pienen maamme kulttuuri jotain – – tulevaisuudessa
on miesten mieltä suurenneltava ja tulevista polvista paljon toivottava niiden eteen jotakin
tehtävä. Ja sen me teemme ilman Taiteilijaseuraa, antaa sen olla vanhana muistona,
olemmehan me nyt sekä lukuisammat että vanhemmat kuin sen perustajat ja varmasti
kykenemme.Keskustele toverien kanssa. Minä tulen jos tarvitaan.Oma veli Wiikka
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The newspapers are full of congratulations to me. Even young students congratulate this old artist with words of
praise. With regard to my achievements, I must say, however, that my aim has not been honour or money, but
work.

They are also writing in Pori, recalling my work on the frescoes of the Jusélius Mausoleum, where Pekka Halonen
also painted over a decade ago. My magnum opus! Depicting the slow winding passage of our people along the
ridge of life to the embrace of Tuonela [the realm of the dead]. Slightly over a year ago, I went to take a look at
them and saw how they have started to disintegrate directly on the walls. I wonder if future generations will ever
see these paintings, whose subjects are so sublime that reveries of them touch my heart.

There was a public invitation in the newspaper today to a celebration to be held for me at the Seurahuone
restaurant. I would not have believed that the Artists’ Association and the Art Society were preparing anything, if
Alpo Sailo had not repeatedly assured me of it. There will also be a function at Tarvaspää on Monday, and Mary
and Kirsti are getting the drawing room ready for the guests. I hope they won’t strain themselves too much. The
press, however, has been interested in my ageing and there have been all kinds of articles.

The matter of the exhibition is now in order and at present I have several works on the walls of the Strindberg
Gallery. Everyone can go and see them until the middle of next month. One piece, quite a big one, has such a
summery theme, that I already want to be somewhere in the peace and quiet of natural surroundings to enjoy
the sun.

I’ll tell you secret, if you promise to keep it to yourselves. I have designed medallions to be worn around the neck
for my wife Mary and my daughter Kirsti. I intend to give the medallions to them on my birthday, on the 26th of
this month. The motif is an adaptation of the Galle coat of arms. The medallions will be made of gold and blue
and turquoise enamel by the goldsmith Viktor Lindman.

I have been working so hard that I have not been able to write here. I intend to send, a week from now, a few
landscape pieces for display, and there are all kinds of preparations. On the other hand, the hard-working Stenman finds time to go even to Turku, where a large number of artworks are on sale in the Strandell House on Linnankatu street. Kallela and I are represented with our latest landscapes. The auction will be held next Tuesday.

One of our last great rune-singers, Petri Shemeikka, the grand caster of spells from Mysysvaara and wise spear
hunter of wild reindeer, the great wilderness man of the Shemeikka family, has died. He was buried today at
the cemetery on Öllölä Point in the Parish of Kovero, seen off by three hundred people. I had a wreath sent to
decorate the grave.

A letter came from the State Archaeological Commission about the frescoes for the Kalevala Room of the National Museum. Neither the Archaeological Commission nor the Antell Commission has the funds to commission
the work from me now. However, Mr Grotenfelt, who signed the letter, took the liberty of asking me to prepare
sketches even though there is no certainty about the agreement.

My Night in Spring has finally made it to the Turku Art Society anniversary exhibition, where I hope it will attract
the attention that it deserves.

Well look at Brother Wikström now! Although Wiikka [Wikström] did not defend my cause in connection with
Tandefelt’s low-minded scheme, he wants to set alight a new spark among artists .
”My Dear Friend Kallela!
I hope you are not angry at me for not having written to H:bl [the Hufvudstadsbladet newspaper] as you had requested. If you remember how distasteful writing is for me in general, and more so when it is in public, I hope you
understand me completely. Besides, regarding Tandefelt, I have been of the opinion that he cannot harm you.
– – But this whole business has aroused in me the idea that we should nonetheless do something to improve the
fields of the arts. I am sure that if the most eminent names in Finland take charge of matters, form a group and
do their best, we will have our own palace of the arts five years from now, to be shared by painters, sculptors
and architects without the Artists’ Association meddling in the affair. – – Discuss the matter with fellow artists. I
will join you if necessary.
Your brother Wiikka
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Ilta jatkui suuressa salissa, johon oli kokoontunut jopa kaksisataa kansalaista juhlapäivällisille. Kattauksen pääpöytä oli koristettu Vallgrenin posliiniveistoksin ja ruoka oli hyvää.
Luettiin päivän aikana saapuneita sähkeitä, sain osakseni niin monia ylistäviä puheita ja
valtioneuvos Aspelin-Haapkylä osoitti sanansa armaalle Marylleni. Eliel Saarinen tervehti
Arkkitehtiklubin puolesta ojentaen laakeriseppeleen ja Marylle ruusuvihon. Vanha ukko
Kajus kiitti ystävyydestämme, Lauri Hannikainen muisti runolaulaja Petri Shemeikkaa ja
Setälä puhui ansiokkaasti, toivoakseni pian perustettavan ”Kalevalaseuran” puolesta.
Suomen Taiteilijaseura onnitteli minua edustavalla addressilla, jonka Einon Leinon
kirjoittamat sanat himmensivät viime aikojen ikävyyksiä Seuran piirissä. Sainpa puhua
minäkin kaikesta huomionosoituksesta ja arvonannosta kiittäen, sen verran oli minua
edeltä varoitettu. Osoitin joitakin lahjoituksia kansan yhteiseksi hyväksi, mm. karjalaiselle
osakunnalle 100 mk avustukseksi kansakunnan arvonmukaisen muistopatsaan pystyttämiseksi runolaulaja Pedri Shemeikan haudalle, Taideyhdistykselle lahjoitin 1880-luvun
”Boheemi-muotokuvani” ja Taideteollisuusyhdistykselle ensimmäisen Suomessa tehdyn
n. k. taiteellisen työn pakotetussa metallissa eli tuhkakupin ”Ikuturso”, joka aikoinaan oli
arpajaisissa yhdistyksen hallussa, mutta ostin sen myöhemmin takaisin onnettomalta
voittajalta. Kiiruhtaakseni koko maan käsittävän kansalaisseuran, Kalevalaseuran,
muodostamista osoitin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 1 000 mk, ja saman summan
Suomen tiedeakatemialle myöhemmin perustettavaa Suomen taideakatemiaa varten.

Olen rakkaan Maryni ja tyttäreni Kirstin kanssa valmistautumassa kansalaispäivällisille
Seurahuoneella. Rouvani kätteli koko aamun niin sydämellisesti meitä tervehtimään
tulleita ihmisiä, että hänen puvunhihansa turkisreunus on vallan kulunut karvattomaksi.
Naiseni ovat upeissa juhla-asuissa, mustaan ja kermanvalkoiseen silkkiin sonnustautuneita. On aika antaa heille piirtämäni korut, kumpaisellekin henkilökohtaisesti kaiverretut.
Jorma-poikani vain puuttuu. Hän matkustaa parhaillaan kohti Chileä.

Tuo sanataituri ylevän hengen nostattaja Eino Leino ei päässyt juhliin, mutta lähetti suuren
ystävyytemme nimissä uuden runokokoelmansa Elämän koreus koskettaven saatesanojen
kera. Ja vanhalta kunnon Viikalta sain pronssiin valetun rujon ”ajanhengen”. Hän muisteli,
kuinka eräänä kevätyönä haaveillessamme vanhan kirkon puistossa vannoimme toisillemme, että kumpikin, jopa kyvynkin puuttuessa, työmme kautta raivaisimme itsellemme
tien Suomen taiteilijain eturiviin. Sielläkö nyt olemme?

Sailo vaati meitä varautumaan vieraisiin, mutta tällaista taiteen veljeyttä, suurmiesten- ja
naisten kunnianosoituksiaa ja kansallista toveruutta en aavistanut minua kohtaan tässä
maassa julistettavan. Vieraskirjamme on täyttynyt kallisarvoisten ystävien nimistä.

Pellavaniemellä juhlitaan tänään saunaveljeäni Mestari Kalleenia! Aurinko paistaa
taivaan kirkkaudesta ja lumi sulaa pälvet kasvaa. Liinutin salissa oli äsken katettuna
voileipiä, makkaraa, juustoa ja olutta ja Halo-Pekka kyllä maistoi. Eniten mielessäni on
nyt semmmoinen maailman ihme, mitä Lauri Hannikainen tuossa puhui, että on löytänyt
kulkureittien rajoilta oikean erämaan, kaukaa korvesta vielä muutaman peninkulmaa
Kuhmoisista pohjoiseen. Ehkä ottaisin ja kesällä sinne matkustaisin vähän tutkimaan
paikkoja jos löytyisi maisema kankaalle maalattavaksi.

Mikä suurenmoinen aamu! Tätä kunniaa ja ystävällisyyttä en osannut odottaa. Jo klo 7
a. saapui toinen toistaan seuraten ylioppilasosakuntien lähetystöt lippusaattueineen ja
puheineen. Varsinaissuomalaisen osakunnan Emil Setälä kutsui minut osakunnan kunniajäseneksi - kuinka olisin voinut muuta kuin olla syvästi liikutettu. Helsingin torvisoittokunta
herra Näreen johdolla kajautti Karjalaisten laulun, ja karjalaisten Lauri Hannikainen lausui
niin komean onnittelun. Nautimme Linuddin saliin valmistettuja virvokkeita ja esittelin runsaslukuiselle väelle Tarvaspään atelieriani sekä afrikkalaisia kokoelmia. Kerrassaan suurenmoista oli kun ystävä ja veli Robert Kajanuksen johtama kaupunginorkesterin kvartetti
soitti Finlandian, upean Adagietton ja – mahtavaksi yllätykseksi – Velisurmaajan, jonka
Kajus oli vasta eilisenä iltana sovittanut tätä tapausta varten tuolle kvartetille. Kvartetti
päätti Suomen laululla. Kirsti paljasti, että Kajus-parka oli unohtanut frakkikravattinsa,
joten hänelle oli noudettu minun solmioni!

Vanha opinahjoni Svenska Normallyceet viettää rinnan 50-vuotisjuhlaa!

Semmoinen juttu, että Strindberg on lähettänyt sanomalehteen reklaamia näyttelystäni,
on vaan kovin pientä postimerkki kokoa. Kun nyt keräisi oikein suuren yleisön, niin se
elähyttäisi.

Lehdet ovat täynnä minulle osoitettua huomiota. Nuoret ylioppilaatkin onnittelevat vanhaa taiteilijaa ylistävin sanoin. Mitä aikaansaannoksiini tulee, on kuitenkin sanottava, että
tavoitteluni ei ole ollut kunniaan eikä rahaan, vaan työhön tähdättynä.
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The evening continued on the ground floor of Seurahuone where as many as two hundred citizens had come
for the formal dinner. The setting of the main table was decorated with porcelain sculptures by Vallgren and the
food was good. Telegrams that had arrived during the day were read out. There were so many speeches of praise in my honour and Counsellor of State Aspelin-Haapkylä addressed his works to my dear Mary. Eliel Saarinen
greeted me on behalf of the Architects’ Club and gave me a laurel wreath, and Mary a bouquet of roses. Old
man Kajus thanked me for our friendship, Lauri Hannikainen remembered the rune-singer Petri Shemeikka and
Setälä spoke well on behalf of a Kalevala Society that I hope will soon be founded. The Finnish Artists’ Association
congratulated me with an impressive written greeting, in which the words of Eino Leino helped efface recent
unpleasantness within the Association. I also had a chance to speak, to thank for all the greetings and expressions of respect – that much I had been warned beforehand. I assigned a few donations for the common good,
including 100 marks to the Karelian Student Nation for a memorial statue worthy of the nation for the grave of
rune-singer Pedri Shemeikka. I donated my Bohemian Self-Portrait from the 1880s to the Finnish Art Society and
the Ikuturso [Sea Monster] ashtray to the Finnish Society of Crafts and Design. It was the first so-called artistic
piece of embossed metal in Finland and was originally owned by the Society as a raffle prize, which I later
bought back from its unlucky winner. In order to expedite the founding of the Kalevala Society, a civic association
for the whole country, I donated 1,000 marks to the Finnish Literature Society, and the same sum to the Finnish
Academy of Sciences for the later founding a Finnish Academy of Fine Arts.

I am preparing with my dear Mary and my daughter Kirsti for a public dinner at the Seurahuone restaurant. All
through the morning my wife shook hands so warm-heartedly with the people who came to greet us that the all
the fur had worn off the cuff of her suit. My women are in fine festive garb, black and cream-white silk. It is time
to give them the jewellery that I designed for them, personally engraved for both. The only one who is missing is
my son Jorma, who is now on his way to Chile.

The poet Eino Leino, the master of words who can sublimely raise the spirit, was unable to attend, but in honour
of our friendship he sent me his new collection of poems Elämän koreus [The Beauty of Life] with a moving dedication. And good old Viikka gave me a barbarous “spirit of the times” cast in bronze. He recalled how on a spring
night once when we dreaming about things in the Old Church Park in Helsinki we swore that both of us, even
without the skills for it, would blaze a path for ourselves to the forefront of Finnish art. Is that where we are now?

Sailo told us to be ready to receive guests, but I could never guess that I would receive in this country such
assurances of brotherhood in the arts, recognition from great men and women and national comradeship. Our
guest book is filled with the names of our dear and esteemed friends.

My sauna brother Master Kalleen is being celebrated today at Pellavaniemi [Linudden – Tarvaspää]! The sun
is shining in the bright sky, the snows are melting and the open patches of ground are grown. Sandwiches,
sausage, cheeses and beer were laid out in the drawing room at Liinut [Linudden] and Halo-Pekka [Pekka
Halonen] certainly tasted his share. What is mostly on my mind is what Lauri Hannikainen spoke about there, of
having discovered the real wilderness away from the routes of communication, far away in the wilds still a few
leagues north of Kuhmoinen. Maybe I will travel there in the summer to take a look, if there might be landscape
there to be painted on canvas.

What a wonderful morning! This honour and kindness I could not have expected. Beginning at 7 a.m. delegations
of the student nations arrived one after another with their flags and speeches. Emil Setälä of the Southwest
Finland Student Nation invited me to be the nation’s honorary member – what else could I be than deeply
moved. The Helsinki Brass Band led by Mr Näre struck up The Song of the Karelians and Lauri Hannikainen of the
Karelian Student Nation gave a fine congratulatory address. We enjoyed refreshments laid out in the drawing
room at Linudd and I showed the numerous visitors my studio and my African collections. It was truly great to
hear the quartet of the Helsinki City Orchestra led by my friend and brother Robert Kajanus play Finlandia, a
fine Adagietto and – as a wonderful surprise – His Brother’s Slayer, which Kajus had adapted for this occasion
only the night before. The quartet ended with Suomen laulu (The Song of Finland). Kirsti revealed to us that poor
Kajus had forgotten the tie of his white-tie outfit, and they got him one of mine!

Strindberg has posted advertisements for my exhibition in the newspaper, but they are very small, the size of
postage stamps. It would be good if it could draw really large audiences.
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Yksityisnäyttelyni Strindbergin salongissa on päättymässä ja kelpo menestyshän tuo
oli! Niin sanoo myös kriitikko Richter. Otan ikäänkuin voiton itsestäni aina puhtaampaan
taiteeseen pyrkiessäni!

Helsingin huutokauppakamarissa onkin tuloillaan merkittävä tilaisuus, kun edesmenneen
taidekauppias B. Konttisen koko antiikki- ja taidekokoelma myydään ensi lauantaina!

Eilen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokouksessa ilmoitettiin kunniaksemme, rouvani
Maryn ja itseni, kutsu Seuran jäseniksi ilman jäsenmaksuvelvollisuutta. Olen kyllä edistänyt Suomen kansan kirjallista taidetta sillä kielellä jonka taidan, nimittäin koristamalla
kuvin sekä Kalevalaa että Seitsemän Veljestä. Ja toki lapseni Jorma ja Kirsti ovat saaneet
oppinsa suomen kielessä ja sitä puhumme heidän kanssaan.

Gösta Stenman on saanut järjestettyä myyntinäyttelyn Viipuriin asti. Siellä on teoksia puolisensataa esillä vain muutaman päivän ajan Hotelli Andrean yläkerrassa. Gallénilta on
enimmäkseen jäljennöksiä ja yksi maalaus aiheenaan Rauma. Karjala-lehden kirjoittaja
tyytyy esittämään minun teokseni ilman mainittavia ylisanoja: ”Pekka Halosella on näytteillä joitakin taiteilijalle luonteenomaisia maalauksia, joita olemme ihailmeaan kaikissa
yleisissä näyttelyissä ja jotka eivät sen enempää suosituksia kaipaa.”

Esimmäiset taiteentuntijat kriitikot ovat kirjoittaneet sanansa näyttelystäni Strindbergin
salongissa. Ludvig Wennervirta kirjoittaa runoellen: ”Antamalla värien loistaa kirjavassa
moninaisuudessaan ja rikkaudessaan tai rajoittamalla ne käsittämään ainoastaan muutamia harvoja, eheitä pintoja, on Halonen luonut maisemia, joissa toisaalta olemme olleet
aavistavinamme sitä riemullista tunnetta, jonka talven vaalealla taivaalla päivä päivältä
korkeammalle nouseva aurinko saa aikaan luonnossa ja ihmismielessä, toisaalta sitä
hiljaisuuden runoutta, jota lumipeitteen alla uinuva talvinen metsä tarjoaa.”

Lähipäivät olen saanut viettää kirjoittaen kiitoskirjeitä 50-vuotisjuhlani kunniaksi minua
muistaneille ystäville ja taiteilijatovereille. Eilen laadin kirjelmän toverilleni Neiti Helena
Westermarckille, joka on ollut sairauden kourissa, mutta senkin rasittamana lähetti juhlapäiväkseni kauniin ja kunnioittavan tervehdyksen ruusujen kera. Muistelin hänelle, kuinka
kerran nuorena miehenä vierailin Hänen luonaan saadakseni rohkaisevan sanan Häneltä,
jonka rehellistä taidetta jo tuolloin osasin arvostaa. (kirjeote: 4.5.1915 AGK - Westermarck,
Åbo Akademis bibliotek, Handskriftssamlingarna, samling Westermarck Helena, XV)

Ida Aalbergin leski Herra Uexkull-Gyllenband on osoittanut suomenmielisyytensä tärkeillä
lahjoituksilla.

Tarvaspäässä talonmiehemme perheellä oli vieraita Kalliosta. Perhe oli tutustunut tuossa
lähellä vallitustyömaalla kanttiinia pitävään rouvaan, jonka tytär kahden lapsensa ja
miehensä kanssa saapuivat maillemme vappua juhlimaan. Lapset temmelsivät ja leikkivät
vapaasti pihamaalla ja miehet narrasivat kaloja merellä. Albergan mailla, Harakan
huvilassa tuo kanttiininpitäjä ilmiesesti piti kortteeria. Salmela oli perheen nimi.

Muistan tämän sattuman! Jorma tahtoi hypätä pisimmälle kun oli tullut oikeaksi metsästäjäsankariksi suahelien maassa.

Kevään valoisa juhlapäivä! Muistuu aivan mieleen vuoden 1911 vappu. Gallen-Kallelat olivat juuri palanneet Afrikasta ja yhteinen juhlamme sai värisävyjä heidän kertomuksistaan.
Kirsti-tyttö tanssi villisti suahelinaiseksi pukeutuneena ja isä Kalleeni nauroi, kun tyttö ei
käsittänyt rytmien hekumallisuutta. Seuraavana päivänä kokoonnuimme Tuusulanjärven
naapureiden kera Hoosiannanummelle lähelle kansanopistoa. Valkoisille liinoille katettiin
simapullot ja voileivät, ja kahvi keitettiin läheisessä postimummon punaisessa mökissä.
Gallen-Kallelan Jorma-poika hyppäsi lasten kisaillessa viereisen hiekkahaudan pohjalle
ja tömähti niin että sai itsestään ilman pihalle! Poikaa yritettiin saada tokenemaan Matti
Kivekkään antaessa tekohengitystä, ja Wiikka ja Eero pitivät Mary rouvan loitolla, ettei
tämä tajuaisi mitä tapahtui.

Mahtaako tämä huolestuttava tauti olla maailmansodan tuoma?

Katsopas mokomaa! Minut lasketaan voimiltani 15-vuotiaaksi.

Juhlallisuudet jatkuivat tänään klo 1 aikaan Fenniassa, johon kokoontui noin 40-50 eilisessä juhlassa ollutta eineittä syömään. Vallgren oli enimmin äänessä ja puhui innostuneesti
Suomesta tulevana Kreikkana sivistyksen ja taiteen puolesta. Hän oli näkemyksessä, että
suuret kansat voivat vähemmän kuin pienet yksimieliset, ja lausui että Sibelius ja minä
olemme tuottaneet suurempaa kuin samaan aikaan muualla on aikaansaatu. Tiedäpä
tuota, mutta töitä sen eteen olen lakkaamatta tehnyt. Gorkilta tuli tervehdyssähkösanoma, johon sepitettiin yhteinen vastaus. Ja taiteilija Favén luonnosteli juhlaväkeä sellaisella
vimmalla, etten tiedä ehtikö miesparka nauttia apetta lainkaan. Kenties työstä syntyy
aikanaan jotakin.
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The celebrations continued today at 1 p.m. at the Fennia restaurant, where some 40 – 50 participants of
yesterday’s celebration came for lunch. Vallgren spoke the most, referring enthusiastically to Finland as a future
Greece in matters of civilization and art. He maintained that large nations can achieve less than small ones
that are unanimous and said that Sibelius and I have produced greater things than what has been achieved
elsewhere at the same time. I’m not sure about that, but I have worked endlessly for that purpose. [Maxim] Gorky
sent me telegram of greeting, to which we jointly prepared a reply. And the artist Favén sketched the guests with
such fervour that I wonder if the poor man had any time to eat anything. Perhaps the work will lead to something
some day.
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Tänään on Helsingin Kaiku aikakauslehdessä runsaasti kuvitettu kirjoitus taideteollisuusnäyttelystä. Taideteollisuusyhdistys on vuosittain asettanut näytteille ne teokset, joita
valiokunta on hankkinut yhdistyksen arpajaisia varten ja siten tukenut taideteollisuutta
maassamme. Voitot eivät ole lainkaan sisältäneet lahjoituksia, vaan ne ovat Yhdistyksen
varoilla hankitut. Nyt varoja säästäkseen Yhdistys on järjestänyt tämän laajemman katselmuksen voitto-kokoelmansa oheen. Minä, jonka aloitteesta mainitaan taideteollisuuden
Suomessa alkaneen versota, olen varsin tyytyväinen tähän koristetaiteemme suuntaan!

Mies ja veli, tässä toivoakseni sinua ilostuttavia uutisia Taiteilijaseurasta. Seuran uudelleen
järjestäytymistä pohtimaan nimetty komitea jossa joukossa istun on nyt esittänyt seuraavaa laatua olevia muutoksia. Esitämme, että Seuran työtä tekisi viisitoistahenkinen delegatsiooni jokaista taiteenalaa edustaen ja päätännät vahvistaisi viiden hengen hallitus.
Tässä vähän kompromisseerataan teidän ensimmäistä ehdotustanne, mutta uskothan,
veljeni, että tämä kasvattaa Seuran selkärankaa aimo annoksen?

Heimoveli A.G.K.! Veljelliset onnittelut sinulle ja suurenmoiselle rouvallesi. Ei kulkisi elon tie
samaa polkua ellet olisi noin hauskaa kaveria rinnallesi saanut. Mahtaakohan juhlapöydässänne olla näitä uutukaisia pihlajamarmelaateja?

Tänään juhlimme armaan Maryni kanssa hopeahääpäiväämme – jo 25 vuotta yhdessä
tuumin!

Vai niin, taas taiteilijaa vainotaan! Osaako kukaan selvittää, miksi kirjat on viety? Leinon
poikahan juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista runoilijantapalettaan, vaan vanhaksi
näemmä alkaa taipua. Keväällä hän lähti kiertämään maata runoja lausuakseen,
vaan alkuunsa jänisti ja matkatoverit saivat hakea hänet Fenniasta uudestaan junalle.
Viftillähän Lieno nykyjään haikeuksissaan usein viihtyy, josko siinä olisi syytä teoksensa
takavarikointiin? Vai teoksen alkusanat, joissa hän oivallisesti vertaa itseään Raamatun
murjaanien kuninkaaseen: ”Hoo, jos minä olenkin musta olen minä kaikilta tunnettu; hoo,
jos minä olenkin musta, olen minä hyviltä tunnettu – –”

Helsingistä saapui kirje Topi Kalliolta. Hän istui siellä seuralaisensa kanssa Fazerilla
juomassa kaakaota ja suunnitteli vierailua luoksemme. Kirjoitti lähettävänsä Pöytäniemen
mukana tavaraa Ruovedelle. Niin, olemme aikomuksessa muuttaa taloutemme takaisin
muistojen Kalelaan. Elämä täällä Tarvaspäässä on käynyt tukalaksi. Tuhatkunta venäläistä
sotilasta on asettunut telttaleiriin Albergan ja aseman välille, ja metsät ovat täynnään
piikkilankaestein varustettuja vallihautoja, joihin kartanon lehmät putoavat. Lankoni
Mikko Slöör on onneksemme puheissa vallitustöitä johtavan upseerin kanssa ja siten
Tarvaspään maat ovat vielä eheät. Toisinaan Mary ja Kirsti-tyttäreni ovat saaneet kokea
sotilaiden rumia puheita. Moottoriveneeni Jolandan lähetin jo rautateitse Ruhalaan. Minut
valtaa liikutus, kun päästän mieleeni ajatuksenkin veneestä piirtämässä jälkiä sisäjärven
kimmeltävään pintaan...

Porvoossa Palokunnantalolla on meneillään myyntinäyttely, joka avasi ovensa eilispäivänä. Tulisihan tuo tienesti tarpeeseen jälleen Halo-Pekalle!

Hyvä, pientä provitsioonia tulossa jälleen. Strindbergi on nimittäin saanut myytyä yhden
talvipalaseni, lumisen petäjän kuvan.

Arvelimme oikein. Ateneumin koristetaiteellisten tuotteiden näyttely on saanut osakseen
kävijöiden suuret virrat! Näin tämä tärkeä taiteenhaara tulee laajemmalle yleisölle
tunnetuksi ja myöskin antaa väelle tilaisuuden silmätä ”pajan ovelta sisään”, kuten Uuden
Suomettaren Herra Elenius kirjoittaa, näyttäen mitä tällä alalla nykyisellään tehdään ja
mihin kehitys kulkee.

Taideteollisuusnäyttely on avattu – tästä odotetaan menestystä! Myös Herra Axel Haartman Turun Taideyhdistyksestä ylistää esillepanoa.

Mitä neuvoisitte tälle taiteilijaksi pyrkijälle? Taideyhdistyksen Piirustuskoulusta voi kenties
hellitä vapaaoppilaan paikka köyhäntodistuksella, jos pojassa on ainesta.Kokemäellä toukok. 13 pv. 1915Herra Taiteilija Akseli GalleenParaimmalla kunnioituksella käännyn Teidän
puoleenne nöyrimmästi pyytäen, että hyväntahtoisesti antaisitte minulle vähän ohjeita
eräässä asiassa. Olen nimittäin ajatellut yrittää harjoittautua taidemaalariksi, johon alaan
jo luulen olevani jotenkin tyydyttävällä alulla. Nyt haluaisin tietää, miten ja missä voisin
mahdollisimman vähän varoja kysyvillä keinoilla olla tilaisuudessa kehittymään tällä
alalla, toisin sanoen, miten varaton nuorukainen, joka omaa mahdollisuuksia lupaavat
taipumukset maalaustaiteessa, voi nykyisissä meikäläisissä oloissa päästä eteenpäin?
Jos suotuisia mahdollisuuksia on olemassa, niin toivon Teidän olevan tilaisuudessa niitä
minulle esiintuomaan.Väinö A. Eränen.Osoite: Riste.

Taiteilijaystäväni Pekka Halonen päättää tänään näyttelynsä Strindbergin salongissa,
mutta Ateneumiin nousee uutta komeaa nähtävää. Suomen Taideteollisuusyhdistys avaa
siellä taidekäsityötä ja taideteollisuutta esittelevän näyttelyn perjantaina. Minut on erikseen kutsuttu osallistumaan näyttelyyn ”Suomen koristeveiston suurmestarin” asemassa.
Olen tietysti suostunut ja valinnut esillepantavaksi joukon kudonnaisia, lasimaalauksiani,
joitakin metallipakotuksia sekä puukaiverruksia.
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Yhä vaan jatkuu kirjoitus ja hauskanpito ulkomaille luovutettujen taulujen asiasta.

Sain tänään vieraakseni taiteilija ja kielitieteilijä Herra Sigurd Wettenhovi-Aspan. Hän on
juuri julkaissut vertailevan kielitieteellisen tutkielman suomen kielen ja egyptin yhtäläisyyksistä. Mikä kerrassaan kiehtova teoria, että Egyptin ja Suomen muinaiset kulttuurit ovat
juuriltaan yhteen kiedotut! Hra W.-A:n seurassa on varsin viihdyttävää viettää aikaa.

Kariston kustannusliikkeeltä saapui tiedustelu.Kunnioitettu herra Gallen-KallelaKariston
kustannusliike tahtoisi joululehdessään julkaista kuvia Teidän kodistanne ja niihin liittyvän
tekstin. Pyytäisin sentähden kysyä, sallisitteko minun jonakin päivänä käydä luonanne tätä
tarkoitusta varten. Voisin telefoonissa tiedustella milloin Teille sopisi.KunnioittaenHelmi
Krohn

Taiteilijaseuramme puheenjohtaja Vallgrenin Ville pistää sanan selitykseksi ja järjestykseksi toimistamme, kun Seuran kevätkokouksessa puolentoista viikkoa sitten ei puusta
pitemmälle päästy. Riemastuttavaa luettavaa on vanhan kunnon Villen sanoma, kun hän
löylyttää vanhoja aikoja haikailevia nuoria! Onko nyt palattava takaisin puolen vuosisataa
sitten perustetun Seuran tapoihin että suuret taiteenystävät hoitavat taiteilijain asioista
puhumisen ja taiteilijat herrat itse voivat keskittyä Villensaunan iloisiin juominkeihin ja
syömähetkiin? Vai olisiko aika astua nykyiseen aikaan ja modeernisti taiteilijain yhtenä
rintaman puhua omien asiain puolesta? Puheenjohtajamme on kenties ijältään vanha,
vaan sielultaan ja ajatelmiltaan nuori!

Vai niin, nimimerki F.L. jatkaa kirjoittelua Ateneumin kokoelmien hoidosta vastaamalla viime lauantaiseen W.–H.n juttuun Uudessa Suomettaressa. Puolustaen Antellin
Valtuuskunnan ja Suomen Taideyhdistyksen asiaa kirjoittaa hän myötämielisesti sen
puolesta, että kotimaisia teoksia riskien uhallakin lähetetään kansainvälisiin näyttelyihin,
kuten suurten sivistysmaiden julkisista kokoelmistakin tämä sallitaan. Yhdyn häneen sillä
merkittävää on saada omia taideluomia esille suuremman yleisön nähtäväksi. Vaan jo
olisi asiallista, että teokset turvallisesti toimitettaisiin takaisin kun kuljetusteiden tilanne
sen sallii. Väittelyä lehden sivuilla käydään, sillä vastineensa kirjoittaa ensimmäinen herra
W.–H., joka myöntää virheensä ulkomailla olevien taulujen listassaan, mutta vaatii silti
perusteluja sille että e.m. kansallisomaisuuden vaalijat luovuttavat tauluja ulkomaisiin
näyttelyihin tyhjentäen museoidemme seinät esineistä, joiden on kuviteltu ikuisiksi ajoiksi
pitävän paikkansa. Mieluummin hän tilaisi meiltä taiteilijoilta jäljennöksiä entisistä tahi
vallan uusia töitä lähetettäväksi arvaamattomaan vaaraan.

Mary rouvani nouti tänään Johan Ahosen Ruoka- ja Sekatavarakaupasta savustettua
lihaa ja sipulia. Useammin pöydässä on leipää ja läskiä.

Vanhan kunnon Kallelan näyttely Ameriikassa jatkuu. San Franciscon maailmannäyttelyn
yhteydessä kirjoitetaan nyt kuitenkin rauhankongressista, jossa työläisnaisten liitolla on
oma tapaamisensa seur. k. alussa. Suomen naisista sinne matkustaa Edla Freudenthal.
Rauhaa maahan vaan!

Lehdissä otetaan kantaa Ateneumin kokoelmien hoitoon. Pirunmoista, että omat teokseni
ovat siellä jälleen sameassa valossa. Tuo kaikkialla riehuva sota sekoittaa asioita yhtäällä
jos toisaalla. Toisaalta tekee kirjoittaja W.–H. joitakin varsin lystillisiä virheitä teosten
nimityksissä. Vallgrenista on tullut Malmgren ja minun taulujani on maalannut haamumaalari ”Winter”. Ja Aino-teokseni ja Sammon taonta kyllä ovat ripustettuina paikallaan
Ateneumin seinällä, eivät Venetsiassa.

Pettymyksen tuotti eilinen Taiteilijaseuran kevätkokous. Esityksemme, josta sinulle viime
viikolla kerroin, siirtyy käsiteltäväksi vasta syksyn kokouksessa. Siirrämme siis järjen ääntä
tuonnemmaksi!

Helsingin Eteläsatamassa tapahtui eilen kauheita! Lyypekinlaiturin varastomakasiinissa
pääsi tuli irti ja se levisi laiturissa seisoneeseen matkustajalaiva Bore II:een. Paatti oli
pakkovuokrattuna Venäjän käyttöön sodankäynnin syistä. Satamassa kelpo palomestari
Waseniuksen palokunnan ja venäläisten matruusien välille syttyi kiista sammutusmenetelmistä ja heidän tappelun aikana laiva ehti kokonaan palaa poroksi. Vaan ei ole
nauraminen sillä kymmenen ihmistä siirtyi manan maille tuossa rytäkässä.

Kirjoitin eilen veli Hannikaiselle, tuolle Karjalaisen osakunnan puhemiehelle. Hän kävi
saattamassa meille tervehdyksen ja kukkia hääpäivämme johdosta. Jos vaan ennen
maallelentoa Karjalainen osakunta kokoontuu, niin saa Hän saattaa kiitokseni pojille.
Olipa hän käynyt myös Tarvaspäässä, mutta me olimme juuri silloin lahden poikki
naapurissa pakko-päivällisillä. Missä lie aikoo Hannikainen saraheiniä talloa tänä kesänä,
mahdanko häntä nyt tavatakaan, kun mieleni niin tavattomasti tekee lähteä sisämaille
näiltä rauhattomilta rannoilta, kurjilta paukepelloilta. Hän muuten hoiti affäärejäni kun
maksoi puolestani seppeleestä Shemeikkavainajan haudalle. Kysyin summan niin saa
rahansa takaisin.
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They’re still writing about thepaintings that were given abroad and getting the most out of it.

I was visited today by the artist and linguist Sigurd Wettenhovi-Aspa, who has just published a comparative
linguistic study on the similarities of Finnish and Egyptian. Such a fascinating theory that the ancient cultures of
Egypt and Finland would have intertwined roots! It was truly entertaining to spend time with Mr. W.-A.

Karisto Publishers sent this enquiry.Dear Mr Gallen-KallelaKaristo Publishers would like to publish photographs
of your home and a related text in its Christmas magazine. I therefore enquire whether I could visit you some day
for this purpose. We discuss the appropriate time for you on the telephone.Yours sincerely,Helmi Krohn

Ville Vallgren,the chairman of our Artists’ Association writes about its presentactivities. Do we have to return to
the customs of the Association,founded half a century ago, when grand patrons of the arts spoke onbehalf of
artists, leaving the gentlemen who are artists free toenjoy drinks and meals at Villensauna? I hardly think so.
Ourchairman may be old in years, but he has a young soul and youngideas!

So pseudonym F. L. continues to write about the keeping of theAteneum’s collection by replying to W. – H.’s piece
in last Saturday’s UusiSuometar. He writes in a positive vein on behalf of Finnish works of art beingsent to, despite
risks, to international exhibitions, as is permitted from thepublic collections of leading civilized nations.

My wife Mary went to Johan Ahonen’s Grocery and GeneralStore to get smoked meat and onions. Most days we
have bread and speck.

Good old Kallela’s exhibition in America is still continuing.But the San Franscisco World’s Fair is now being called
a Peace Congress, wherethe Federation of Working Women will have its own meeting at the beginning ofnext
month. Of the Finnish girls, Edla Freudenthal is going there. Peace to theworld by all means.
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Toinen erä moottoriveneen korjauksesta kuitattu, kiitos herra Tirkkosen. Kuinka odotankaan Ruoveden kunniakkaita kalavesiä!

Kesä parhaimmillaan! Ja kahveja on nautittu puutarhassamme. Kuvassa takana naapurin
Venny S-B, prohvessori Otto Manninen sekä taiteilija Olga Ehrström jota Olliksi kutsumme.
Minä kaatelen kahvetta, Maija nauttii aurinkovarjonsa alla ja edessä siristelevät meidän
Marja ja Sakari.

Parhaiden päivien varalle. Tämä pääkaupunki on kyllä silmissäni parhaat päivänsä
nähnyt.

Eric Ehrströmin kautta on lähtenyt liikkeelle tieto, että Veli Gallen-Kallela olisi sittenkin
pyörtämässä päätöstään palata Kalelaan. Eliel Aspelin-Haapkylä filosofeerasi asiaa, että
”valitettavasti taitaa olla niin, että hermostuneet ja hysteeriset ihmiset hautovat pelkoa
sellaisia asioita kohtaan, jotka saattaisivat parantaa heidät”. Tuskin herra Aspelin-Haapkylä sentään olisi näitä sanoja lausunut suoraan mestari Kallelalle. Älkää tekään niin
tehkö.

Tänään olemme juhlineet iloisessa hengessä naapuriemme Saimi ja Eero Järnefeltin
hopeahääpäivää! Suvirannassa näyteltiin heidän kunniakseen Aleksis Kiven Kihlaus,
sekä Ahon Rautatie, josta syystä Maija ja minä olemme saaneet pukeutua oikein Matiksi
ja Liisaksi. Maija seisoo kolmantena vasemmalta ja minä tuossa oikealla. Järnefeltin
herrasväki on kuvan keskellä takana ja Maijani takana piilottelee Ruth Sibelius Kihaluksen
Joosepiksi sonnustautuneena.

Moottoriveneeni Jolandan kuntoon saattaminen etenee. Ensimmäinen erä Moottoritoimisto Rikalan laskusta on tänään kuitattu Herra Tirkkosen avulla.

Mikä merkitys mahtaa tällä väittelyllä Ateneumin kokoelmien hoidosta enää olla tuleville
miespolville? Säästän nyt nämä lehdet kuitenkin. Hullunkurista seurata vierestä, kun
omien teoksieni kohtalosta kiistellään.

Kuten arvelin, Wettenhovi-Aspa lyö takaisin sanan säilällä, mutta Hra X:n vastaisku osuu
ilkeästi vyön alle.

Tulipa tänään mieleeni kesä kolmas kolmatta vuotta sitten. Näihin aikoihin olin silloin
vieraana Sortavalan Myllykylässä lehtori Mäkisen talossa. Niillä seuduilla liikkui tuolloin
isorokko, enkä tahtonut mennä syrjäkyliin. Vaan taisi tuo olla ensi kädessä uusi toverini
kultainen Maija, joka minut piti aloillani Mäkisen talossa. Olin juuri kohdannut tulevan
rouvani.

Hra X. ei vältä halventavia sanoja kirjoittaessan Wettenhovi-Aspan teoksesta Finlands
Gyllene bok. Arvelen ettei ystäväni kuitenkaan aio pysyä vaiti lehtien sivuilla tällaisen
hyökkäyksen kohteeksi jouduttuaan.

Ystävämme Wettenhovi-Aspa saa nyt kylmää kyytiä että huh sentään! Pakinoitsija Tiitus
löytää Aspan uudenuutukaisesta julkaisusta ”melkoisesti hauskuutta” ja ”paljon muutakin
kuin ruotsikkojemme höyhentämistä”.

Ei näy loppuvan väittely Taideyhdistyksen kokoelmien hoidosta. Hufvudstadsbladet julkaisi
tänään Strengellin koko tekstin. Strengell on järjen mies, mutta näyttää osaavan tulistua
asian sitä vaatiessa.

Jaha, jopa Taideyhdistyksen intendenttiä Gustaf Strengelliä näpäytetään Uusi Suometar
lehdessä. Herra intendentti oli pyytänyt sijaa oikaisuun W.–H:n pakinaan Ateneumin kokoelmain hoidosta lehden sivuilla. W.–H. oli myöskin kritiseerannut sitä seikkaa, että museon
johto ei ole pannut näytille kaikkea varastossa olevaa taidetta vaikka useaan riviin. Herra
Strengell kuitenkin oikaisee, että näin on erityisesti tänä kuluvana vuotena tehty vaihtuvain
näyttelyiden muodossa. Uuden Suomettaren toimitus kirjoittaa lopuksi, että ”mitä hra
Strengellin vastineessa on muuta, niin on se pelkkää kiukkuisten voimasanojen syytämistä
W.–H:ta vastaan, ja siihen emme katso olevamme velvolliset antamaan hra Strengellille
tilaisuutta lehtemme palstoilla.” Seuraa lista Taideyhdistyksen museon ja Antellin valtuuskunnan Venetsiaan ja Malmöhön lähetetyistä taideteoksista, joten olisiko tämä vihdoin
piste asian käsittelylle.

Werner Söderström on puolestani lähettänyt herroille Kahlroth, Kåhlström ja Sjöberg
joitakin nimikirjoituksellani varustettuja heliogravyyrijäljennöksiä. Pitäisikin kysyä herra
Söderströmiltä paljonko näitä neljän kuvan valosyövytysvihkoja on tähän mennessä
kirjakaupoissa kansalle myyty.
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The second instalment of the repairs to the motor boat has now been paid, thanks to Mr Tirkkonen. How I am
waiting for the time-honoured fishing waters of Ruovesi!

The summer’s at its best! And we’ve had coffee in our garden. In the background in the picture are Venny S-B
[Soldan-Brofeldt], Professor Otto Manninen and the artist Olga Ehrström, whom we call Olli. I’m pouring coffee,
Maija is enjoying life under her parasol, and our Marja and Sakari are squinting in front of the others.

In case of better times to come. To me, this capital of ours is definitely past its prime.

Eric Ehrström has let people know that Brother Gallen-Kallela would finally be changing his decision to return
to Kalela. Eliel Aspelin-Haapkylä considered this matter philosophically, noting that “unfortunately it seems that
nervous and hysterical people nurture fear of things that might heal them”. But Mr Aspelin-Haapkylä would
hardly have said these words directly to maestro Kallela himself. And don’t you do that either.

Today we have celebrated in a joyful spirit the Silver Wedding Anniversary of our neighbours Saimi and Eero
Järnefelt. Finnish plays were performed in their honour at Suviranta. Maija is standing third from the left, and I’m
at the right. The Järnefelts are in the background in the middle. 2 June.

There is progress in the repairs on my motorboat Jolanda. Thefirst part of the invoice to the Moottoritoimisto
Rikala engine firm has beentaken care of today, with the aid of Mr Tirkkonen.

I wonder what this debate about the care of the Ateneum collections will mean any more to coming generations.
But I will nonetheless save these newspapers. It’s strange to follow from the sidelines a debate about what will
happen to one’s own works of art.

Just as I guessed, Wettenhovi-Aspa is hitting back with rhetoric, but Mr. X’s response hits him in a mean way
under the belt.

I was reminded of a summer twenty-three years ago. I was a guest at the house of high-school teacher Mäkinen
at Myllykylä in Sortavala. There was an outbreak of smallpox in the region at the time, and I did not want go to
the outlying villages. But I think it was my new friend, dear Maija, who kept me at Mäkinen’s place. I had just met
the woman who was to become my wife.

Mr X. does not avoid disparaginglanguage when writing about Finlands Gyllene bok (Finland’s GoldenBook)
by Wettenhovi-Aspa. I suspect, however, that my friend will notremain silent in the press after having been
subjected to such anattack.

Our friend Wettenhovi-Aspa is nowbeing criticized very strongly indeed. The columnist Tiitus finds“quite a few
amusing things” in Aspa’s latest book, and “muchmore than just attacks on our pro-Swedish elements”.

There seems to be no end to thedebate on the care of the Art Society’s collections. TheHufvudstadsbladet newspaper published Strengell’s whole texttoday. Strengell is a rational man, but he seems to know how to losehis
temper if so required.

So even Gustaf Strengell, thecurator of the Art Society, is getting his wrist slapped in the UusiSuometar newspaper. Mr Curator had asked to post a reply in the paperto a piece by W. –H. about the care of the art collection in
theAteneum. The editors finally note that “the rest of Mr Strengell’sreply consists of only angry expletives aimed
at W.-H, and we do notfeel obligated to give Mr Strengell an opportunity to use the pagesof our newspaper for
them.“

Werner Söderström publishershave sent on my behalf a few heliogravure reproductions with mysignature to
Messrs. Kahlroth, Kåhlström and Sjöberg. I should askMr Söderström how many of these booklets of four heliogravures haveso far been sold to the public in bookshops.
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Herra Werner Söderström on lähettänyt Gösta Stenmanin taidekauppaan muutaman
heliogravyyrini myytäväksi. Pistäisipä Stenman parastaan ja myisi ne, niin saisin tuloja
näiden Kalelan remonteerauskulunkien katteeksi.

Herra Kyösti Larson kunnioitti minua kirjeellä. Toki teen hänelle Ex Libriksen, kuten hän
pyytää. En vain arvaa, mikä maalaukseni hänellä on ollut mielessään runoa kirjoittaessaan. Osaako kukaan auttaa?Pusula 3.7.15Taiteilija Axel Gallén-KallelaLähetän tähän
kirjeeseen suljettuna erään runon käsikirjoituksen, jonka äsken sain valmiiksi. Ehkä teitä
huvittaa tämä runo siistä syystä, että olen ulkonaisen aiheen siihen saanut somasti teidän
maalaamastanne taulusta.Samalla olisi minulla rohkea ehdotus pyytää teitä ystävällisesti
tekemään minulle ex libris -kuvan, etsauksen eli muun oman harkintanne mukaan. Aiheen
voisi ottaa ”Kulkurin lauluista” tai ”Etsijän Tarinasta”.Aikoinanne laaditte [kuvan] Kulkurin
lauluja varten – – Ehkä sillä pohjalla sopisi jotain luoda, jotain, – – taiteilijan alituista
etsintää päämääränsä saavuttamiseksi, henkisen kulkurin levottomuutta, haltioitumista,
työn iloa, työn surua....Jos voin toivoa saavani teidät tähän tuumaan innostumaan, niin
koettaisin korvata ystävällisen työnne lähettämällä teille ”Valitut runot” – –Ystävällisesti
teidänLarin Kyöstios. Pusula

Elämä on totisesti taistelua leivästä. Elantokustannukset ovat kallistuneet sotamyllerryksen
myötä niin turkasesti. Ostoskoriin jos lykkää tavallisimpia ravintoaineita ja tavaroita ja
vertaa niitden hintoja vuoden 1913 näkyy selvästi kymmenien prosenttein nousu. Vaan
toivon että rukoukseni tulee kuultuksi että vielä elävänä täältä pääsisin. Ammen!

Jolanda-moottoriveneen kunnostuksesta saan vielä laskuja. Silmäteräni sai pintaansa
uutta maalia ja niitä hienoja amerikkalaisia osia.

Muutto Kalelaan lähenee. Ja kulungit lisääntyvät. Monen sorttisia rakennustarpeita ainakin tarvitsemme ja niitä olen tänään hankkinut G. F. Stockmannin kauppaliikkeestä.

Mielessäni siintää niin Hannikaisen pojan puheet Päijänteen rannan etäisestä erämaasta,
jota hän kuvaili veli Kalleenin syntymäpäivillä. Sinne lähden tutkiskelemaan heti tilaisuuden tullessa! Ryhdyn aavan Tehinselän valtiaaksi ja suurten korpien kulkijaksi, kauas
nykyajan kotkotuksista ja puhelimien pirinästä.

Moottorivene Jolanda on laskettu vesille! Elis Rikala on tehnyt oivaa jälkeä, vaan uutukaiset laitteet maksavat...

Kalelan talomme Ruhalan kylässä Ruovedellä on ollut kolmetoista vuotta vailla asukkaita
ja tarvitsee kyllä kohennusta. Olen tilannut sinne polttoaineita. Ensi kuussa vasta
lähdemme.

Pian koittaa keskikesän juhla ja Halosenniemessä lämpiää varmasti juhannussauna. Siellä
on saatu selät pihkaan moneen kertaan. Ja alotetaanko saunalla; vai lopetetaanko. Mutta
sauna se olla pitää. Kerran oli saunakaverina Lauri Hannikainen, mutta nyt olen kuullut
hänen lähtevän Karjalan saloja samoamaan.

Mistä erämaan kutsusta ja luonnon lumosta herra Hannikainen kirjoittaakaan! En tosiaan
ole saanut hänen edellistä kirjettään. Vaan vaikka sydämestäni tahtoisin hänen kutsuunsa
myöntävästi vastata, pakkaan minä konttini tänä kesänä kohti Kalelaa.Helsingissä 21p.
kesäk. 1915Hyvä ystävä ja kunniaveli!Suonet anteeksi, että näin nyt tulen ja tupsahan
uudella kirjeellä asiasta utelemaan, mutta en malta enään odottaa. Oikeastaan jo olen
ruvennut epäilemään että joku minun kirjeeni tahi vastaus siihen ei ole joutunut perille
ollenkaan määräpaikkaansa.Tulin silloin rajattoman iloiseksi kirjeesi johdosta, jossa kerroit
mielelläsi myös lähtevän Raja-Karjalan taipaleita tappamaan ja selkosia sivuamaan. Kirjoitin silloin heti matkasuunnitelmani, mutta jos niin on käynyt, ettei se ole joutunut käsiisi,
työnnän tähän sen lyhykäisyydessään uudelleen.Lähtöpaikaksi olen ajatellut Sortavala ja
lähtöpäiviksi sieltä 1:tä tai 2:ta päivää heinäkuuta. Laivalla Impilahdelle, hevosella Suistamolle, Hudjakkaan ja Muuantoon (Jehkin Iivana vainajan pyhää kalmalehtoa katsomaan).
Ratsain tahi jalkaisin Kontuvaaraan, Šemeikkaan, veneellä Korpijärveen, Kivijärveen,
ratsain (tai jalkaisin) Hätälampeen ja Salonkylään (Suojärvellä), veneellä kirkolle, hevosella Aittakoskelle, jalkapatikkata Vegarukseen, yhä patikkata Salmijärveen, Linavaaraan?,
Megrijärvelle (Vehkalammin muinaisluostarin paikoille), Möhköön, Ilomantsiin hepoisella
ja yhäti Öllölään / Petri Šemeikan kotikyliin ja kalmistoon sekä Värtsilään. Koko kierroksen
olen laskenut kestävän noin 3 viikkoa.Hurjan hurmaavata on taas salomaita ajatella!
Missä nykyjään liikkunenkin, mitä ajattelenkin, alati tunkee kaukaa kuuluvilleni erämaan
kumma laulu ja sen salaperäinen sävel, jonka kutsua on mahdoton vastustaa.Tulen koska
tahansa lähdöstä lähemmin juttelemaan! Sydämelliset tervehdykset itsellesi ja koko
Tarvaspään talolle!Ystävällisellä kunnioituksellaLauri HannikainenosoitteeniTemppelikatu
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Mr Werner Söderström has sent a few of my heliogravures to be sold at Gösta Stenman’s art dealership. I hope
Stenman will do his best and sell them, so I could have some income to cover the costs of renovating Kalela.

I was honoured by a letter from Mr Kyösti Larson, asking me for an ex libris, which I will certainly make for him.
I will take the theme from the initial vignette in the book of poems Kulkurin lauluja (Songs of a Vagabond), which
I made for him in 1899.

Life is truly a struggle over bread. The turmoil of the war has raised the cost of living damnably. Fill your shopping basket with the most common foodstuffs and goods and compare the prices to 1913 and you will clearly
see an increase of several ten per cent. But I hope that my prayers will be heard so that I can make it out of here
alive. Amen!

I am still getting bills for the repairs to my motorboat Jolanda. This apple of my eye will have a new coat of paint
and fine American spare parts.

It’s getting closer to moving to Kalela. And costs are rising. We will need all kinds of building materials and I’ve
ordered them today from G. F. Stockmann’s store.

I am thinking so much about Hannikainen’s remarks about the distant wilderness on the shores of Lake Päijänne,
which he described at Brother Kalleeni’s birthday celebration. I will go and explore it as soon as I can! I’ll lord it
over the waters of Tehinselkä and wander in the great wilderness, far from new-fangled fads and the ringing of
telephones.

The motor boat Jolanda has been launched! Elis Rikala did a good job, but the new machinery is costly…

Kalela, our house in the village of Ruhala in Ruovesi, has been uninhabited for thirteen years and really needs to
be refurbished I have ordered fuel for it. We will not leave until next month.

Midsummer will soon be celebrated and the sauna will no doubt be heated at Halosenniemi. A place where one
has enjoyed the heat on many occasions. Will we start or end with the sauna. But the sauna it has to be. Lauri
Hannikainen once joined me in the sauna, but I hear that he has gone off to wander in the wilds of Karelia.

Mr Hannikainen writes of his plans to visit the border regions of Karelia, inviting me to join him on foot. A letter
exuding the call of the wild and the allure of nature! But though my heart would want to reply to him in the
affirmative, I am packing my knapsack this summer to go to Kalela.
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Vai niin, Ruovedeltä kuuluu – tulipalo! Onko tämä huono enne muuton suhteen?

Totta vie! Ystäväni Wettenhovi-Aspa kertoi mitä suurenmoisimman tarinan. Hänellä
tosiaan oli varsin kiintoisia puuhia Petrogradissa viipyessään.Veli W-A oli saanut vihiä,
että Venäjän armeija suunnittelee hevosasevelvollisuuden ulottamista Suomen hevosiin,
kun meni uhraamaan Saksalle suuren määrän miehiä ja heidän uskollisia ratsujaan
Itä-Preussin Masurian järviin ja soihin taistelujen tuoksinassa. Aspa lähti toimen miehenä
Pietariin puhumaan Suomen puolesta kaikessa salassa Suomen asiain lainvalmistelukunnalle, mihin pääsi esittämään asiansa itse valtioneuvos Korevolle. Tämä Suomessa pelätty
asianhoitaja oli aikoinaan syrjäyttänyt Leo Mechelininkin.Vakuuttaakseen Venäjän herrat
oli Veli Aspa käännättänyt ranskaksi ja englanniksi Suomen kartaston tekstikirjan tilastot
hevosten määristä Suomessa vuodelta 1895, jotta voisi todistaa maanviljelijäin kertakaikkiaan joutuvan pulaan, jos heidän vetojuhtansa vietäisiin Venäjän armeijaa palvelemaan.
Aspa kertoi, että he olivat puolittain kuin maan miehiä hienon Herra Korevon kanssa kun
he löysivät yhteisiä kielitieteellisiä yhteyksiä egyptin ja muinaisen sivistyskielen suomen
sekä latvian! välillä joka oli Korevon äidinkieli. Ja niin jää oli sulanut ja Korevo vakuutettu
hevosasevelvollisuuden järjettömyydestä.Toivokaamme, että Suomen asiain lainvalmistelukunta päättää asiassa viisaasti.

Muistatteko kuinka nuori Iivo Härkönen viime huhtikuussa kirjoitti kysyäkseen jäljennöksiä
teoksistani julkaistavaksi Kalevala-laitoksessaan?K. Herra Taiteilija!Meidän tuumamme
sen pikku-Kalevalan kuvittamisen suhteen meni myttyyn, kun yhtiö on kokonaan luopunut
sen varsinaisesta s.o. tekstikuvittamisesta, vaan sovittaa siihen vain muutamia runolaulajain muotokuvia (valok. mukaan). Tämän vuoksi eivät liene neuvottelut kanssanne
jatkuneet, enkä minäkään ole saanut mitään toimi-ohjeita tässä asiassa. Nähtävästi on
tässä kysymyksessä taloudellinen varovaisuus varsinkin ensi painoksen suhteen. Ottaen
vapauden tästä ilmoittaa saan liittää oheen hartaimmat terveiseni.KunnioittavimminIivo
HärkönenHki, 16/7 15.

Nyt se seisoo myös valtakunnan lehdissä. Tämä taiteilija ryhtyy nyt töihin, jos jotain edustavaa tipahtaisi luonnospaperille.

Veli veijari Wettenhovi-Aspa kirjoittaa kaupungista. Fenniassa lojuvat Taiteilija Favénin
kanssa, joka syntymäpäiväjuhlissani samaisessa hotellissa luonnosteli kuvaelmaa paikalla
olijoista. Maalaus siitä siis syntyy! Ja aina on W-A:lla mielessä suuret sähkövoimalasuunnitelmat, joita hän Vuokseen kaavailee. Kotomaamme energiatalous kyseessä! Mitähän
hänellä on muuta mielensä päällä, johon kirjeessään viittaa? Saanen sen myöhemmin
selville.BB!Har nu legat i Petrograd i tre veckor igen och har tummat på Vuoksen frågan så
att den har utsikt att åter komma i normala gängor.Såg här på genomresan i dag Anttis
komemorativa målning af ”nachspielet” till Din högtidsdag – bilden börjar nu bli färdig
endast skada att hufvudpersonen ännu saknas. Det vore kärt för oss alla om Du skulle
få litet tid att någon dag uppträda här som en Deus ex machina och på bilden intaga
samma hedersplats som Du redan har i vårt medvetande och i det lefvande livet. Antti
ligger här i Hfors och väntar på Dig med andan i halsgropen och bränner ”kokko” i form
af långa cigarren – konstens sanna rökoffer. Skada att jag ej äger någon flygmaskin annars skulle jag taga mig friheten att bjuda Dig hit på en liten lufttur innan Du som jag hör
åter styr kosan till Ruovesi – ty när få vi sedan se Dig åter?Jag far nu hem på ett par dagar
men hoppas att vi träffas på Fennia den 19. Ty jag har något att meddela Dig som det
skulle blifva svårt att resummera i brefforna.Har Du hört af från eller om Albert Engström?
Jag är litet rädd för att han tar germanismen på alvar? Visserligen har germanerna uppfunnit krutet men den som gjorde det hette ”Schwarz”och Gud vet om den svartingen icke
var samma djäfvul som Luther kastade sitt bläckhorn på?Hej. Tuus S. W-A.

Vanha Ystävä, viftilläkö viihdyt? Pakkaa nyt pikaisesti tavarasi ja lähde jo Kalelaan!

En epäile Sibban hankaluuksia, vaan ainakin saavat olla rauhassa Ainolassa. Täällä
Tarvaspäässä venäläinen sotaväki kaataa metsää mailtamme ja oma työni käy huonosti.
Sinulle voin sanoa rehellisen miehen sanan: mieluummin viivyn Helsingissä ja joskus
pitkäänkin.

Tuossa naapurin Ainolassa taidetaan olla melkoisen tiukilla. Jannen jutustelusta päätellen
vaikeuksia on ja ovat joutuneet panemaan suun säkkiä myöten.

Gösta Stenmanista näyttää tulevan oikein suuri tekijä tällä taidekaupan alalla. Mutta
mikä vimma oon Uuden Suomettaren toimittajaan tullut että herra Sallinen ansaitsee niin
erityisen maininnan kuuluisuudestaan?

KK Aamulehti
20.7.1915
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And we’ve had news from Ruovesi – of a fire! Is this bad omen for the move?

My friend Wettenhovi-Aspa says that he visited Petrograd to speak to the Legislative Committee for Finnish
Affairs to dissuade the Russians from extending the requisitioning of horses to Finland to replace the cavalry
horses lost in the battles in Masuria in East Prussia. He provided as evidence statistics on the numbers of horses
in Finland in 1895 from the text volume accompanying the Atlas of Finland. Let us hope that the Committee will
make a wise decision in this matter.

Do you remember how young Iivo Härkonen wrote to me last April, asking for replicas of my works to be published in his edition of the Kalevala? The illustration project appears to have folded, but I await the book itself with
considerable interest, even without pictures.

So now it’s also in the nation’s newspapers. This artist will get to work now, in case something presentable just
might find its way to the sketching paper.

That old rascal Wettenhovi-Aspa writes to me from town. Spending time in [the restaurant] Fennia with artist
Favén, who in the same place sketched a tableau of those who attended my birthday celebration. So it will become a painting! And W-A always has in mind his grand plans for an electric power plant for River Vuoksi in East
Finland. I wonder what else he has in mind, as mentioned in his letter? I suppose I’ll find out later.

My old friend, do you enjoy being out drinking and carousing? Now pack your things quickly and get on your way
to Kalela!

I do not doubt Sibba’s problems, but at least they can live in peace at Ainola. Here at Tarvaspää Russian troops
are cutting down forest on our land and my work is not proceeding well. To you I can honestly say that I prefer to
stay in Helsinki, sometimes for a longer while.

Money seems to be quite tight next door at the Sibeliuses’ Ainola. Judging from what Jean says they have problems and they have to live strictly within their means.

Gösta Stenman seems to be on his way to becoming a leading name in the art trade. But why is the Uusi Suometar newspaper’s journalist so keen to make special mention of Mr Sallinen’s fame?
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Huojentavia uutisia Venetsiasta! Muuten en ole ehtinyt korvaani lotjauttaa maailman
asioille. Kirjeitä on saapunut pino, johon en ole koskenutkaan. Mutta Kalelan kotimme se
päivä kerrassaan tulee komeasti asuttavaan kuntoon. Työtä se ottaa, mutta työhön olen
tottunut ja valmis.

Elokuu se tuo miehen mieleen niin lämpimiä muistoja nuoruudesta. Elokuussa menimme
kihloihin kultaisen toverini Maijan kanssa vuonna 1892. Muistan, kuinka hänen äitinsä
tahtoi että meidän pitäisi ilmoittaa mummulle ja täteille. En katsonut sitä ollenkaan tarpeelliseksi heille ilmoittaa. Heille kun se ei ollut mielestäni ollenkaan tarpeellista ilmoittaa,
eikä meille hyödyksi; päinvastoin, niin miksi se sitten olisi pitänyt heille ilmoittaa. Varsinkin
kun me jo edeltä päin voimme sanoa, minkä laisen arvostelun kohteeksi meidän asiamme
olisi joutunut. Kai tuo tuli lopulta kaiken kansan tietoon kun häitä juhlittiin!

Kalelan pesässä jo ollaan! Otaksun tässä kuluvan viikon jos toisen ennen kuin talo on
jälleen kunnossa asuttavaksi. Hihat on kääritty ja kunnostustoimet ovat käynnissä!

Olemme matkalla kohti Kalelaa!

Pian Kalelassa! Kirsti lähti jo edeltä Ruovedelle valmistelemaan vanhaa Kalelaa
muuttoamme varten, seuranaan 18-vuotias sisäkkömme. Me olemme vielä Maryn kera
Tampereella ostamassa ruokatarpeita ja polttoaineita. Täältä saamme myös korjatun
Jolanda moottoriveneen mukaamme! Pieni Kirsti, viime hetkinään Helsingissä hän kopioi
pyynnöstäni Aino-taulun keskiosan Ateneumissa. Vielä vaatii harjoitusta tyttö, oli heitukka
mennyt valitsemaan neidon ihoon krappilakkaa punaiseksi sävyksi, mikä ei kyllä sovi
ollenkaan.

Armoitetun korpikulkijan Putte Hannikaisen kirje on löytänyt perille Vegarus-järveltä
saakka! Käsialassaan on luonnon lennokkuutta enkä ota selvää runosta. Kauneimpana
se sointuisi Grišan eukon itsensä laulamana.Vegaruksessa 16 p. heinäk. 1915Ka tervehenä
elät veli!Löytänetkö kartastasi n’enggosen? nimistä paikkaa. Täällä sitä oomma oikein
jo syvimmillä selkosilla Vegarusjärven viheriällä rannalla. Matka on ollut sanomattoman
hauska. Puolitoista viikkoa olemme jo saloilla olleet. Nyt käy matka pohjoisia ilmoja
kohti Salmijärven, Limrakseh ja Pahkalambih, kunhan täällä ensin vietämme huomisen
Valassein-proasniekan, katrilleineen, kuuvenparinhoitoloineen, lauluineen, taljankoineen.
Hoih, tätä ihanata elämätä Karjalan erämaissa. Vanhaa kaluaa oomme keränneet ja
kolmisen hevoskuormaa ja panneet ne menemään matkan varrelta Läskelän, Värtsilän
y.m:n paikkain kautta Sortavalan museota kohti. Kertovaista runoa olen kirjoittanut alun
kolmatta tuhatta säettä, laulajilta, joita ei koskaan ennen ole herrat laulattaneet. Aivan
siltä lämpimältään lähetän tässä sinulle viimeisen runon: sen lauloi Grišan eukko Tatjana
Harakna Leppäniemestä:[viisi sivua vaikeaselkoista runoa]Leppoista kesää! Lämpimät
sydämelliset tervehdykset!Lauri HannikainenKiitos piipusta! Se on täällä mainio!

Haikea tunnelma. Saatoimme tänään saksanpaimenkoiramme Kovan ja Kiivaan Hämeenlinnan verkatehtaalle ylikonstaapeli Helanderin huomaan. Muutto Kalelaan sitä vaati.
Saimme pennut pari vuotta sitten Alpo Sailolta ja Kirsti-tyttöni otti heidät heti hellään
huomaansa. Päivittäin klo 6 ap. hän vei ruispuuroa koirille, jotka nukkuivat vajassa hänen
ikkunansa alla. Touhukkailla koirilla tulee olla kuri ja kaikenlaisia toimia, joten pistimme ne
poliisikouluun. Albergan poliisille koirista on ollut hyötyä aik’ajoin ja niine taitoineen Kova
ja Kiivas saavat Hämeenlinnassakin palvella. Aion toki maksaa koirien ylöspidon siellä.
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Good news from Venice! Otherwise, I’ve paid no attention to the matters of the world. I’ve received a pile of
letters that I haven’t even touched. But day by day, our home here at Kalela is getting into fine habitable shape.
It requires work, but I’m used to work, and ready for it.

August brings to mind such warm memories of youth. It was in August that my darling companion Maija and I
were engaged in 1892. I remember how her mother wanted us to tell her grandmother and aunts about it. I did
not feel it was at all necessary to tell them. I suppose it finally became public knowledge when the wedding was
held!

We’re now in our home here at Kalela! I assume that it will take a week or two before the house is again in habitable condition. We’ve rolled up our sleeves and getting the place in order is under way!

We are on our way to Kalela!

Kirsti has left for Ruovesi together with our 18-year-old maid to get old Kalela ready for us to move there. Mary
and I are still in Tampere buying food and fuel. We will take our repaired motorboat Jolanda with us from here.

Armoitetun korpikulkijan Lauri Hannikaisen kirje on löytänyt perille Vegarus-järveltä saakka! Paikallista kulttuuria
tutkimassa he samoavat ja vanhaa kaluaa ovat keränneet ja kolmisen hevoskuormaa ja panneet ne tulemaan
matkan varrelta. Kertovaista runoa hän on kirjoittanut alun kolmatta tuhatta säettä, laulajilta, joita ei koskaan
ennen ole herrat laulattaneet.

A melancholy mood. We took our German shepherds Kova and Kiivas today to the Hämeenlinna Wadding Factory into the care of Senior Constable Helander. The move to Kalela makes it necessary.We got them as puppies
from sculptor Alpo Sailo and my daughter Kirsti took care of them, taking rye porridge to them at 6 a.m. every
day to the shed under her window where they slept. When the dogs grew up, we put in a guard dog school and
with these skills, Kova and Kiivas can serve in Hämeenlinna.
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Surullisia uutisia päivän lehdessä. Taiteilijatoverimme Hugo Simbergin isä Eversti Nicolaus
Simberg on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mutta missä miehen kunniakkaassa iässä 93
vuotta!(Kuva: Lahteilla.fi, inv.nro HS Ask 15.30, kuvassa Niclas ja poika Carl Simberg,
taiteilijan ateljeekodissa Luotsikatu 4, Helsinki, poika Tomin kastetta varten 4.1.1912)

Ystäväni Maila Mikkola, kirjailija ja sisar satakuntalainen, on lähettänyt kirjeen toimittamansa lehden puolesta pyytäen jäljennöstä Aino-taulustani Kulkuset-joululehteä varten.
Köyhien asialla hän on, siis vastaan oitis myöntävästi! Muistan kuinka jo ensinäyttelystäni
Suomessa osoitin 50 p. pääsypiletiltä vähävaraisten polttopuihin.Helsinki 7. VIII. 1915
Eläintarha 10Arvoisa herra Gallén-Kallela!Rohkenen vaivata Teitä keskellä kesälepoanne. Antakaa anteeksi jos Teitä häiritsen. Asiani on tämä.Pyytäisin kysyä sallisitteko Te
lahjakuvaksi jäljentää Aino-taulunne valtion kokoelmista sitä joululehteä varten, jota minä
toimitan ja jota Werner Söderstöm Osakeyhtiö kustantaa, nimeltään ”Kulkuset”. Tämä lehti
on yksinomaan tarkoitettu maalaisia varten, se on halpa ja me olemme juuri kustantajan
kanssa keskustelleet siitä että se pitäisi vieläkin halventaa, jotta se voisi levitä köyhimpiinkin koteihin. Uskallanko pyytää Teiltä, herra Gallén, paria sanaa ensi tilassa. Lähetän
Teille Kulkuset, koska Te luultavasti ette sitä tunne.Myötäliittäen Teille ja rouva Gallénille,
mieheni ja omat terveiseniKunnioittaen ja kiitollisenaMaila Mikkola

Paljon onnea vaan! Niin kaikuu Ainolasta kun siellä vietetään tänään Rouva Sibeliuksen
syntymäpäivää. Kuulin huhun siellä nautittavasta boolista, joka sisältää ananasta, Sauternesia 3 fl. Hocheimeria 2, 10 sitruunaa, 4 Limonaadia ja Lachrimae Christi viiniä.(Kuva:
Eric Sundström, Helsingin kaupunginmuseo N31711 Jean Sibelius ja puoliso Aino lukemassa
Ainolan ruokasalissa 1915)

Helsingistä kuuluu uutisia: Eliel Saarinen on julkistanut komean Munksnäs-Haga -kaupunkisuunnitelman. Arveletteko arkkitehdin suunnitelman toteutuvan kun tämä maailmanpalo
sammuu? Komealta näyttää taakseni jäänyt vanha Munkkiniemi.

Vaatteet pois!Niin komennan lapsiani välttämättömästä pakosta kun rantojen harmaat
kivet ja ruskeat nahkat on saatava ikuistetuksi kankaalle. Kesäauringon kilotus vedenpinnassa leikkii ja läikkyy ja jotenkin sen tahdon saada maaliin pantua. Malttamattomia
ovat lapset kun nimittävät ikävissään tauluni ”Itkeviä lehmiä rannalla”. Ymmärtäähän tuon
että tahtovat juosta ja uida mutta niin on pieni vaiva pantava taiteen eteen, että nakutin
rantakiveen lasten jalkojen ääriviivat jotta tietäisivät missä sopii tehdä osansa.Kerran Antti
ja Erkki karkasivat kiviltä veteen ja kaislikkoon piiloon pitkäsiimallaan touhuamaan eivätkä
aikoihin palanneet vaikka kuinka vihelsin. Tullessaan sitten näkösälle jälleen ehdottivat he,
että maalaisin seuraavaksi taulun pelkistä rantakivistä ja nimeisin sen ”Lapsia rannalla
leikkimässä, kiven takana piilossa”. Siitä kyllä sydämeni heltyi ja annoin pojille iltapäivän
vapaata mallinhommista.

Kuinka lehdet huvittelevatkaan! Kuka mahtaa olla tämän lastun muistelija?

Kirje Eero Snellmanilta Hämeenlinnasta. Mukava on lukea miehen tarinaa, vaan vastaamaan en ennätä sen ansaitsemalla paneutumisella.Hämeenlinna. Järviäinen. Elok. 3
pnä 1915.Veli Gallen.Kun nyt kerran pitkästä aikaa taas olen oikeassa Suomen maassa,
missä luonto koskemattomana vesissä kuvastelee – en malta olla kirjoittamatta, eritoten
kun alituiseen Sinut täällä tapaan ja keväiset keskustelumme ovat tuoreessa muistissani.
Asumme [Oskari] Paatelan kanssa niemen nenässä. Vettä joka puolella sopivan laajalti,
jotta maisemista ei puutu piirustusta ja tuo riivattu sininen ei pääse liikaa rääkkäämään.
Saaria, salmia, runolahtia jättiläissomerikkoineen, missä esihistorialliset sammaleet ja
jäkälät rehentelevät. – Ne ovat noiduttuja nuo vanhat käärmeenpesät. Värien ja muotojen
loppumaton runsaus huikasee, panee sormet syhymään, saattaa työn riemuisaan alkuun
jota seuraa hikoileminen, raivo ja epätoivo. Käsittämätön futuristinen taulu kainalossani
retkeltäni, jolla en ole koettanut mitään helpompaa kuin kopierata luontoa, varastaa sieltä muotoja ja värejä. Olen - - kiroillut haurasta kättäni – nyt olen peräti nujerrettu – jälellä
vain häijy sisuni!Siitä olen ilonen että olen Suomesta löytänyt muutakin, kuin lämpösen
vaaleita permanentti vihreitä saaria preussin sinistä vastaan – mailman kurjin värisointu
– toki kirkuvan punasia Topelius-tupia piikamaisesti koketeravien koivujen lomassa. Huomaan ensi kertaa ettei täällä tarvitse ”skruuvata” itseään näkemään värejä eikä rääkätä
ruumistaan etsimällä liian ylhäältä tahi liian alhaalta mielenkiintoisia perspektiiveja - -.
Aurinkoisina päivinä, joita tänä kesänä ei liika ole suotu, maalaamme alastonta ulkona.
Meillä on täällä kaksi siroa kaunotarta sitä varten.Saunaillat tuutinkeineen eivät kaipaa
selityksiä. Ne tunnelmat ovat sinulle yhtä eläviä kuin sikarin tuoksu ja hyvä lukeminen
korvessa. Älä hymähdä korpi sanalle – se pitää paikkansa - -, että H:linnan kasarmikaupungista tunnin ajomatkan ja tunnin soutumatkan päässä tapaa kolkan, jonne ei muuta
kuin vesitietä vie, jossa metsiä ei koskaan ole hakattu. Täältä olisi paljon kerrottavaa.
Se jääköön talviiltojen varaksi. Sen vain sanon että kyllä sinä olet huikean paljon ehtinyt
muistiin merkitä. Sinä olet kolmessakymmenessä vuodessa maalannut Suomen maan
tavalla, jota meidän on vaikeata unhottaa. Vastaanota ja saata omaisillesi omani ja
Paatelan lämpimät terveiset.Eero Snellman
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Sad news in today’s paper. Colonel Nicolaus Simberg, father of our fellow artist Hugo Simberg, has passed
away. But at the honourable age of 93!

My friend Maila Mikkola, author and fellow descendant of the region of Satakunta, has sent me a letter on
behalf of a magazine of which she is editor, requesting a reproduction of my Aino painting for the Kulkuset
Christmas magazine. She’s doing it on behalf of the poor, for the magazine is meant only for rural homes, and
I will immediately agree to it! I remember how I already gave 50 penni from the price of each ticket to my first
exhibition to be used for firewood for the poor.

Happy birthday to you! That’s what we hear from Ainola, where they’re celebrating Mrs Sibelius’s birthday today.
I heard a rumour about the punch that’s being served. It contains pineapple, three bottles of Sauternes, two of
Hochheimer, 10 lemons, four lemonades and Lachrimae Christi wine.

News from Helsinki: Architect Eliel Saarinen has presented his impressive Munkkiniemi-Haaga town plan. I wish
this world war would end so that the architect’s vision would be realized. Old Munkkiniemi, which I’ve left behind
me, looks magnificent.

Off with your clothes!That’s how I command my children, for reasons of necessity, when the grey stones of the
shore and the suntanned hides of the children have to be captured on canvas. Children are sometimes restless
as models. On one occasion, Antti and Erkki ran off from the stones into the water to hide among the rushes and
they didn’t come back for a long while. When they finally reappeared, they suggested that I do a painting of only
the stones by the shore and call it “Children Playing by the Shore, Hiding Behind a Rock”. That softened me and I
gave the boys the afternoon off.

The papers are having a field day! I wonder who remembered this story?

A letter came from Eero Snellman in Hämeenlinna. My artist colleague tells me how he has found a real
wilderness area in the Hämeenlinna region where one can see rich colours and forms and where he is copying
nature with his brush to his heart’s content. He and Oskari Paatela spend sauna evenings with drinks… and I can
certainly identify with that. It’s good to read what he has to say, but I do not have the time to reply with the focus
that it would require.
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Myös Adolf Petterssonilta sukuni muinaisesta kylästä Lemusta saapui viesti jo heinäkuun
lopussa Tarvaspäähän. Hänkin kirjoittaa nyt tänne Kalelaan, mutta mitäpä minä antiikkikartanolla tekisin, kun juuri olen tämän korkean Kalelan majani valinnut asuinsijakseni
ja ateljeekseni jälleen.Herra Taiteilija Gallen-Kallela.Olen kuullut että Herra Taiteilia on
aikonut ostaa maakartanon jos ei vielä ole ostettu niin tahtoisin ehdottaa Monnaisten kartanoa Lemussa. Siellä on emäntä jo kuollut ja isäntä on jotenkin huonossa voimissa, ja kun
isäntä kuolee niin talo tulee siitä myytäväksi huutokaupalla. Siitä on tarjottu 80.000 Mk.
Minä ajattelen jo sen kivimuurin olevan sen arvoisen.Pyydäisin vastausta.Suurimmalla
kunnioituksellaK. A. Pettersson. Lemussa.

Tampereen Munakaupasta saapui toimitus Pohjola-laivalla. Mary rouvani saa laittaa
näistä monenlaista hyvää!

Kotimaisen Työn Liitolta saapui jo viime kuussa kiinnostava kutsu palkintolautakunnan
tuomariksi tavaramerkkien suunnittelukilpailussa. Kirje oli osoitettu Tarvaspäähän, joten
se tavoitti minut vasta myöhemmin ja nyt he penäävät vastausta uudella kirjeellä. Mielelläni vastaan heille myöntävästi ja vasta nyt siihen liikeneekin aikaa. Kilpailujulistukseen
on tehtävä joitakin korjauksia, kuten suunniteltavan merkin kokovaatimukset, joita ei ole
ilmoitettu. Se tieto täytyy olla. Palkinnot näyttävät olevan: I Smk., 300:-, II Smk. 200:-, III
Smk. 100:-. Hyvä.Helsingissä 14 p:nä elokuuta 1915K. Herra Akseli Gallen-Kallela Ruovesi.
Opastaakseen ostavaa yleisöä yhä runsaampaan kotimaisten tuotteitten käyttöön,
on Kotimaisen työn Liitto päättänyt valmistaa yhteisiä tavaramerkkejä suomalaisten
teollisuustuotteitten alkuperän ilmaisemista varten, sekä, saadakseen mainitulle merkille
siistin ja tarkoituksenmukaisen ulkomuodon, aikonut julistaa piirustuskilpailun.Samalla
rohkenemme kohteliaimmin pyytää Teitä palkintotuomariksi mainitussa kilpailussa, jota
varten oheenliitämme kilpailuohjelman, toivossa, että siihen merkitsette mahdollisest
tarpeelliseksi katsomanne muutokset, sekä palautatte suosiollisen myöntymisilmoituksenne mukana mahdollisimman pian Liiton toimistoon Mikonkatu 23.Samasta asiasta
kirjoitimme Teille 23/7 osot. Alberga, mutta kirjeemme ei nähtävästi ole Teitä tavannut.
KunnioittaenKotimaisen Työn LiittoSalamon Levämäki

Ab Vesijohtoliike Oy teki työnsä varsin mallikkaasti, kun lämpölaitos Tarvaspään kodistamme tyhjennettiin lähtiessämme sieltä heinäkuussa. Varsin täsmällisesti olen nyt saanut
töistä myös laskun.

Tähän kirjeeseen on vastattava oitis. Helsingissä elokuun 17 p:nä 1915.K. Herra Taiteilija
Akseli Gallen-Kallela, Ruovesi.Koska olemme aikoneet laskea ensi syyskuun I p:nä
liikkeeseen uuden kirjemerkin, ja siitä jo ilmoittaneet jälleenmyyjillemme, pyydämme
kohteliaimmin Teitä hyväntahtoisesti ensi tilassa antamaan kirjapainoon tiedon, minkä
merkin olette lopullisesti hyväksynyt. Samalla oheenliitämme tekstin reklaamitauluun,
jonka valmistumisesta oli Teidän kanssanne kesäkuulla puhe. Kuten silloin sovimme
painetaan merkki reklaamitauluun ainoastaan kahdella värillä.Toivoen voivamme laskea
merkin liikkeeseen niin pian kuin mahdollista,KunnioittaenKeräystoimikunta vähävaraisten
keuhkotautisten hyväksi.Armas Ruotsalainen

Paluu Kalelaan! 15 v.! Rauhan onnea! Täällä on niin ihmeellisen hiljaista, että kuulen neulasten putoilevan männyistä ja seinäkellon heilurin naksutuksen ateljeesta aina rantakalliolle saakka, joiden ympärille päivälliskeiton kultajuovaiset ahvenet uivat sepianvärisessä
vedessä. En olisi uskonut että tämä ainutlaatuinen satumaailma on ollut olemassa ja
odottanut meitä 15 vuotta!

Quelle oeuvre! Siinä on mies pistänyt siveltimen kangasta myöten - Antti Favénin taulu
vuosijuhlistani Fenniasta on vihdoin julkistettu!(Antti Favén: Akseli Gallen-Kallelan 50vuotisjuhlien jälkeinen taiteilijajuhla, 1915, öljymaalaus, 133 x 200 cm. Taidesäätiö Meritan
kokoelma. Kuva: Seppo Hilpo.)

Ystävän postikorttitervehdys Laajalahdelta! Mukava on kuulla sananen veli Vallgrenilta ja
Rva Paarmiolta, vanhoilta naapureilta. Saa nähdä ehdinkö Kalelasta syyskuussa Helsinkiin.Alberga 11 Augusti 1915.Käre Vän Akseli,sänder dig och din älskvärda hustru många
hälsningar härifrån. Allt är lungt och stilla och vi sakna Er oändligt. På samma gång ville
jag påminna dig att Juryn sammanträder den 2. september då du är Juryman vid granskandet av projekten till staden Hfors förskönande med skulptur. Juryn sammanträder
å Börsen i Stadsfullmäktiges Kansli.tuus gamle vänVille Vallgren(kuva: Eric Sundström,
1910-luku, kokoelma: Helsingin kaupunginmuseo, N87353)
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Also Adolf Pettersson from my family’s ancient village in Lemu sent a message to me to Tarvaspää already in late
July. He, too, is now writing here to Kalela and is offering an old property for sale as a studio in the countryside.
But what would I do with an antique manor now that I have chosen my grand Kalela as my residence once
again?

Tampereen Munakaupasta saapui toimitus Pohjola-laivalla. Mary rouvani saa laittaa näistä monenlaista hyvää!

The League of Finnish Work industries organization sent me an interesting invitation already last month to serve
as a judge on a prize panel in a contest for designing brand labels. The letter was addressed to Tarvaspää so
it did not reach me until later, and now they’re asking for my reply with a new letter. I will gladly respond in the
affirmative.

The Vesijohtoliike plumbing company carried out its work very well, emptying the heating boiler in our home at
Tarvaspää when we left in July. I have now, in quite punctual order, received their bill.

I have to reply immediately to this letter. I’ve drawn models of charity stamps for the Collection Committee for
Assisting Needy Tuberculosis Patients and the committee now requests my approval for some of them.

Back to Kalela! 15 years! The bliss of peace and quiet! It is so wonderfully quiet here that I can hear the needles
dropping from the pines and the clicking pendulum of the wall clock all the way to the bedrock by the shore,
around which golden striped perch the colour of dinner soup are swimming in sepia-coloured water. I would not
have believed that this unique fairy-tale world had existed and waited for us for 15 years.

Quelle oeuvre! That man’s really worked his brush on the canvas – Antti Favén’s painting of my birthday party at
Fennia has finally been unveiled!

Greetings from a friend back at Laajalahti! It was nice to here from Brother Vallgren and Mrs Paarmio, my old
neighbours. They miss us and Vallgren reminded me of a meeting about embellishing the city of Helsinki with
sculpture. It will be in September. I have to see if I can make it from Kalela then.
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Kotimaisen Työn Liitto on julkaissut kilpailukutsun uusien yhteisten tuotemerkkien suunnittelemiseksi. Itse olen tuomarina palkintolautakunnassa!Helsingissä 30 p:nä elokuuta
1915.Herra Taiteilija Akseli Gallen-Kallela Ruovesi. Ruhala.Arv. kirjeenne johdosta 21/8 pyydämme täten ilmoittaa Teille rohjennemme julkaista myöskin Teidän nimenne palkintolautakunnan jäsenten joukossa, koska periaatteellisen suostumuksenne saatuamme, arvelimme Teidän voivan olla kilpailun ratkaisussa vaikuttavalla tavalla avullisena, vaikkapa ette
voisi tänne saapuakaan, sillä voimmehan me lähettää kilpailevat piirustukset sinne Teidän
arvosteltavaksenne. Mutta siitähän voimme sopia tuonnempana.Kiittäen suosiollisesta
avustuksestanne merkitsemmeKunnioittavimminKotimaisen Työn LiittoSalamon Levämäki

Leipää, anjovista ja makkaraa. Mitähän rakas Miani aikoo valmistaa hiivapulverista ja
citruksista?

Voin luottaa pankkiiri Sidorowiin Helsingissä. Onko minun myönnettävä, että talous ei
ole taidoistani mahtavin? Nimi unohtui vekselistä, mutta kyllä Sidorow hoitaa kunniani
turvaamisen. Vai että on hän ryhtynyt kokeilemaan akvarellimaalausta! Ja vielä kauniilla
Pentalan saarella.Georg Sidorow & Kni O.Y. BankiraffärHelsingfors, den 25 Aug. 1915.
Mikaelsgatan No 6Artisten, herr Akseli Gallen KallelaRuovesi, KirkonkyläB.B.Hemkommen
från min persimmion finner jag att den omsättningsvexel, som Du lämnat in hos oss,
saknar Ditt namn på baksidan, hvarförs jag måste returnera densamma. Du behagade
därföre skrifva Ditt namn(och ingenting annat) på blyertssträcket och omedelbart returnera vexel i rekommenderadt kuvert. Tillika återsänder jag fullmakten för diskonteringen,
emedan den ej är fullt sådan, som Banken i dylika fall fordrar. Du behagade därföre
underskrifva och returnera (om Du har vittnen där, vore det bra annors sigill, ehuru
sådant ej mera är vittnesgillt annorstädes än på posten) den nya fullmakt, som jag här
öfversänder.Då alla dessa skrifverier ej hinna återinträffa här, innan vexeln förfaller, skall
jag låta skydda Ditt namn och taga ut vexeln, som är i banken, till den nya vexeln och
fullmakten hinna återkomma.Min lediga tid har jag tillbragt på Pentala och för det mästa
gjort vågsamma försök i akvarellmålning. När Du kommer till staden, får jag skämmas.
Jag ber om min hälsning till de Dina.Vänskapsfullt.G. Sidorow

Olisitteko Te tunnistanut kaikki juhlijat Favénin maalauksessa? Veckans Krönikan terävät
toimittajat ovat sen tehneet.(Kuvassa on hyödynnetty ja mustavalkoiseksi muutettu kuvaa:
Antti Favén: Akseli Gallen-Kallelan 50-vuotisjuhlien jälkeinen taiteilijajuhla, 1915, öljymaalaus, 133 x 200 cm. Taidesäätiö Meritan kokoelma. Kuva: Seppo Hilpo.)

Vein Ruhalan postiin maksulähetykset Roneo Oy:lle ja herra Taubertin toimistolle. Kuitit
todistavat rahanmenoa.

Roneo Oy ja Taubertin Sähkö- ja Konetoimisto muistivat minua maksumuistutuksilla.
Georg Sidorowin pankkiiriliike saa kuitata toisen ja Kansallis Osakepankki Tampereella
toisen. Pirunmoisen tyyristä oli ladata akkumulaattori Herra Taubertin toimistossa ja sen
hän sai kuulla.

Lankkua kuluu Kalelan tarpeisiin! Maksan jahka tilillä on katetta.

Ville Vallgrenilta saapui jo toinen viesti. Harmikseni joudun toteamaan, etten ole ennättänyt hänelle vastata. Ja ei, en aio lähteä Helsinkiin. Sanoudun irti palkintotuomarin
paikastani Kuvanveistäjäliiton edustajana. Mitäpä minulla olisi nyt sanottavaa Helsingin
koristamisesta, kun olen valinnut Ruovesi?Alberga den 20de Augusti 1915.Gamle vän
Akseli,Jag skrev för någon vecka sedan till dig. Månne du er hållit mitt brevkort?Som du
vet är sista inlämningsdagen för tävlan till stadens förskönande den 1ta September kl.
- - Prisnämnden sammanträder den 2 sept. Din närvaro som - - juryman från Bildhuggarförbundet är nödvändig. Skriv ett ord om du kommer. Bildhuggarförbundet måste få
tid att utse en annan juryman i den händelse att du vore förhindrad komma. Glädjande
vore om du kunde komma. Hoppas du och de dina må bra. Vi stå här i en himle brädska
med våra - - arbeten. Eljest intet nytt. Kunde du komma hit redan söndagen den 29
augusti? Fru Paarmio och jag ha en liten festmiddag för några vänner. Strengell. B. Jung.
Hartmans Skalden Topelius. Mikko Slöör. Hedengren. Palmqvist. Samt Bruno Aspelin som
kommer att sjunga och spela m.m. Kom med din snälla Hustru och Dotter åro Ni hjertligt
välkomna.Många hälsningar från Fru Paarmio och tuus gamle vän Ville Vallgren.
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Kotimaisen Työn Liitto on julkaissut kilpailukutsun uusien yhteisten tuotemerkkien suunnittelemiseksi. Itse olen
tuomarina palkintolautakunnassa!

Leipää, anjovista ja makkaraa. Mitähän rakas vaimoni aikoo valmistaa hiivapulverista ja citruksista?

Voin luottaa pankkiiri Sidorowiin Helsingissä. Onko minun myönnettävä, että talous ei ole taidoistani mahtavin?
Nimi unohtui vekselistä, mutta kyllä Sidorow hoitaa kunniani turvaamisen.

Antti Favén maalasi syntymäpäiväjuhlieni jatkot. Tähän lehtiartikkeliin on tunnistettu kaikki juhlijat!

Vein Ruhalan postiin maksulähetykset Roneo Oy:lle ja herra Taubertin toimistolle. Kuitit todistavat rahanmenoa.

Roneo Oy ja Taubertin Sähkö- ja Konetoimisto muistivat minua maksumuistutuksilla ja laadin heille vastaukset.
Pirunmoisen tyyristä oli ladata akkumulaattori Herra Taubertin toimistossa ja sen hän sai kuulla.

Kalela needs plenty of boards and planks! I will pay when my bank balance permits it.

Another message came from Ville Vallgren since I hadn’t had the time to reply to him. He is asking me to come
to Helsinki to attend to my duties on the prize committee that chooses works of sculpture to embellish Helsinki.
But I will not go. I will resign from the post of prize judge. What would I have to say about embellishing Helsinki
here from Ruovesi?
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Eilen kopisi vasara ja taulua huudettiin pois. Talvimaisemani irtosi 300 markasta ja
kesämaisemani 160 markasta. Veli Kalleenin teoksia lähti myös useita! Tunnin ajan kesti
tuota huutolystiä.

Suomalaisuuden liitto pyytää tukea. Rahani ovat niin vähissä, että epäilen josko tähän
liikenee. Jäsenlomakkeenkin he lähettivät kirjeen myötä. Haluaisin tukea hyvää asiaa,
olenhan jo kymmenen vuotta sitten suunnitellut Liitolle sopivaa merkkiä.Suomalaisuuden
LiittoHelsinki, Antink. 4 A. Puh. 5939Sihteeri tav. varmimmin 11-12 a.p.Helsingissä syysk. 10
p. 1915K. Herra Taidemaalari Akseli Gallén-Kallela AlbergaMiettiessämme keinoja, joilla
voisimme vaikuttaa suomalaisen kansallistunnon herättämiseksi ja vahvistamiseksi, ovat
ajatuksemme kiintyneet jonkunmoisen asiaa käsittelevän vuosijulkaisun, ”Suomalaisuuden
Kirjan” tarpeellisuuteen, ja olemme päättäneet, edellyttämällä, että saamme yritykselle
tarpeeksi kannatusta, mahdollisimman pian julkaista ensimäisen osan tällaista julkaisua.
Toimituskuntaan kuuluvat professori Kaarle Krohn, tohtori Väinö Voionmaa ja maisteri
Väinö Salminen sekä allekirjoittanut Liiton sihteeri. Kustantajaksi on lupautunut Werner
Söderström, Osakeyhtiö.Tietäen Teidän harrastustenne liikkuvan sellaisilla aloilla, joilta
helposti löytyy edellä esitetyn kaltaiseen julkaisuun sopivia aiheita, sekä tuntien Teidän
lämpimän kansallisen harrastuksenne rohkenemme kysyä, olisitteko halukas yritystämme
avustamaan, sekä pyytää Teitä, jos vastauksenne on myönteinen, ystävällisesti meille
ilmoittamaan, milloin voisitte ensimäisen avustuksenne antaa. Kaikista mahdollisesti esiintyvistä seikoista antaa tarkempia tietoja sekä tekee tarkempia sopimuksia allekirjoittanut
J. A. Kemiläinen(puh.5939).Toivomme saavamme arv. vastauksenne, jos mahdollista, ensi
tilassa.Kunnioittaen:Suomalaisuuden liittoJ.A. Kemiläinen[mukana täytettävä jäsenlomake
Suomalaisuuden Liittoon: nimi, arvo tahi toimi, osoite, päiväys]

Helsingin huutokauppakamarissa Mariankatu N:o 3:ssa on myynnissä taidetta nimekkäimmiltä taiteilijoilta yhteensä viitisenkymmentä. Omia töitäni on huudettavana kolme
kangasta. Tulokset saadaan viikonloppuna!

Se on nyt niin että kohta täällä ei löydy vaihtovälinettä millä ostoksensa maksaa. Siksi on
Suomen Pankki levittänyt tänään tehtaastaan yhden markan seteliä mikä on arvoltaan
niin pieni ettei ole toista puolta lapusta viitsitty painaa. Mutta liekö näille enää löytyy
vastinetta hopeassa tahi kullassa.Kuva kirjasta: Alho, Asmo & Viherjuuri, H.J. (toim.) 1935:
Vuosisatamme kuvissa: oman aikamme historiaa. Helsinki: Otava.

Tamperelainen taiteilija Artturi Aarre kutsuu katsastamaan teoksiaan. Pitävät näyttelyn
yhdessä Urho Lehtisen kanssa Ateneumin suuressa salissa.Helsinki 6.9.-15Arvoisa
Mestarimme!Mitä hartain toivoni on, ettette mahtaisi käydä katsomassa töitäni!PyytäenS
ulkeutuen Arvoisaan Suosioonne, piirränSuurimmalla Kunnioituksella!Artturi Aarre

Tarvikkeita kuparigravyyritöihin Tilgmannilta ja tarpeistoa talonrakennukseen Sandbergin
rautatavaraliikkeestä. Uusi smirgelitahko tuleekin tarpeeseen!

Nuori Iivo Härkönen on saanut Kalevala-laitoksensa valmiiksi.K. Herra
Taiteilija!Tämmöiseksi muodostui nyt asultaan tämä Kalevala-laite. Rohkenen lähettää
sen Teille, jos kenties innostuisitte sitä selailemaan. Hartain toivoni olisi, että toisiin painoksiin, jos niitä tulee otettavaksi saataisiin sellainen keväällä suunnitellun laatuinen kuvitus.
Hartaimmat terveiseni.KunnioittaenIivo Härkönen31.8.15

Pääkaupungissa on yltynyt hopeakuume! Väki ei luota paperiseen rahaan vaan vaihtaa
kuin heikkopäiset rahansa kiliseviin kolikkoihin. Suomen Pankin edustalla on puheiden
mukaan luikertanut tänään kahden tuhannen ihmisen jono! Vaihtorahaa ei ole ja elintarvepuodeissa, junissa ja ruokaloissa kelpaa vain tasasumma. Onpa kuultu vaihdokkeeksi
tippuvan postimerkkejäkin ja joku onneton tahi onnekas on saanut ruokansa kuluitta
pikkurahan uupuessa, toinen taas lähtöpassit menolaitteesta samaisesta syystä.Kuvat:
Helsingin kaupunginmuseo, finna.fi.

Nuori Iivo Härkönen on saanut Kalevala-laitoksensa valmiiksi.K. Herra
Taiteilija!Tämmöiseksi muodostui nyt asultaan tämä Kalevala-laite. Rohkenen lähettää
sen Teille, jos kenties innostuisitte sitä selailemaan. Hartain toivoni olisi, että toisiin painoksiin, jos niitä tulee otettavaksi saataisiin sellainen keväällä suunnitellun laatuinen kuvitus.
Hartaimmat terveiseni.KunnioittaenIivo Härkönen31.8.15

FNG leikekokoelma HBL 12.9.1915
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The gavel was banged yesterday and paintings were auctioned. My winter landscape was sold for 300 marks
and my summer landscape for 160. Several works by Brother Kalleeni [Gallen-Kallela] were also sold! It took an
hour to auction them.

The Finnish Alliance requests support for their efforts to arouse and bolster nationalist attitudes with some kind of
annual publication. I am so short of funds that I don’t think I can spare any. I would like to support a good cause,
for I designed a suitable emblem for the Alliance ten years ago.

A total of some fifty works by leading artists are on sale at the Helsinki Auction House at no. 3 Mariankatu street.
Three canvases by me are being auctioned. We’ll see the results on the weekend!

Suomen Pankki on tänään levittänyt tehtaastaan yhden markan seteliä mikä on arvoltaan niin pieni ettei ole
toista puolta lapusta viitsitty painaa.

The artist Artturi Aarre of Tampere has invited me to see his work. He and Urho Lehtinen are holding a joint
showing in the large exhibition room of the Ateneum.

Copperplate engraving equipment from the Tilgmann firm and house-building supplies from Sandberg ironmongers. The new grindstone will come in handy!

The young Iivo Härkönen finished his book of the Kalevala for schools and young people and sent me a copy.

There’s a silver fever raging in Helsinki! People do not trust banknotes and they are changing their money into
coins as if they were crazy. There is no change to had, and only the exact sum is accepted in groceries, trains
and restaurants. I have even heard that postage stamps are being used as means of exchange and that some
poor, or lucky, fellow got a meal free of charge because he had no change.

Nuori Iivo Härkönen on saanut valmiiksi kirjansa Kalevala kouluille ja nuorisolle, ja lähetti sen minulle.
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Kuusen pihka ja kihisevä kiuas! Saunaveli Putte Hannikainen on lähettänyt sanan onnitteluksi koskapa tämä Pekka pyöräyttää muutaman päivän kuluttua 50 vuotta.(Kuvalähde:
Tuusulan Museon arkisto)

Monenlaisia afäärejä on tänään toimitettu. Vanhasta kunnon Tarvon saaresta on hankittu
kalaa ja laadin kirjelmän Voimistelu ja Urheiluliitolle vahvistaen saamani rahatoimituksen
uusien urheilumerkkien laatimisesta.

Ja seuraavana jonossa tuberkkelia vastaan taistelemassa on tämä Keräystoimikunta
vähävaraisten keuhkotautisten hyväksi, joille lähetin vastaukseni jo edellisessä kuussa.
Näihin kirjemerkkejä edistäviin reklaamitauluihin olen varsin tyytyväinen ja kannatan keltaisen ja sinipunaisen yhdistelmää sävyissä painettavaksi lopulliseen merkkiin.Helsingissä
syyskuun 18 p:nä 1915K. Herra Taiteilija Akseli Gallen-Kallela. Ruovesi.Keräystoimikunnan
puolesta lausun kunnioittavimmat kiitokset reklaamitaulun luonnoksesta.Sain tänään
painosta 5 eri näytevedosta reklaamitaulusta ja lähetän ne valittavaksenne Ruovedelle
samalla kun pyydän, että palauttaisitte ne ensi tilassa minulle (Helsinki, Bulevardinkatu 13)
ja hyväntahtoisesti ilmoittaisitte, minkä niistä hyväksytte lopullisesti painettavaksi. Kirjeessä mainitsin kyllä kahdella värillä painamisesta, mutta kun myöhemmin ajattelin olevan
tärkeää, että keuhkotautimerkin keltainen risti tulisi näkyviin myös reklaamitaulussa,
annoin näytteeksi ottaa painoksia siitä eri väreissä. Jos painatuksen suhteen olisi joitakin
toivomuksia, voisi niistä kirjoittaa suorastaan painoon.Suurimmalla kunnioituksellaArmas
Ruotsalainen

Ettei menisi mies sekaisin keuhkotaudin vastaisista taisteluista. Taistoa käyviä yhdistyksiä
on siis kaksi: Föreningen för bekämpandet af tuberkulosen ja Keräystoimikunta vähävaraisten keuhkotautisten hyväksi, joista ensin mainittu nyt kirjoittaa kysyen luonnoksia
kampanjan seinätauluja varten. Vaikuttavat jo malttamattomilta, oli heiltä aiemminkin
tullut kirje, mutta...no vastausta en saanut aikaan. Kyllähän minä teen heille skissit. Tauluja
toiselle, kirjemerkkejä toiselle.Helsingfors den 16 sept. 1915.H. Herr Akseli Gallén-Kallela.
Teksten till Föreningens för bekämpandet af tuberkulosen ”väggtaflor mot tuberkulosen”
har varit färdig sedan i öfver ett års tid och talrika förfrågningar om de utlofvade ”taflorna” hafva ingått från olika trakter af vårt land. Då det därför voro af den största vikt
att ”taflorna” med det allra snartaste kunde utgifvas och utspridas i hemmen, anhåller
jag härmed å bestyrelsens vägnar förbindigast om att Ni till föreningens ordförande,
generaldirektör R. Sievers H:fors, Georgegatan 5 ville sända förslaget till den teckning,
hvarmed Ni godhetsfullt lofvat pryda i frågavarande taflor. Väl vetande att Eder tid är
strängt upptagen af större, betydelsefullare uppgifter, vågar jag likväl i förlitan på Eder
välvilja påminna om det afgifna löftet och åsamka Eder detta besvär till fromma för vår
Förenings betydelsefulla, hela landet omfattande kamp mot tuberkulosen.Med största
högaktningConstantin TennbergFöreningens sekreterare

Pahoja uutisia Kangasalta - rautatieonnettomuus.

On tärkeää pysyttäytyä verkostoituna. Vaikka erämaassa päiväni tallustankin.

Vesi jo nousee kielelle. Laukonen hankki puolestani rapuja Tampereelta, eikä aivan vähän!
Tosin ruokittavat suut vähenevät, kun tyttäremme Kirsti on matkustamassa Helsinkiin
jatkamaan opintojaan musiikkiopistossa ja palaa luoksemme vasta jouluksi.

Täällä Ruovedellä on valmistunut komea uusi kunnantalo. Tänään siellä pidetään
ensimmäinen kuntakokous. Hirsirakennus on paikallisten kirvesmiesten taiten kohottama,
kenties heidän joukossaan oli oman Kalelanikin pystyttäjiä.Kuva: Wikimedia Commons /
EskoG-67, Ruoveden kunnantalo 18.5.2015 (muutettu mustavalkoiseksi). Kuvalisenssi: CC
BY-SA 4.0

Hämäläis-osakunta kirjoittaa juhlahuoneustonsa koristamisasiassa. Laadinpa maallikko
Koskenjärkille selventävät kuvat, joihin voivat merkitä tarvitut mitat. Huoneen koko
pääpiirteissään, sekä mitat seinään, johon maalaus on rajattu. Innolla käyn tämän työn
lopulliseen valmistukseen käsiksi. Kiiruhdan työtä sitä myöten kuin taloudellisista huolistani
jää aikaa ylitse.Hämäläis-osakunta Suomen yliopistossaHelsingissä Syyskuun 10 p:nä
1915.Kunnioitettu Mestari!Tänään sain surukseni taiteilija Sailolta kuulla, että ette ole vielä
saanut tyydyttäviä mittoja osakuntamme kokoushuoneesta, jonka olette hyväntahtoisesti
luvannut kaunistaa seinämaalauksella.Kun maallikkona en ole lainkaan selvillä siitä, mitkä
mitat olisivat tarpeelliset, pyytäisin Teitä ystävällisesti siitä minulle kirjoittamaan. Ehkäpä
osakuntatalon piirustuksista otetut mitat olisivat käyttökelpoisia?Käytän tätäkin tilaisuutta
vakuuttaakseni, että hämäläiset ylioppilaat tuntevat itsensä ylpeiksi ja onnellisiksi tietäessään saavansa huoneustoonsa Teidän käsialaanne.Suurimmalla kunnioituksellaA. A.
KoskenjaakkoOsoite: Arkadiak. 07.
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Spruce resin and a sizzling sauna stove! Fellow sauna bather Putte Hannikainen sends congratulations for your
undersigned Pekka will turn 50 in a few days’ time.

All kinds of business carried out today. Fish from good old Tarvo Island and a letter to the Finnish Gymnastics
and sports Federation confirming receipt of payment for preparing new sporting emblems and badges.

Tässä reklaamitaulujen ensivedoksia Keräystoimikunnalle vähävaraisten keuhkotautisten hyväksi. Kannatan
keltaisen ja sinipunaisen yhdistelmää sävyissä painettavaksi lopulliseen merkkiin.

There are two organizations combating tuberculosis in Finland: Föreningen för bekämpandet af tuberkulosen
(The Anti-Tuberculosis Association) and Keräystoimikunta vähävaraisten keuhkotautisten hyväksi (The Collection
Committee for the Benefit of Needy Tuberculosis Patients). The former has now written to me requesting sketches
for their campaign wall placards. Placards for one, and printed letter seals for the other.

Bad news from Kangasala - a railway accident.

It is important to remain networked. That is why I am giving my mite to pay my member’s dues of the Finnish
Artists’ Association of Finland

My mouth is already watering. Laukonen got me some crayfish from Tampere, and not just a few!

A grand new municipal hall has been built here at Ruovesi. The first meeting of the municipality will be held there
today. This log building was skilfully erected by local carpenters, perhaps including those who built my Kalela.

The Häme Student Nation at the University of Finland is requesting instructions for decorating their meeting
room. I have promised to paint a mural for the room, but I do not have satisfactory measurements for the limits
of the work. I will expedite this work as much as my economic worries leave me time.

Taiteilijat Facebookissa 1915

PH
tapahtuma

PH julk

PH julk

PH julk

PH julk

AGK-PH

PH-AGK

AGK julk

PH julk

AGK-PH

PH julk

PH julk

PH julk

AGK-PH

PH vastaus

21.09.1915

22.09.1915

22.09.1915

23.09.1915

23.09.1915

23.09.1915

23.09.1915

23.09.1915

24.09.2915

24.09.2915

25.09.1915

25.09.1915

26.09.1915

26.09.1915

26.09.1915

Siellä minä olen usein Sinun ”tulivuorissasi” mukanasi. Se on minulle suurta elämää. Kun
minä olen taas haistellut ilmaa ympärilläni niin Sinä vaan kasvat minun silmissäni. Tämä
ei ole sanottu imartelemisen halusta sen sinä tiedät. Mulle se tulee siitä että minä en enää
voi olla välinpitämätön asijoille, sillä jos minä kerran pidä jostakin, niin minulla on oikeus
siitä pitää avonaisesti. Yhtä hyvin, jos en pidä, niin en voi pitää – –. Ja sitä on maailmassa
sitä puolta paljon enemmän, hyvin paljon enemmän. Sempätähden se on ilo, että löytyy
jotakin maailmassa josta oikein pitää rehellisesti.

Ehkä niin saamme. Mutta minulla on jäljellä pyhät muistot myös illoista luonanne silloin.
Se on sittenkin sitä korkeampata elämää. Ennen minä olin vain tuntenut Sinut töiden ja
toveri piirin kautta, mutta silloin näin Sinut työssä perheesi keskellä.

Myös minä muistan freskojen maalauksen hyvänä aikana. Kaiken taitoni ja sisäisen
ajattelukykyni piirsin mausoleumin seinille. Nyt pintoja syövä ja tuhoava kirous vaan
sattuu niin etten tahdo kuvia ajatella. Kenties jonakin päivänä saamme korjata työmme
entiseen loistoonsa.

Kas vain, nimimerkki ”M.G.” kirjoittaa Satakunnan sanomiin Jusélius-mausoleumin
onnettomista freskoista. Yhdessä me mestari Gallenin kanssa seiniä maalasimme, kuten
hyvä arkkitehti Stenbäck tilasi. Pori on jäänyt mulle syvälle mieleen; ikävät puolet olen
unohtanut ja hyvät ovat jälellä.

Ei ole loppua näillä raporteilla. Veckans Krönikan hyvät toimittajat kävivät vallan kameran
kanssa minua kuvaamassa.

”Suomalaisen luonnon herkkätuntoinen ja taitava tulkitsija” saa nyt kovasti huomiota
maamme lehdissä kun vaan 50 vuotta on saavutettu.

Jo kuulen että eilen juhlittiin! Porin lehdissä kerrotaan merkkipäivästäsi ja muistetaan
urakkaamme Juséliuksen mausoleumifreskojen ääressä.

Olipa humua eilisiltana Pörssissä! Ja monia liikuttavia sanoja minulle osoitettiin.

Suomen Tietotoimisto kertoo tutkimuksista Kangasalla, jossa tapahtuneesta rautatieonnettomuudesta päivänsankari Pekka Halonen jo aiemmin kertoi. Paha on olo epäilemättä
noilla poloisilla junankuljettajilla, jotka asetetaan syytettyjen penkille.

Hyvä veljeni! Kiitos sanoistasi. Tokkopa vaan ikä miehuuteen pituutta tuo, sillä etsintää
jatkan ja sivellin ainaisesti hakee kulkureittejään maalauskankailla.

Veljellinen tervehdys erämaan kätköstä komealle juhlijalle! Nyt olet sinäkin Pekka veljeni
saavuttanut miehen iän.

Humu-Pekka valmistautuu! Meidät on kutsuttu juhlimaan tänään Ravintola Pörssissä klo
6 ja saapuvina kuuluu olevan vallan yli sata ystävää. Onhan tuossa aihetta 50 vuodessa,
jotka olen kerännyt kasaan.Toimittajat ovat käyneet kuvaamassa minua monelta kantilta,
ja Ida ja Eliel Aspelin-Haapkylältä saapui sähkösanoma kun eivät itse ole tilaisuudessa
saapua juhlapäivällisille:”Rauhalahdelta lähettävät 50-vuotiaalle Suomen luonnon
hienotunteiselle kuvaajalle sydämelliset onnittelunsa Ida ja Eliel Aspelin-Haapkylä.”Kuva:
N25265, Fabianinkatu 14, Pörssin valopiha. Helsingin kaupunginmuseo, kuvaaja Eric
Sundström. Finna.fi.Kuva: Tla TM V3182 Taiteilija Pekka Halonen maalaustelineen ääressä,
1915. Tuusulan museon arkisto.

Tänään Pekka-poikaa juhlitaan!

Kotoisan Savonmaan uutisaviisi kirjoittaa pojastaan. Onhan tässä jotakin mainetta niittänyt sankarpoika, että kirjottakoon vaan.

Ihan sytäntä lämmittää naapurin Mestarin onnittelutervehdys.(Kuvalähde: Tuusulan
Museon arkisto)

Ajattelin keitellä Maijani kanssa kahvia tulijoille syntymäpäivääni juhlistaaksemme
23.9.1915. Jos kupposen ehtisimme jakaa ennen kuin klo 6 i.p. alkaa päivälliset Ravintola
Pörssissä Helsingissä. Tervetuloa Halosenniemen saliimme!We shall brew some coffee for
visitors on my birthday in Halosenniemi on September 23, 1915, so welcome all!
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The Satakunnan sanomat newspaper writes of the frescoes of the Jusélius mausoleum in the cemetery of the city
of Pori. Maestro Gallen and I painted them, as commissioned by the good architect Stenbäck. Pori has made a
deep impression on me; I have forgotten the negative aspects and the good ones remain.

No end to these reports. The journalists of Veckans Krönika came to take my picture, with a camera no less.

”A sensitive and skilled exponent of Finnish nature” is being widely noted in our press for only having reached the
age of fifty.

I heard about the celebration yesterday. The papers in Pori mention your birthday and remember our work on
the frescoes of the Jusélius mausoleum.

Quite a party last night at the Restaurant Pörssi! And so many moving words were addressed to me.

The Finnish News Agency tells of investigations at Kangasala, where the railway accident took place as reported
earlier by birthday boy Pekka Halonen. There will be indictments for the brakeman and the engine driver, poor
fellows. Four wagon-loads of matches on their way from Russia to Switzerland were destroyed.

Pekka is getting ready for his celebration! We have have been invited for dinner at the Restaurant Pörssi at 6
p.m. today and I hear over a hundred friends will arrive to celebrate with us. There is no doubt cause for this
considering the 50 years that I’ve managed to accumulate.

This boy’s birthday is being celebrated today!

A newspaper from my home province of Savo writes of me its son. It seems that he has gained some repute, so
let them write.

A birthday greeting from my neighbour Maestro Sibelius truly warms my heart. He thanks worthless me for “my
refined and ever-young art” having provided him with “beauty and joy”.
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Niin ikävöivät Helsingin herrat erämaahan vetäytynyttä taiteilijaa.Helsingfors14.10.15.
Bästa Herr Gallén.Med ledsnad har jag erfarit att Ni ej längre vistas på Alberga – Såsom
Ni måhända sett I tidningarna har jag en separat utställning å Salon Strindberg. Skulle
något föra Er till Helsingfors under den tid densamma är öppen d.v.s. till den 24 denna,
skulle det göra mig ett ofantligt nöje få visa Er densamma.Med bästa hälsningar till
Fru Gallén och Eder samt tack för senast från min Fru och mig.Er tillgifnaU. Donner.Jag
bifogar katalog till utställningen. Känner Ni igen min syster Eva?

Syntymäpäiväkylvökseni tuottaa satoa!

Karjala kutsuu työhön. Pitkästi ovat kirkonherrat harkinneet sillä jo aikaa sitten olen
luonnoksia piirtänyt alttaritaulua varten.

Rouvani Mary tilasi Helsingistä Albion lamppumakasiinista säilöntäapparaatti Rexin sekä
vakuumipurkkeja. Tämä tietää paljon hyvää talven varalle!

Näin kansankirjoittaja Aleksis Kiven syntymän vuosipäivänä kulkee mielessäni kalliina
lahjana saatu sivistys kirjojen saralla.Siihen aikaan kun isä ”lampun osti” luettiin sitä
kirjallisuutta, mitä oli olemassa. Ne kirjailijat, joita varhaisimmassa nuoruudessani olen
lukenut ovat: Topelius, Runeberg, Julius Krohn, Aleksis Kivi ja Päivärinta. Varttuneemman
iän enimmin lukemiini kirjoihin kuuluvat: Weberin ihmiskunnan historia, Kalevala ja Seitsemän veljestä.Ensimmäinen kirjani aapisen jälkeen oli Genoveva. Onko itselleni jäänyt
jonkunlaisia matkaeävitä tästä kirjasta ja minkä verran, en tiedä. Voin kuitenkin otaksua,
että jos olisin saanut käteeni jonkun toisen kirjan aapisen luettuani, esimerkiksi JyryJaakon, niin varmaankin istuisin nyt parasta aikaa Kakolassa. Kyllä kai lukkojen takana voi
kirjaa lukematonkin istua tiilin päitä lukemassa, mutta painetulla sanalla voi olla ainakin
yhtä suuri teko pahaan kuin mitä sillä uskotaan hyväänkin olevan.Minun tarpeekseni
oli kirjoja riittämiin asti ja hyviä. Vielä jäi paljon lukemattakin. On täytynyt varata vähän
aikaa itsellenikin, omin silmin tarkasteltavaksi tätä maailmaa. Pitemmät selvittelyt omasta
puolestani jätän tähän, liitän kuitenkin lopuksi muutamia J. W. Snellmanin sanoja siitä,
mitä hänellä oli tämän luontoisten asiain yhteydessä lausuttavaa:”Elämän ohjeita ja periaatteita ei voi koskaan kukaan muu antaa; niiden täytyy syntyä hedelminä yksilön omasta
työstä, ne ovat itse hankittavat, taistelemalla saatavat ei ainoastaan omatakeisten opintojen kautta, vaan myöskin kokemuksen kautta elämän koulussa, joka uurtaa teoreettisen
luottamuksen, kumoaa ennakkoluulot ja korjaa kamariviisauden erehdykset.”

Mitä eriskummallista? Lehdet kirjoittavat että olen voittanut ensimmäisen palkinnon San
Franciscon maailmannäyttelyssä. Iloinen uutinenhan tuo on, mutta se on täysi uutinen
myös minulle!

Suomen maalaisten Paloapuyhdistys pitää Heposaaren kesähuvilamme tulelta turvassa.

Huomaa Gallen-Kallela sinäkin tämä: jo tulee selitystä Ateneumin taideteosten tuho
asiaan. Hufvudstadsbladetissa Vallgren ja Strengell nokittelevat mutta Uusi Suometar
ehdottaa järkeviä toimia.

Hyvä veli Pekka, täällä Tampereellakin kirjoitetaan Ateneumin hävityksen kauhistuksesta!
Vallgren parka kadottanut myös tanssijankuvansa! Odotan malttamattomana arkkitehti
Strengellin selvitystä asiasta.

Ateneumista on viskattu pihalle taideteoksia, jotka makaavat nyt likalaatikossa hevosenlannan ja perunankuorien seassa! Mitä ihmetystä siellä oikein touhutaan? Veljeni Emilin
veistokuvia ja Vallgrenin rouva Viivi Paarmion töitä siellä ainakin on huiskin haiskin.

Neiti Ida Makkonen kyselee täältä sisäkön töitä. Tunteeko kukaan tyttöä ja voisiko antaa
suosituksen hänen puolestaan?

Suomen Taiteilijain 25:s näyttely avataan ensi kuun alussa Ateneumissa. Olen sen juryn
varajäsen siis kenties on mulla sanottavani palkinnonsaajista.

Kiitos sanoistasi heimoveljeni Pekka. Minäkin olen usein Sinua ajatellut, Sinä käsität
sellaisia asioita, joita ei voi sanoilla selittää – – tuntuu kuin olisivat ne tunteet ainoastaan
kuvaamataiteen ja soiton kautta mahdolliset muotoon muokkailla.
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The gentlemen of Helsinki miss so much the artist who has withdrawn into the wilderness. The artist Donner
wants me to see his exhibition at the Salon Strindberg.

My birthday donation to the Helsinki University Students Union is to be the kernel of an art collection. Against
payment of one thousand marks, the students will get two paintings from me, one of them a picture of a snowcovered pine.

The congregation of Luumäki has commissioned an altarpiece from me. The parish has given the matter a great
deal of thought, since I drew the sketches for the work long ago.

My wife Mary ordered a Rex brand preserving apparatus and vacuum jars. This promises a lot of good things
for the winter.

What’s new and strange? The papers say that I’ve won first prize at the San Francisco World’s Fair. Good news
certainly, but it’s also news to me!

The Fire Assistance Association of Finnish Countryfolk is protecting our summer villa at Heposaari against fire.

You, too, Gallen-Kallela please note this: The Ateneum is giving an explanation about the destruction of artworks.
Ville Vallgren is criticizing keeper Strengell of the Ateneum for having abandoned unclaimed works of art to the
elements. Strengell only defends himself and doesn’t explain with a single what he did. The newspaper Uusi
Suometar suggests that the forgotten works should preferably be sold.

My dear brother Pekka, they’re also writing here in Tampere about the disgraceful destruction of works at the
Ateneum. Poor sculptor Ville Vallgren has lost his of a dancer! I am impatiently waiting for the report of keeper
Strengell at the Ateneum regarding this matter.

They’ve thrown out works of art from the Ateneum Museum, and they’re now in a waste box along with horse
manure and potato peels! What on earth is going on there?

Miss Ida Makkonen is enquiring about employment as a maid. Does anyone know the girl and could provide a
reference?

The 25th Finnish Artists Exhibition will open at the beginning of next month at the Ateneum Museum. As a vicemember of the exhibition jury, I might have something to say about the prize winners.
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Onnea numerolle 36,156 jolla voittaa Suomen Laulun arpajaisissa Halo-Pekan maalauksen!

Muistatteko kun t.k. 6. p:nä ilmoitettiin lehdissä voittamaani palkintoa Panama-Pacific
-näyttelyssä San Franciscossa? Tänään saapui kirje Carnegie Instituten herra Beattyltä,
mikä antaa hieman selitystä asiaan. Kirje on kirjoitettu jo elokuussa ja saanut postileiman
Newyorkissa v.k. 18. p:nä – sota näyttää sekoittavan koko postinkulun! Olen siis todellakin
voittanut taulullani kunniamitalin – Médaille d’Honneur – mutta millä taulullani, sitä en
vieläkään saata arvata. Vereni kiehuu! Miksi maailmannäyttelytoimikunnan edustajat
eivät lähetä mitään tietoja teoksistani? Kenties tämä hyvä herra Beatty voi selvittää asiaa
Amerikassa. Hän kutsuu voittajatauluni jatkamaan kiertävässä ulkomaisten taideteosten
näyttelyssä ympäri laajaa Amerikan-maata. Kutsu on varsin kunniakas ja vastaan heille
mielelläni myöntävästi!Carnegie InstituteJohn W. Beatty, M.A. Director of Fine Arts.
Pittsburgh, Pa. Etats-Unis d’AmériqueM. Axel GallenMonsieur,L’Institut Carnegie et la
Fédération Américaine des Arts ont entrepris de former une exposition composée d’une
centaine ou plus des plus importants tableaux qui se trouvent en se moment dans la section étrangère de l’Exposition Internationale du Panama-Pacifique à San Francisco. Cette
collection sera exposée à l’Institut Carnegie, ainsi que dans d’autres institutions artistiques
de plusieurs autres villes américaines, par es soins de la Fédération Américaine des Arts.
Sur l’invitation du Directeur des Beaux-Arts de l’Institut Carnegie, un comité composé de
trois des plus éminents peintres de l’Amérique: M. J. Alden Weir, Président de l’Académie
Nationale de Peintures; M. E. W. Redfield at M. William M. Chase, a choisi les tableaux
qui seront exposée, et j’ai le plaisir de vous annoncer que votre tableau qui a obtenu une
Médaille d’Honneur à l’Exposition Internationale du Panama-Pacifique a été choisi pour
faire partie de ce notable groupe.L’exposition par l’Institut Carnegie et autres institutions
artistiques américaines de ce groupe relativement restreint qui représentera un niveau
artistique exceptionellement élevé, fournirs l’occasion à beaucoup d’amateurs d’art américaine de connaître et d’apprécier les oeuvres des peintres représantés dans ce groupe.
La Fédération Américaine des Arts, qui est une Organisation Nationale d’Art, et dont le
siège est à Washington, recevra les tableaux et en sera responsable de l’instant où ils
quitteront l’Exposition du Panama-Pacifique jusqu’à l’époque où ils seront renvoyé à leurs
propriétaires respectifs. A la fin de la série d’expositions votre tableau vous sera renvoyé
par la Fédération Américaine des Arts.En cas de vente il sera prélevé une commission
de 15%, dont 10% seront prélevés par l’institution qui aura fait la vente et 5% servirent à
couvrir les frais de déplacement cette exposition. l’Institut Carnegie ne prélèvera rien sur
les ventes faites à Pittsburgh. Si vous désirez évaluer votre tableau à une valeur moindre
que le prix de vente de votre tableau veuillez nous en aviser et le tableau ser assuré pour
la somme indiquée.Si vous désirez envoyer votre tableau, veuillez signer l’ordre ci-joint
pour le Chef du Département des Beaux-Arts de l’Exposition Internationale du PanamaPacifique, et me la renvoyer de suite.Agrées, Monsieur, l’expression de ma plus parfaits
considérations,John M. BeattyDirecteur des Beaux-Arts
KK Dagens Press
17.10.1915
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Congratulations to ticket number 36,156 which wins a painting by Pekka Halonen in the raffle of the Suomen
Laulu Choir.

I got a letter today from a Mr Beatty of the Carnegie Institute. It was written in August and postmarked in New
York on the 18th of last month – the war messes up the mail completely! I really have won a gold medal at the
San Francisco World’s Fair with a painting of mine, but which one I still do not know. Mr Beatty invites my winning
painting to be included in touring exhibition of foreign art in America. I am happy to agree to this!
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Valtioneuvos Aspelin-Haapkylä kirjoittaa ystävällisen kirjeen. Italialaisen taiteen näyttely
totta tosiaan kiinnostaisi, etenkin mikäli siellä saisin nähdä Giovanni Battista Bertucci
vanhemman Pyhän Katariinan kuvan, sillä muistan sitä aikoinani ihailleeni kaineimmaksi
taideteokseksi mitä maassamme silloin oli. Aspelin-Haapkylä ja rouvansa Ida kaipaavat
kasvattipoikaansa Yrjöä kuten me Jormaamme. Toivottavasti pojat tulevat turvallisesti
takaisin palavasta maailmasta. Vaan se mitä A-H kirjoittaa hermoistani ja ”Afrikan liian
jyrkästä erikoisuudesta” ei ole totta! Se on hänen pohjoinen näkemyksensä – ken ei ole
valon maata kokenut ei voi sen ihanuutta täysin ymmärtää.Helsinki 18/10 1915Kunnon
Veli Gallén-Kallela!Pian on puoli vuotta kulunut siitä kun näimme toisiamme, ja Sinä
olet asettunut piilopirttiin odottamaan uutta aikaa! Etkö aio pistäytyä Helsingissä nyt
syksyn kuluessa?Eilen avattiin Ateneumissa italialaisten taulujeni näyttely, ja toivoisin,
että Sinäkin sen näkisit. Olethan Sinä ollut mukana kokoelman luomisessa, silloin kun me
1898 Firenzessä teimme versioita kaupungin taidekauppiaitten luona.Kokoelma tekee nyt
kun kaikki on koottuna yhden huoneen seinille odottamattoman hyvän vaikutuksen. Se
näyttää suuremmalta ja taiteellisesti merkittävämmältä kuin olen koskaan uskaltanut ajatellakaan. Että vaikutus on tällainen, on melkoisessa määrässä Eric Ehrströmin ansio, sillä
hänhän on puhdistanut kaikki maalaukset ja sitä paitsi – – palauttanut useat entiseeen alkuperäiseen muotoonsa ja väriinsä, ovat taulut tulleet museokelpoisiksi - museumsfärdiga
niinkuin tuskin kukaan olisi voinut aavistaa. No niin, tahtoisin, että tulisit tätä katsomaan.
Kyllä ymmärrän, ettet Sinä vain sen vuoksi lähde Ruovedeltä – mutta olen kuitenkin
halunnut huomauttaa Sinulle, mainittu näyttely on olemassa ja kenties ansaitsee tulla
lukuun otetuksi lisämotiivina muitten tärkeämpien rinnalla.Muutoin luulen, että olet tehnyt
viisaasti asettuessasi sinne erämaan hiljaisuuteen. Olethan Sinä juuri siellä luonut sarjan
mestariteoksia, jotka aina tulevat kannattamaan nimeäsi Lethen aaltojen yläpuolella
– toivon, että sama ympäristö uudestaan herättää luojaintosi. Samalla luonnon hiljainen
suuruus ja puhdas ilma varmaan vahvistavat hermojasi, jotka suurkaupunkien tohina ja
Afrikan arvatenkin liian jyrkkä erikoisuus oli saanut epäkuntoon.Me täällä elämme kuin
ennenkin – hiljaisesti niinkuin vanhojen sopii. Tämän kuun 9. p:nä täytin 68 vuotta, ja sitä
ennen 14 p:nä syyskuuta vietin ylioppilaaksituloni 50 vuotisen – – juhlaa! – – painatan nyt
Alfr. Kihlmanin elämäkerran I osan, josta tulee n. 470 sivuinen kirja. Se ulottuu v:een 1866,
jolloin hän muutti Helsinkiin. Kun se valmistuu, lähetän Sinullekin kappaleen. Ehkä Sinä
siellä yksinäisyydessä luet sen, miten vanhan rehtorisi harrastukset olivatkin toista laatua
kuin omasi.Ida odottaa (niinkuin kyllä minäkin) Yrjöä, mutta vaikka syyskuulla saimme
3 kirjettä Australiasta, emme tiedä milloin hän uskaltaa tännepäin. Miinat ja U-veneet
pelottavat merimiehiä. Jorma kuuluu olevan Buenos Airesissa. Toivomme että hyvä
rouvasikin ja Kirsti menestyvät Ruovedellä.Sydämellisiä terveisiä Teille kaikille vanhoilta
ystäviltänne.Eliel Aspelin-Haapkylä.

VA Y 3501 Eliel
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Counsellor of State Aspelin-Haapkylä wrote a friendly letter. There is an exhibition of his collection of Italian art
at the Ateneum Museum. I remember having admired a painting of Saint Catherine by Giovanni Battista Bertucci
the Elder in the collection as the most beautiful work of art to be found in Finland at the time. Aspelin-Haapkylä
and his wife Ida are missing their son Yrjö, who is abroad, just as we miss our son Jorma, who went to sea and is
currently in Buenos Aires.
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Suomen Taiteilijain ensimmäinen näyttely vuonna 1891. Taisi olla tuolloin kun muistini
mukaan tutustuin Mestari Kalleeniin. Olimme kumpikin järjestämässä näyttelyä nuoren
Suomen nousevalla ponnella. Silloin ei saatu meidän omaa taiteellista näkövinkkeliä
Suomen Taideyhdistyksen näyttelyihin niin me nuoret aloitimme omat jutut. Siellä oli minulla näytillä kuusi maalausta. Niitten joukossa Niittomiehet missä veljeni Antti teroittelee
viikatetta. No johan sillä irtosi seuraavana vuotena Taideyhdistyksen I tukaattipalkinto!

Kova ja Kiivas... Uskolliset koirani voivat hyvin Hämeenlinnassa.

Syksy Kalelassa. Hiljainen rauha.Teos: Akseli Gallen-Kallela: Syysmaisema Kalelasta /
Autumn landscape from Kalela, 1915–1918, öljymaalaus kankaalle / oil on canvas, 41 x 35.
Yksityiskokoelma / private collection, talletus / deposited in Gallen-Kallelan Museo.

Muistatteko, kuinka Privatbanken niminen pankkiliike taannoin kutsui viisi taiteilijaa minut
mukaan lukien kilpailemaan kattomaalausten laatimisessa pankin uutis- ja lisärakennukseen? Kilpailu on ratkaistu ja ensisijalle tuli Vilho Sjöströmin kilpailuluonnos. Palkintolautakunnan äänestyksen perusteella jouduin kamppailussa viimeiselle sijalle. Sain sentään
1 000 mk tilausmaksun.Kuva: N25840 Pohjoisesplanadi 19 ja Unioninkatu 28, Uschakovin
talo, 1914–1919. Helsingin kaupunginmuseo / Eric Sundström.

Rouva Maila Talvio on tehnyt hienoa toimitustyötä. Joululehti Kulkuset, johon lahjoitin
jäljennöksen Aino-taulustani väreissä on nyt tilattavissa. Tuosta poloisesta lehmästä
kirjoitettiin Aamulehdessä myös.

Korot pystyn maksamaan taloni pystytykseem vaaditusta lainasta Tarvaspäässä. Lyhennykset saavat odottaa.

Tarjous kattopelleistä Emil Leschiltä ja lasku kahden tuuman rakennuskairasta Sandbergilta. Kalelassa ahkeroidaan! Mielelläni piirustan työmiehiäni ja naisiani paperille.

Tässä luonnokseni vastaukseksi Carnegie Instituten herra Beattylle. Samalla annan hänen
välitettäväkseen viestin San Franciscon taidenäyttelyn komissaari JDD Traskille.Ruhala,
(Ruovesi), Finlande, 19, X, 1915.M. John W. Beatty M.A.Directeur des Arts à l’Institut Carnegie, Pittsburgh, U. S. A.Monsieur,En possession, depuis avanthier de votre honorée d’Aout,
1915, (timbrée le 18 Sept. à Newyork) je m’empresse de Vous repondre qu’il me sera un
grand honneur d’exposer une oeuvre à l’eminent l’Institut Carnegie, – seulement Vous y
venez de me transmettre par la même lettre une autre nouvelle agreable, dont je n’ai pas
eu la faveur d’etre avisé auparavant: en indiquent q’une de mes oeuvres aurait obtenú
une distinction à l’Exp. de San Francisco.Par conséqent il m’est impossible de marquer
sur le formulaire d’ordre joint, ni la titre du tableau en question, ni son prix de vente ou
la somme d’assurance, – le tableau étant indiqué dans votre honorée lettre que de titre:
“qui a obtenú une Médaille d’Honneur”.Ignorant le terme de la clôture de l’Exposition
Internationale du Panama-Pacifique à San Francisco, je prevois comme possibilité, que
par cause des difficultées de la communication postale ma autorisation formellement
reglementaire, après une correspondens consecutive, pourra arriver en retard, je Vous
prie de transmettre à l’Institut Carnegie mon remerciement de la si honorante invitation,
ainsi que mon consentement d’y prendre part à l’exposition a l’Institut comme à d’autres
expositions adherantes en suite arrangées par la Fédération Américaine des Arts.Par le
meme courrier j’ecrie à M. le Chef du Département des Beaux-Arts à San Francisco il ne
m’est pas arrivé aucune notice sur l’arrivés ou le sort de la collection.Je regrette que les
plus importants des mes oeuvres, participantes de la dite exposition, faute d’autorisation
(a cause de la guerre) des diferentes musées possesseurs des resp. tableaux, n’ont pu
etre envoyés avec la collection à San Francisco, ou j’aurais voulú etre représenté des mes
oeuvres d’élite, lequelles j’ose esperer de pouvoir, une fois aux temps pacifiques exposer
à le glorieux Institut Carnegie.Veuillez, Monsieur, recevoir mes salutations lesplus distinguéesAGK_ _ _ _ _Prière de renvoyer cet ordre M. John W. Beatty, Directeur, Carnegie
Institut, Pittsburgh, U.S.A.Date le 19 octobre 1915Monsieur J. D. TraskChef du Departement
des Beaux-ArtsExposition Internationale du Panama-PacifiqueSan Francisco, CaliforniaMonsieur:Veuillez remettre mon tableau mentionné ci-dessous (mes tableaux mentionnés
ci-dessous) immédiatement après la clôture de l’Exposition Internationale du PanamaPacifique à l’Institut Carnegie, Departement des Beaux-Arts ou à la destination décidee
par l’Institut Carnegie ou à la Fédération Américaine des Arts ou à la destination fixée par
la Fédération Américaine des Arts:ce qui à[sic] obtenú “Medaille d’Honneur” à l’Exposition
Intern. du Panama-PaficiqueSignature: A Gallen-KallelaJ’autorise que le tableau envoyé
soit reproduit (que les tableaux envoyés soient reproduits) pour le catalogue ou pour des
articles descriptifs.J’autorise la vente de mon tableau (des mes tableaux) pour la somme
mentionnée sous “Prix”.Titre: ?Signature: A. Gallen-Kallela
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If memory serves me right, I first met Master Kalleen [Gallén] in the preparations for the first Finnish Artists
Exhibition in 1891. I exhibited The Mowers, with my brother Antti sharpening a scythe. That painting got me the
First Ducat Prize of the Finnish Art Society in the following year.

Kova and Kiivas… My faithful dogs are well cared for by Constable Helander. Of course I pay for their care.

Autumn at Kalela. Silent tranquillity.

Do you remember how the Privatbanken bank recently invited five artists, including me, to compete for a ceiling
painting project for its new wing? The competition has been resolved and first prize went to Vilho Sjöström’s entry
sketch. According to the vote of the prize jury, I was ranked last, but I was nonetheless paid a commissioning fee
of 1,000 marks.

Mrs Maila Talvio has done some fine editing work. The Kulkuset Christmas magazine to which I donated a
reproduction in colour of my Aino painting can now be ordered.

I can pay the interest on the loan for building the house at Tarvaspää. The instalments can wait.

An offer for sheet metal for the roof from Emil Lesch and a bill for a two-inch auger from the Sandberg firm.
There’s work going on at Kalela. I like drawing the workmen and women on paper.

Here is my draft of a reply to Mr Beatty of the Carnegie Institute. I am also passing on a message via him to J. D.
D. Trask, commissioner of the art exhibition in San Francisco.
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Makeita herkkuja Björkqvistiltä Tampereelta!

Hetkinen. Carnegie Instituten herra John W. Beattylta saapui kirje. Johan vastasin
hänelle aivan samankaltaiseen kirjeeseen v.k. 19. päivänä! Eikö posti kulje näinä päivinä
lainkaan?M. John W. Beatty M.A.Directeur des Arts à l’Institut Carnegie, Pittsburgh, U.
S. A.le 26 octobre 1915M. Axel Gallen-KallelaMonsieur,Je vous ai écrit, il y a quelque
temps, pour vous inviter à exposer votre tableau nommé sur l’ordre si-joint dans une
selection d’oeuvres choisies à l’Exposition du Panama-Pacifique pour être exposées à
l’Institut Carnegie et aussi pour être exposées par la Fédération Americaine des Arts dans
plusieurs villes importantes.Le nombre de tableaux qui formerent cette exposition est restraint, cent soixante toiles environ, et qui furent toutes choisies par un comité représentant
l’Institut Carnegie. Ce comité se comptes de trois éminents peintres américains: M. J.
Alden Weir, President de l’Académie Nationale de Peinture: M. William M. Chase et de
M. E. W. Redfield.Comme il est possible que ma lettre ne vous soit pas parvenue, je me
permete de vous écrire à nouveau pour vous donner brièvement les renseignements qui
précédent ainsi que ceux qui suivent, conté dans ma lettre précédente. L’exposition en
question sera de tout premier ordre et j’espère que vous voudres bien y contribuer.La
Fédération Américaine des Arts, qui est une Organisation National d’Art, et dont le siège
est à Washington, recevra les tableaux et en sera responsible de l’instant où ils seront
renvoyés à leurs propriétares respectifs.A la fin de la série d’expositions votre tableau
vous sera renvoyé par la Fédération Américaine des Arts.En cas de vente il sera prélevé
une commission de 15%, dont 10% seront prélevés par l’institution qui aura fait la vente
et 5% serviront à couvrir les frais de déplacement cette exposition. L’Institut Carnegie ne
prélèvra rien sur les ventes faites à Pittsburgh. Si vous désires évaluer votre tableau à une
valeur moindre que le prix de vente de votre tableau veuilles nous en aviser et le tableau
sera assuré pour la somme indiquée.Si vous désires envoyer votre tableau, veuilles signer
l’ordre ci joint pour le Chef du Département des Beaux-Arts de l’Exposition Internationale
du Panama-Pacifique, et me la renvoyer de suite.Agrée, Monsieur, l’expression de ma
plus parfaite considération.John W. Beattydirecteur des beaux-arts

Nimimerkki Jaakko tekee selkoa Hämäläis-Osakunnan varoista ja rahastoista.
Tämä koskee minua tuon juhlahuoneuston seinäfreskon osalta. Järkevää varojen
käyttöä!(lehtikirjoitus lyhennetty)

Talvi saapuu Halosenniemeen - vaan minä en pelkää sillä talvi on taiteeni suuri valtakunta! Lehmännahkasäärykset hiihtotossuihin ja ulos maalaamaan, sillä sisällä ei tule
kelvollista talvimaalausta. Huhhei, on sellaisiakin jotka sisällä sivelevät ikkunalasein läpi
hankia, mutta sellaisista maalauksista puuttuu vain salisyylikiteet ja postikortti on valmis!
Olkoon vaikka 40 astetta pakkasta niin tämä poika on aidossa hangessa maalaamassa
vaikka joskus on jäätyvää maalia levitettävä paljaalla peukalolla että se ottaisi muotonsa.
Siksi sellaisista maalauksista onkin otettava kipuraha.

Anoppi, hyvä Aina-mor oli vierailulla. Hän toi eloisan tuulahduksen Ruhalaan, vaan hänen
lähdettyään laski lämpötila ja satoi ankarasti lunta. Nyt on loskaa.Jormaltakin saimme
kirjeen! Hän on päässyt nauttimaan oopperasta ja kuullut Manon’in. Jorma on tullut niin
järkeväksi ja vakavaksi.

Tämäkin paitatilaus muistuu mieleen laskun saapuessa.

Jälleen yksi näyttelykutsu – nyt Viipuriin.”Direktionen för “Wiborgs Konstvänner” tager sig
härmed friheten inbjuda Eder att med högst 8 konstverk deltaga I dess årsutställning
I december 1915. Konstverken böra skriftligen anmälas och hitsändas under adress:
“Wiborgs Konstvänner”, före den 12 december. Efter denna dag emottagas icke några
nya konstverk, ej heller utlämna några antagna sådana innan expositionens afslutning.
Utställningen stänges den 9 januari 1916. För försålda konstverk beräknas 5% provision.
Osålda konstverk återsändas på föreningens kostnad.Wiborg I november 1915På
direkionen för “Wiborgs Konstvänner” vägnar:J. Landman, Ordförande.Rurik Lindqvist,
Utställningens komissarie.”

Helsingissä puuhataan Syyssalonkia. Tällaista uutta muotiako sinne mahdetaan laittaa
näytteille?

Axel Haartman kirjoitti minulle myös henkilökohtaisesti pyytäen osallistumista Pallaksen
Syyssalonkiin. Hän pahoitteli, että häiritsi rauhaani Ruoveden erämaassa, mutta hivelee
se mieltä, kun miestä kaivataan. En kuitenkaan aio osallistua. Salongin puuhamies Haartman kertoi jo viidenkymmenen taiteilijan ilmoittaneen osallistumisestaan. Sosietääreistä
kuusitoista on mukana, heidän muassaan kuulemma Järnefelt ja Pekka. Vai olet sinä
hänelle Pekka vain! Haartmanin kirjeessä on anova sävy. Niin kovastiko te minua tarvitsette salonkiin? Hän lupasi tulla katsomaan wigwamiani ihan vähän päästä.

Pallaksen Syyssalongin sisälle jättö loppuu pian ja jätinhän minäkin tauluja sinne juryn
hyväksyttäväksi tai hylättäväksi.
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Sweet delicacies from the Björkqvist shop in Tampere!

Just a moment. I just got a letter from Mr John W. Beatty of the Carnegie Institute. But I had just replied to his
completely similar letter on the 19th of last month! Doesn’t the mail go to America?

Pseudonym Jaakko presents the assets and funds of the Häme Student Nation in his article. This concerns me
with regard to the wall fresco of the assembly rooms. Sensible use of money!

Talvi saapuu Halosenniemeen - vaan minä en pelkää sillä talvi on taiteeni suuri valtakunta! Olkoon vaikka 40 astetta pakkasta niin tämä poika on aidossa hangessa maalaamassa vaikka joskus on jäätyvää maalia levitettävä
paljaalla peukalolla että se ottaisi muotonsa. Siksi sellaisista maalauksista onkin otettava kipuraha.

My mother-in-law, good Aina-mor came to visit us. She brought a lively touch to Ruhala, but when she left, the
temperature plummeted and there was a heavy snowfall. It’s sleet now. And we also got a letter from Jorma! He
has had the opportunity to enjoy opera and has heard Manon. Jorma has become so understanding and serious.

And now I remember this order for a shirt when they sent the bill.

Yet another invitation to take part in an exhibition – this time in Viipuri.

They’re arranging an Autumn Salon in Helsinki. Might this be the kind of new fashion that they will be displaying?

Axel Haartman, the organizer of the Pallas Autumn Salon, wrote to me personally and asked me to participate.
But I won’t. Haartman said that fifty artists had already announced their participation. There was a tone of
begging in his letter. Do you really need me that much for the Salon? He promised to come and take a look at my
wigwam very soon.

The deadline for submitting works for the Pallas Autumn Salon is looming, and of course I sent paintings there to
be accepted or rejected by the jury.
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Signe Tandefelt kirjoittaa arvionsa Stenman joulunäyttelystä. Gallen-Kallelan ja minun
työt jäävät lähes tyystin ilman mainintaa.

Lehtikirjoitusten mukaan Sibeliusta tosiaan on juhlittu loistavasti, kuten Pekka eilen kertoi!
Eräs tiukkasanainen ystävä kyllä totesi, että kymmenien seppelten ja kukkien esiintuominen muistutti – hautajaisia! Senkin kuulen, että monen harmiksi pääsyä juhliin rajoitti
käytettävissä olleet varat...

Tänään on juhlittu naapurin Säveltäjämestaria! Kukkia ja seppeleitä hänelle toimitettiin
niin, että hänen huoneustonsa lopulta oli kuin kesäinen kukkatarha.Yliopiston juhlasalissa
pidettiin suurenmoinen juhlakonsertti, jossa Sibelius johti viime vuotena säveltämänsä
sinfoonisen runon ”Aallottaret”. Senpä jälkeen oli katettu mahtavat päivälliset Pörssisalissa
kuten minullekin toista kuukautta takaperin.Jannelle ojennettiin komeassa lippaassa
kansalaisadressi, jonka sanoihin ilolla yhdyn: ”Jean Sibeliuksen tavoin ei vielä kukaan ole
saattanut tunnetuksi Suomen nimeä, niin ei vielä kukaan ole voinut herättää suuren maailman myötätunteita pientä maatamme kohtaan.”Me naapurit, Eero ja minä, annoimme
kumpainenkin miehelle oikein varta vasten maalatut taulut!

Onnea Siippa-sedälle, kuten lapseni häntä tapasivat kutsua. Näyttää sielläkin juhla
keskittyneen flyygelin ääreen, sillä 144 henkilön voimin on Ainolaan ostettu komea
Steinway!Kuva: N39127 Jean Sibelius flyygelin ääressä Ainolassa, 1915. Helsingin kaupunginmuseo / Foto Roos.

Piikki lihassani, Heikki Tandefelt, on julkaissut kirjan ”Hyvä ja huonot taiteilijat”. Hmm,
kannattaako minun lukea se?

Armaan Miani flyygeli on saapunut Tarvaspäästä Vilppulaan! Pitäjänmäen asemalta sen
matka on alkanut ja nyt saamme sen sulostuttamaan Kalelan joulua.

Ei yhtä näyttelyä ilman toista tai jopa kolmannetta! Nyt olemme veli Gallen-Kallelan
kanssa saaneet taulupahaisemme Stenmanin joulunäyttelyyn.

Joulukuu on saapunut. Ulkona on pakkasta ja luntakin sadellut.

Vihdoin kuulemme San Franciscon maailmannäyttelystä. Siihen tarvittiin Uuden Suomettaren kirjeenvaihtaja.(lehtikirjoitus lyhennetty)

Mitä minun liikkumiseni kuuluvat Aamulehden lukijoille? En varmasti paljasta kenen luona
olen vierailemassa.Kiinnostavampaa lienee se, että Suomen Voimistelu ja Urheiluliiton
syyskokous on hyväksynyt ehdotukseni uusiksi urheilumerkeiksi!

Kas, onnea veli Wettenhovi-Aspa! Hän on vienyt kaikessa hiljaisuudessa vihille taitavan
viulistin Gerty Jendritzkyn.

Vaimoni Maija on tänään haikealla mielellä. Hänen sisarensa Aino miehensä Felix Brykin
kanssa on tänään muuttanut Tukholmaan. Myös pieni Petri poika on sinne mukana lähtenyt. Uusista lapsista ei ole ollut mitään puheita, mutta Maija varmasti miettii ettei sitten
ole näkemässä jos Brykeille vaikka saapuu lisää jälkikasvua...

Arvostettava kirjapainomies Werner Söderström, joka minun oli suuri etuoikeus tuntea, sai
eilen ansaitsemansa hautapatsaan Porvoossa. Kuvanveistäjä Viktor Jansson on muotoillut
patsaan korkokuvat.

Suomen oma Kansallismuseo suunnitellaan avattavaksi yleisölle ensi vuonna. Jo tätä
hienoa asiaa on odotettu. Antellin valtuuskunta on jo tilannut minulta luonnokset etuhallin
taiteellista koristamista varten ja nähtäväksi jää toteutuuko myös n.k. Kalevalahuoneen
sisustamiseksi ehdottamani seinäfreskot.XLVIII-91 Kansallismuseo nähtynä Museokadun ja
Dagmarinkadun suunnasta, noin 1910. Helsingin kaupunginmuseo.

Avajaiset! Juhlamieltä on ilmassa kun osuuskunta Pallaksen jury on saanut valintansa
valmiiksi ja olemme ripustaneet taulut Ateneumin suureen saliin ihailtavaksi. Tervetuloa
koko kansa tarkastamaan näyttely!
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Signe Tandefelt wrote a review of the Christmas exhibition at the Stenman gallery, with hardly a mention of
works by Gallen-Kallela and myself..

According to the press, Sibelius has truly been celebrated in a grand manner, as Pekka noted yesterday. A friend
trenchantly noted, however, that presenting the dozens of wreaths and flower resembled a funeral. I have also
heard that many people were disappointed at not being able to participate because of available funds…

Today our neighbour, master composer Jean Sibelius has been celebrated! He has received so many flowers
and wreaths that his home finally looked like a garden in summer.A fine concert in honour of the event was held
in the Auditorium of the University of Helsinki, where Sibelius conducted his symphonic poem “Aallottaret” (The
Oceanides) last year. The concert was followed by a magnificent dinner. Jean was given a citizens’ petition of
congratulations in a handsome box and I can happily agree with its wording: ”No one like Jean Sibelius has yet
made the name of Finland so known, no one as yet has been so able to arouse the sympathy of the world for
our small country.”We his neighbours, Eero Järnefelt and I, both gave the man paintings specially prepared for
the occasion.

Congratulation to Uncle Siippa, as my children call Jean Sibelius. His 50th birthday celebration there appears
to have concentrated around the grand piano, since a magnificent Steinway was bought for Ainola with contributions from 144 people.

Heikki Tandefelt, that thorn in my flesh, has published a book called ”Hyvät ja huonot taiteilijat” (Good and Bad
Artists). Hmm, should I read it?

My darling Mia’s grand piano has come to Vilppula from Tarvaspää. It started its journey at Pitäjänmäki station
near Tarvaspää and now we have it to grace Christmas at Kalela.

No exhibition without a second or even a third one! Brother Gallen-Kallela and I have managed to get our
miserable paintings into Stenman gallery’s Christmas exhibition.

It is December now. Freezing weather outside and there’s been some snow.

Finally, we hear something about the San Francisco World’s Fair. We needed a newspaper correspondent for
that.

The newspaper in Tampere tells about my visit to the city. What business are my comings and goings to the
people of Tampere? I would think it would be more interesting that the autumn meeting of the Finnish Gymnastics and Sports Federation has accepted my proposal for new sports merit badges.

Congratulations to brother Wettenhovi-Aspa! With not a word to anyone, he has married the skilled violinist
Gerty Jendritzky.

My wife Maija is feeling melancholy today. Her sister Aino has moved to Stockholm today with her husband Felix
Bryk.

The highly regarded publisher Werner Söderström, whom I had the great pleasure to know, was given his deserved grave statue made by the sculptor Viktor Jansson.

There are plans to open Finland’s own National Museum to the public next year, and this fine event has been
much awaited. The Antell Commission has already commissioned me to prepare sketches for the artistic
decoration of the entrance hall of the museum, and we shall see if the wall frescoes that I have proposed for the
so-called Kalevala Room will also be realized.

Exhibition opening! A festive mood in the air now that we have mounted the paintings to be admired in the large
exhibition hall of the Ateneum. A welcome to one and all to take a look at the Autumn Salon show.
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Ja oletkos tutustunut siellä Helsingissä tähän uuteen Taidesalonkiin Aleksanterinkatu 7:
n ullakkohuoneustossa? Kuulopuheiden perusteella sen on perustanut herra nimeltä
Leonard Bäcksbacka. Siellä ei liene meidän töitämme näytillä.

Joulun alla taiteilijalla on runsaasti tekemistä. Kiireisinä pysyvät myös taidesalonkien
pitäjät. Stenmanin lisäksi Kalleenin ja minun teoksia on Strindbergin taidesalongissa, A.
Berndtsonin joulunäyttelyssä sekä Berndt Kahlrothilla! Tuosta selviääkin minkä määrän
oma taide on arvoinen.

Onnea Ville!

Hurraa! Ville Vallgren – tuo suuri taiteilija, hyvä ihminen ja uskollinen toveri – viettää
60-vuotisjuhlaansa! Monenlaista suosionosoitusta hän näkyy saaneen osakseen.
Huvilassaan vanhassa kunnon Albergassa kävi lähetystöjä Suomen Taideyhdistyksestä,
Kuvanveistäjäliitosta ja maalariyhtymä Syyssalonki Pallaksesta, sekä Taiteilijaseurasta,
jonka nykyinen puheenjohtaja Magnus Enckell kutsui Villen kunniajäsenekseen.Klo 3
aikaan i.p. juhlakalu siirtyi Hotelli Fenniaan, jossa lähetystö ystäviä saapui hänen huoneeseensa ja ojensivat hänelle taulun. Kumma kyllä, taulun on Edelfelt maalannut ja antanut
Vallgrenille jo kerran. Mutta taulu oli sittemin kadonnut ja nyt löytynyt ja ystävät ostivat
sen takaisin. Mikä matka!Juhlapäivällisillä oli luonnollisesti väkeä, yli 200 vierasta! Pidettiin
puheita ja Vallgren sai Taiteilijaseuran kunniamerkin ensimmäsitä kertaa. Sen oli tehnyt
sukulaispoikani Eric Ehrström. Sähkeitäkin luettiin, niiden joukossa lähettämäni tervehdys.
Vanha velmu Ville piti innostuneen puheen naiselle ja Aino Ackté-Renvall nostaa maljan
sille joka on ”innostuttanut Vallgrenin hänen paraimpiin luomiinsa, nimittäin Antoinette
Vallgrenille”. Rouva Ackté-Renvall luki vielä Eino Leinon runon, joka on varta vasten tätä
juhlapäivää varten laadittu.Niin, Ville Vallgrén! Aatoksemme lentäänyt päiviin, joita tuskin
muistat sa.Elämä vierii, elonhetket entää,mut sama lienet ollut poikana. Sinä ikuinen poika
ja laps, vaikk’ oletkin valkeahaps.Hän meist’ on ehjin! Hänen poskiltansapunertaa aina
uusi päivän koi,hän itse on kuin suuri Suomen kansa,maineensa vaikka yli maiden soi, hän
meistä on suomalaisin, myös maailmankansalaisin.Hän meist’ on sitkein! Tuota nähkää
selkää,tuota päätä, tukkaa, vartta vantteraa,näette miehen, jok’ ei mitään pelkää,mi
sinuttelee vaikka s-naa; hän itse on lämmin ja hyvä, hänen taiteensa suuri ja syvä.Mut
enin häntä katsokaa, kun suuttuuhän eestä taiteen oman, muidenkin,hän hurjistuu, hän
muodoltansa muuttuu,hän lietsoo kaikki tuleen, liekkeihin, jos vastustaa joku, lyö sen
maahan ja silmin jo syö.On hällä huumoria – niin kuin meillä –mut enenpääkin: tulisielu
myös.Se liikkuu suuren taiteen valtateillä,maa toinen tunnusti jo toimes, työs, maa suuri
ja mahtava, min jätit saapuessa kotihin.Rakensi Ranska jo sun voittokaares,Parisin
tähdet loisti taivollais,kuin Robison sa itse asuit saares,lie ollu sullai omat Perjantais,
me tiedämme vain, että tulit, taas maan tämän lapses sulit.Ja siksi silmääni nyt kiertyy
vesi,kun sinut piirrän sinne maailmaan,sun poikasydämines, porsainesiBoulognen metsän
teitä kulkemaan, näen sillä mä sun, näen täällä, sama aurinko aina pääs päällä.Me
keskipolven miehet: meille suotuei Suomi enää yhtä ehjä, uus,on monet meille ristiriidat
luotuja mielten, miesten sekasortoisuus, mut heidän on taiteessa sulo kuin kevään ja
kukkien tulo.Niin, Ville Vallgren! Mitä täyttänetkin,sun kautta kaikki yhteen kuulumme.Sa
mitä näytteletkin, näyttänetkin,on sentään aina loppusumma se: Ken kansoille kauneuden
toi, hän maastamme maailman loi!

Tämäkin lasku on vanha. Onneksi veljeni Filip otti tämän hoitaakseen.

Mistä tietää, että vuosi lähenee loppuaan? Kaikki kunnioitettavat kauppaliikkeet muistuttavat maksuistaan.

Onpa kirja eksynyt minunkin käsiini. On siellä jokunen sana tottakin, jokunen turhan
terävä. Onneksi saan osani hyvässä sävyssä, kun Tandefelt toistaa Goethen lausuneen
maisemamaalauksesta tyhmyyksiä ja viite kuuluu:”Goethe lausui m. m., ettei keväisiä
koivuja voi maalata, siis väitteen, jonka esim. Pekka Halonen on loistavasti kumonnut.”

Tartuin siihen kirjaan. Siihen Heikki Tandefeltin kirjoittamaan opukseen ”Hyvät ja huonot
taiteilijat”, jossa hän vimmaisesti jakaa taidetta hyvää ja huonoon, taiteilijoita hyviin ja
huonoihin, ja... valitettavasti nuoriin ja vanhoihin.Kiusallista. Kun Tandefelt kovimmin soimii
”kansallista taidetta” humbugiksi, en voi olla tuntematta terää, joka Tandefeltin kynästä
on lennähtänyt minua kohti. Hän laskee ”kansalliset aatemaalarit”, Väinämöisten ja
Kullervojen kuvittajat, teeskenteleviksi onnenonkijoiksi, jotka tavoittelevat yleisön suosiota
esteettisten arvojen kustannuksella.Ja eikö hän ilkeästi pistä piikkinsä minuun, kuitenkaan
nimeltä mainitsematta, kun antaa huono taiteen esimerkikseen ”Tuonelan matkalla”, kuoleman kukat ja hyrkyävän kosken ja kuohuihin harpun?Todennäköisesti hän on kirjoittanut
kirjansa vain antaakseen valitulle uhrilleen armoniskun.
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Artists are kept busy before Christmas. And so are the gallery keepers. Works by Gallén and myself are on show
at Stenman’s, the Strindberg gallery, A. Berndtson’s Christmas exhibition and at Kahlroth’s.

Congratulations to good old Ville!

Hurray! Ville Vallgren – that great artist, good man and faithful comrade – is celebrating his 60th birthday! He
seems to have been congratulated in many ways at his villa in good old Alberga. At the Hotel Fennia in Helsinki,
a delegation of friends gave him a painting as a present. Strange to say, the painting was by Edelfelt who
had already given it once to Vallgren. But the painting disappeared later, and it has now been found and his
friends bought it back. What a journey!There was naturally a large crowd at the official dinner, over 200 guests.
Our opera star Aino Ackté-Renvall recited a poem by Eino Leino, which our poet had explicitly written for this
occasion.

This bill for leashes for my dogs is old. Fortunately, my brother Filip took care of it.

How does one know that the year is drawing to a close? All respectable shops send reminders of unpaid bills.

I finally read ”Hyvät ja huonot taiteilijat” (Good and Bad Artists) by Heikki Tandefelt, in which he fervently
makes the division promised in the heading.Embarrassing. When Tandefelt vehemently criticizes ”national art”
as humbug, I cannot but feel the arrows flying from his pen towards me. He considers “national ideological
painters”, the illustrators of Väinämöinens and Kullervos, to be affected opportunists seeking popularity at the
cost of aesthetic values.
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Olenpa tuossa tuumannut, että tämän sähkötysmasiinan kanssa nuhjaaminen saapi riittää. Täytyy keskittyä tuoho leipätyöhön eli maalaamiseen. Terve miehiin ja naisiin! Pekan
linja hiljenee, mutta uotelkaa... Joskus saatan sanan laitella.

Näytös on ohi.Eräs levottoman nykyaikamme ilmiöitä on, että silmä, uudenaikaisten
häikäisymenetelmien uuvuttamana, on oppinut vaatimaan aina uutta hermokiihoitusta.
Tätä pakotetaan antamaan nekin, jotka yhä alennetumpaan asemaan joutuvien kuvaamataiteiden edustajina koettavat viimeiseen saakka ponnistella pitääkseen itseään ja taidettaan hengissä.Tuttavani lakkasivat jo kauan sitten kehoittamasta minua julkaisemaan
elämäni varrella syntyneitä piirustuksia, jutelmia ja todellisuusaineistoja. Siihen ryhdyin ja
tässä näitä on nyt ollut, pikkumietelmiä ja muistelmapakinoita eräältä elämänkaudelta.
Kokoonpanoltaan kaikenkirjava virta on sotinut kaikkia hyviä sääntöjä vastaan, mutta
toivon, että nämä kuvat muistomerkkeinä elämästä, joka jo kuuluu menneisyyteen, ovat
teille jotain puhuneet.

Pian saapuu uusi vuosi, vuosi 1916. Jos mies sinne selviää näistä pommeista!

Pöytäniemen hyvä isäntä sai tänään tilinsä. Hän on auttanut perhettäni rehdisti.

On joulun tarinoiden aika. Oletteko koskaan nähneet tulipunaista hevosta, jolla joulupukki
saapuu? Ainakin tänne Tuusulaan. Minä olen. Voi sitä näkyä! Se tervehti minua jo ensimmäisenä joulunani täällä Halosenniemessä. Oli hämärää ja hevonen niin tulipunainen,
että kaikkialla sen ympärillä lumi hehkui vaaleanpunaisena, vain varjot piirtyivät hangella
sinisinä. Ohjaksia ei ollut lainkaan, mutta silti joulupukki punanaamaisena oli pitävinään
niistä kiinni. Sellainen oli vauhti ja vilkkaus vetojuhdassa!Eikä tämä ole ainut tarina
kerrottavaksi. Pienenä Pekkana muistan silloin tällöin virittäneeni pauloja jäniksille, vaikka
äitini ei puuhasta ollenkaan perustanut. Kävi kerran niin, että ansalanka tarttui jäniksen
takakoipeen ja jussi painui kiiruusti metsään. Enkä sitä hiihtämälläkään kiinni saanut. Äiti
torui pahasti peläten rautalangan kalvavan jänön jalan luuhun asti tahi poloisen jäätyvän
kiinni kylmässä yössä. Sinä yönä en saanut unta, vaan itku poltti silmiä. Seuraavana
aamuna kiiruhdin suksilleni ja painuin metsään jussin jäljiille toivoen, että sen vielä tavoittaisin. Ja siellä oli! Jäniksenpoika kuusen juurella lanka takertuneena oksaan. Noin, ja noin!
Ja jänis juosta jolkotti vapauteen! Tuli sillekin joulu. Tästä tarinasta inspiratsioonin saanut
Ruufeltin Jussi sepitti sitte pienen lastun ja tein siihen kuvan niinkuin sen itse muistin.(Pekka
Halonen: Reellä ajaja / Sedge rider, 1899, guassi ja lyijykynä paperille / gouache and
pencil on paper. Tuusulan taidemuseo, Pekka Halosen seuran kokoelma.Pekka Halonen:
Poika ja jänis / Boy and a hare, 1909, tussipiirustus / ink drawing. Tuusulan taidemuseo,
Pekka Halosen seuran kokoelma.)

Kaunista joulua kaikille – lasten juhlaa, köyhien juhlaa, mielikuvituksen suurta satua.
Eilen Helsingistä jouluostoksilta saapuessani kilahti jälleen roponen pelastusarmeijan
joulupataan – ja niin toteutui jälleen eräs joulun hyvistä ajatuksista. Paketit ne hehkuivat
kolmijalkaisen padan alla kuin lämmin tuli. Pian Halosenniemen tupa on täynnä juhlijoita
ja joulu laitetaan myös eläimille. Linnuille on laitettava ruuat ennen meidän ihmisten kattausta, etteivät tipupahaset jätä keväällä laulamatta. Ja vuohet pääsevät katsomaan toki
komiata kuusta tuvassa ja lahjaksi saavat maistuvat silakat!(Ihmisiä lähdössä rekiretkelle
/ People going on a sledge ride, 1910, kuvassa mm. Heikki Järnefelt, Eva Sibelius ja Anni
Halonen.Pekka Halonen: Halosenniemi talvella / Halosenniemi in winter, 1909, etsaus
paperille / etching on paper. Tuusulan taidemuseo, Halosenniemen taidekokoelma.)

Hyvää joulua kaikille! Näillä ostoksilla syntyy juhla korkea!

Vesijohtoliikkeen kuitti maksetuista laskuista - paras joululahjani!

On aika valmistaa tupa joulua varten. Kirkkaana loistavat hanget kuitenkin houkuttelevat
maalaajaa. Vähän pakkanen pistää viikset huuruun ja hengen sumuksi, mutta se on
totisen taiteilijan henki mikä ilmaan piirtyy.

Posti kuljettaa joulutervehdyksiä. Yksi saapui Eliel ja Ida Aspelin-Haapkylältä Venetsiasta
asti! Ja vanhalta kunnon Wiikalta saapui totisesti herttainen postikortti:“Kallelan lämpimään pirttiin, jossa vanhat voimakkaat taiteen henget vähitellen saavat entisen vahvan
valtansa, herttainen joulun tervehdys: Visavuorelaisilta”

Oletko kuullut, Pekka, että Sveitsinmaassa on perustettu uusi kynätehdas? Ja arvaatko
kenen nimeä se kantaa? Caran d’Achen! Tuon pisteliään kynäilijän ja poliittisten asiain
kuvailijan, jonka piirroksia sain lahjaksi Henri de Vallombreuselta jo nuorena Pariisissa!
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I have been thinking that I have fiddled enough with this telegraphic machine. I must concentrate on my painting, my daily bread. Greetings to all men and women alike. Pekka’s line is closing down.

The play has ended.One of the phenomena of our restless modern age is that the human eye, exhausted by ever
new means of being dazzled, has learned to demand more and more nervous stimulation.Here they are, minor
musings and recollections from a period of a life. I hope that these images and stories bearing witness to life
already in the past have said something to you.

The new year, 1916, will soon begin. If I will ever manage to pay these bills! To acquire painting supplies is a basic
precondition for everything...

Our good neighbour, the owner of Pöytäniemi farm was paid today for building materials and for providing
transport to the main village. He has helped my family in a fair and upright manner.

It is time for the tales of Christmas. Have you ever seen the fire-red horse on which Father Christmas arrives? I
have and what a sight it is! It was dark and the horse was so fiery red that all the snow around it glowed pink,
and only the shadows on the crust of the snow were blue!When I was a boy, I would set snares for rabbits. On
one occasion the snare caught on a rabbit’s hind leg and it ran off into the forest. I couldn’t catch it even on skis.
I was afraid the snare would get caught on something and the rabbit would freeze to death, and I didn’t sleep a
wink that night. The next morning, I rushed off into the forest to look for the rabbit and I found it. A young rabbit
at the foot of a spruce with the snare caught on a branch. I set it free and it ran off to freedom.

A beautiful Christmas to all – a celebration for children and the poor, the great fairy-tale of imagination.
Halosenniemi will soon be full of people celebrating and we will also prepare Christmas for the animals. There
must be food for the birds before the tables are laid for us people, so that the little birds will remember to sing in
the spring. And the goats will be shown the handsome Christmas tree inside and be given tasty Baltic herrings
as gifts!

Merry Christmas to everyone! We’ll have a great celebration with what we’ve bought! Treacle, aniseed, fennel,
cardamom... and cigarettes and an anchor!

The plumbing firm’s receipt for paid invoices – my best Christmas present!

It is time to get the house ready for Christmas, but the brightly glimmering snowdrifts attract the painter. The
cold puts a bit of hoar-frost on one’s whiskers and clouds one’s breath, but it is the spirit of a true artist that is
marked in the air.

The post brings Christmas greetings. Good old Wiikka, Emil Wikström, sent a truly heart-warming postcard:“A
heartfelt Christmas greeting from the folks at Visavuori to Kalela, where the strong spirits of art are gradually
regaining their former power.”

Oletko kuullut, Pekka, että Sveitsinmaassa on perustettu uusi kynätehdas? Ja arvaatkos kenen nimeä se kantaa?
Caran d’Achen! Tuon pisteliään kynäilijän ja poliittisten asiain kuvailijan, jonka piirroksia sain lahjaksi Henri de
Vallombreuselta jo nuorena Pariisissa!
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Liite 3
Esimerkkejä sivuilla käydyistä keskusteluista

Gallen-Kallelan profiilin banneri.

Anakronismi ei hetkauta Akselia.
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Monet kommenteista oli kannustavia.
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Syntymäpäivänä onniteltiin.
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Rouva Siiri Ellen Lind paljastui päätösjuhlassa
historiakierroksia vetäväksi ammattilaiseksi.
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Lämpimiä tunteitakin tunnustettiin perhetapahtumien äärellä.
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Tämä keskustelu käytiin
yksityisviesteinä.

59

Taiteilijat Facebookissa 1915

Pekka Halosen profiilin banneri.

Pekan taidetta kehuttiin usein.
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Pekalla oli useita savolaisia seuraajia.
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Paikalliset jakoivat omia muistojaan Tuusulasta.
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Liite 4
Kävijätilastot ja esimerkkejä näkyvyydestä

Gallen-Kallelan profiilin vuoden kokonaistilastot. Ikä- ja sukupuolijakauma
sekä maat, paikakunnat ja kielet.
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Pekka Halosen profiilin vuoden kokonaistilastot.
Ikä- ja sukupuolijakauma sekä maat, paikakunnat ja kielet.
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Gallen-Kallelan sivu keräsi ensimmäisenä julkaisuiltana yli 500 tykkääjää.
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Pekka Halosen sivu keräsi ensimmäisenä julkaisuiltana yli 300 tykkääjää.
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Helsingin Sanomien juttu toi parissa päivässä yli tuhat tykkääjää 11.-12.2.2015.
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MTV:n Kymmenen uutisten kevennys toi yhdessä illassa yli tuhat tykkääjää.
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Oli oltava aktiivinen kommentoimaan toisten kulttuurilaitosten
sivuja, jotta tieto taiteilijoiden elämästä Facebookissa leviäisi.
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http://www.kymensanomat.ﬁ/Online/2015/02/25/...

Akseli Gallen-Kallela on aktiivinen
Facebookissa
25.2.2015 22:24
Kuva: GallenKallelan museo

Akseli GallenKallela
valokuvattuna
vuonna 1911.
Jos taidemaalari Akseli Gallen-Kallela (1865—1931) eläisi nyt, hän olisi innokas
sosiaalisen median käyttäjä.
Näin uskotaan Gallen-Kallelan museossa, joka on perustanut Facebookiin GallenKallelalle oman proﬁilin (www.facebook.com/gallenkallela). Se kertoo taiteilijan
elämästä vuonna 1915, jolloin hän oli viisikymppinen.
Ensikäden lähdeaineistoon perustuvista päivityksistä voi päätellä, että Suomessa
elettiin vuonna 1915 taloudellisesti ankeita aikoja. Ensimmäinen maailmansota
oli puhjennut ja Suomi kulki kohti itsenäisyyttä ja sisällissotaa.
Gallen-Kallelalla oli ongelmia kadonneen työvireensä kanssa.
— Elämä oli niukkaa ja taidetta ostavaa yleisöä vähänlaisesti, sanoo GallenKallelan museon johtaja Tuija Wahlroos.
Ei siis ihme, että arkisista päivityksistä paistavat paitsi esimerkiksi putkirikon
aiheuttama mielipaha myös rahahuolet. Gallen-Kallela on jopa linkittänyt
sivuilleen kuvan maksamattomasta laskusta, jonka eräpäivä oli ollut jo
marraskuussa 1913.
Sen taiteilija pystyi kuittaamaan vasta vuonna 1915, kun hän oli saanut ”erään
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Three iconic Finns remain relevant at 150
By James O’Sullivan, March 2015
Photo: Halosenniemi/Tuusula Museum

Detail from Pekka Halonen’s “The shoreline by the sauna as the ice recedes” (1916), completed the year before Finland achieved independence. (Click on picture to
see uncropped version.)
Artists Pekka Halonen and Akseli Gallen-Kallela and composer Jean Sibelius, all born in 1865, helped form the Finnish national identity. When Gallen-Kallela and
Halonen recently reappeared on Facebook and started posting their thoughts, modern readers began to interact with the painters as if they were still alive.
For Finland, 2015 marks the 150th anniversary of the births of two famous artists (Akseli Gallen-Kallela and Pekka Halonen) and the country’s most famous composer
(Jean Sibelius). All three had houses near Helsinki and belonged the same circle of friends during a critical time in the formation of the Finnish national identity,
helping set the scene for Finland’s eventual independence, achieved in 1917.
The legacies of this trio of cultural figures still resonate profoundly in Finland today. The three friends fuelled one another’s creativity as they expanded the frontier of
Finland’s rapidly evolving artistic scene.
Both Sibelius and Halonen joined many of their creative peers residing near Lake Tuusula, about 30 kilometres north of Helsinki. Surrounded by nature, they took their
inspiration in the colours of their environment. Halonen would become renowned for his beautiful winter landscapes, and Sibelius transformed the visual splendour
into majestic soundscapes. His compositions also formed a source of inspiration for Gallen-Kallela’s paintings.

Post history
Photo: Halosenniemi

Pekka Halonen, shown here in a self-portrait, has “reappeared” and is posting on Facebook, as is his colleague Akseli Gallen-Kallela. (Click on picture to see
uncropped version.)
The trio’s shared inspiration extended to their wider social network. Here they explored integral themes and issues that played a significant role in the formation of the
national identity, as Finland’s independence beckoned in the early 20th century.
“Outside of art they were culturally influential people,” says Satu Rantala from the Gallen-Kallela Museum, located just outside Helsinki. “They were right there in the
middle of society.”
The social network they maintained in those days has now inspired an innovative way to celebrate the two visual artists in particular. Profiles for Gallen-Kallela and
Halonen have been created on Facebook, utilising the modern era’s fascination with social media.
Visitors to the pages are transported back to 1915. As the calendar year unfurls, fresh posts mark historical events in the artists’ lives during that year and seek to
illustrate the richness of each man’s character.
“We’ve used archival material such as their receipts and remnants of their personal lives, like menus,” says Rantala, who is responsible for the project. “We have
letters and photographs, and we know what exhibitions they had during that year. We also really like to connect their lives to what happened in society at that time.”
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