
Akseli Gallen-Kallela är en känd konstnär för finländare. Till hans mest 
kända verk hör oljemålningarna med Kalevalamotiv. Gallen-Kallela var 
bildkonstnär, men han var också en mångsysslare på konstens område, 
och i sitt arbete använde han sig av många olika material. Han formgav 
och förverkligade bland annat ryor, glasmålningar, skulpturer och grafik. 
Gallen-Kallela fortsatte under hela sitt liv utan avbrott att skapa konst. 
 Akseli Gallen-Kallela planerade själv båda sina ateljéhem. Den första 
ateljén, Kalela i Ruovesi, stod färdig år 1895. Det andra ateljéhemmet, 
Tarvaspää, blev färdigt år 1913. Konstnären var då 48 år. Akseli, hans fru 
Mary och deras barn Kirsti och Jorma bodde på Tarvaspää under längre 
och kortare perioder. Ända från början ingick det i planerna att Tarvas-
pää i framtiden skulle förvandlas till ett museum.

AKSELI GALLEN-KALLELA OCH TARVASPÄÄ



I början av 1900-talet bodde Akseli och Mary Gallen-Kallela tillsammans 
med barnen Kirsti och Jorma i ateljéhemmet Kalela i Ruovesi. Då hade 
konstnären redan en förhållandevis lång karriär bakom sig, och de regel-
bundna kontakterna och resorna till Helsingfors var oundvikliga. I det hän-
seendet låg Ruovesi avsides.
 Man sökte i flera år efter ett nytt hem i närheten av Helsingfors. Till slut 
flyttade familjen Gallen-Kallela in i den gamla byggnaden på Alberga 
gård i Esbo, som kallades för Sockerslottet. Herrgården och de omgivande 
markerna hade Mary Gallen-Kallelas mor ärvt.
 Men den gamla herrgården Alberga var stor, kall och förfallen, och den 
saknade ordentliga arbetsutrymmen. Behovet av ett eget hem och en egen 
ateljé blev allt större. Till slut avskiljde man Linudden, som ingick i herr-
gårdens ägor, för familjens bruk. Efter att ha renoverat och vinterbonat den 
villa som låg på Linudden, flyttade familjen Gallen-Kallela in där.

Namnet Linudden kommer av att herrgårdens 
folk hade brukat blötlägga lin vid vikens strand. 
 När familjen flyttade in vid udden var det ännu 
en lång och besvärlig väg därifrån in till Helsing-
fors. Från och med år 1903 kunde man ändå ta 
sig med tåg från Helsingfors till Alberga. Från 
stationen åkte man sedan med hästskjuts till 
Linudd. På vintern tog man sig ofta fram på 
skidor. Vid Linuddens strand fans en brygga för 
privat ångbåtstrafik, som trafikerade på rutten 
Blåbärslandet – Helsingfors – Linudd.

LINUDDEN

VILLA LINUDD



DRÖMMEN OM EN NY ATELJÉ
Jag skulle i själva verket vilja svepa ett stort nattmörker över allt vad jag gjort, 
och börja om från början – få se om jag orkar. Jag skulle en gång vilja ge det 
vackraste av vad jag känt. Jag skulle vilja bli en verklig konstär.

Drömmen om en ny ateljé levde vidare i Akseli Gallen-Kallelas sinne. De 
första skisserna för sin ateljé gjorde han år 1906. I början påminde ritnin-
garna om en gammal finska stenkyrka. Men snart framträdde också för-
utom ateljéutrymmet bland annat ett bibliotek, ett palmrum, en matsal 
och ett rökrum på ritningarna. Gallen-Kallela planerade till och med en 
flygelbyggnad som skulle förena Villa Linudd med ateljén. I flygeln plane-
rade han att i framtiden inhysa sina studeranden. 
 En resa till Afrika avbröt planerna på ateljébygget. År 1909 flyttade 
hela familjen för två år till Kenya, det dåvarande Brittiska Östafrika.  



ATELJÉN SKJUTER I HÖJDEN
Som jag drömmer om en egen ateliér, en stor, luftig, ljus, där tankarna och 
idealen föds av sig själva, utan våndor.

Byggnadsarbetet på ateljén inleddes då familjen Gallen-Kallela hade åter-
 vänt från sin Afrikaresa år 1911, och ateljéslottet stod färdigt år 1913. En del 
av de storslagna planerna hade man gett upp, men andra förverkligades. 
Nu konstruerade man Tarvaspää främst som en byggnad avsedd att arbe-
ta i. Akseli Gallen-Kallela planerade själv ateljébyggnaden, men han fick 
också hjälp av arkitektvännerna Eliel Saarinen (planritning från år 1908) 
och Ede Thoroczkai-Wigand.
 Namnet Tarvaspää kom av den närliggande ön Tarvo. Tarvas betyder älg, 
tjur eller något annat behornat handjur. Tarvoin är också det finska nam-
net på pulsen, ett fiskeredskap.

ARKITEKTUR
Ritningarna för ateljén influerades av arkitektur-
stilar från olika tidsåldrar. Själva ateljédelen av 
byggnaden liknar en gammal finsk gråstenkyr-
ka med sitt branta spåntak. Det krenelerade 
tornet representerar medeltida riddarromantik. 
Galleridelen inramas av en kolonnad med valv-
bågsformat tak som är influerad av italiensk 
renäs-sansarkitektur. I slutet av gången ligger 
en takterass.



ATELJÉN
Och det är ju sist och slutligen inte bara  konsten som jag tjänar med allt det 
här. Konsten är ju livet, religionen – allt. 

FRESKERNA
Gallen-Kallela planerade och utförde väggmål-
ningar för världsutställningen i Paris år 1900 och 
för Jusélius mausoleum år 1902. Freskerna i Paris 
önskade man sedan att få till Nationalmuseum, 
och då målade konstnären nya versioner av dem 
där 1928.
 En fresk (ital. färsk, våt) är en väggmålning 
som utförs direkt på kalkputs som rappats på 
väggen, förrän putsen har hunnit torka. Det är 
inte möjligt att efteråt göra ändringar i målnin-
gen. Tiden som det tar för putsen att torka utgör 
en tidsgräns för utförandet av målningen. Där-
för utförs målningen och rappningen av väggen 
vanligtvis i flera omgångar, ett litet område i 
taget. 

Ateljén är det enda utrymmet på Tarvaspää som har bevarat sin ursprung-
liga funktion genom byggnadens historia. Redan på de första ritningarna 
var den byggnadens centrum, omkring vilket de andra utrymmena utfor-
mades. Men så var konsten också för Akseli Gallen-Kallela något heligt.
 Ateljén hade in i minsta detalj planerats med det konstnärliga skapandet 
i åtanke. På rummets norrsida finns ett stort takfönster genom vilket ett 
jämnt ljus faller in i rummet. Det är ett högt rum där det är möjligt att ar-
beta med verk i stort format. Golvet är parkett av ändkapat trä, som inte 
tar skada ens vid stor belastning. I ateljén har bland annat skisserna för 
Nationalmuseets fresker målats. 

ATELJÉN



ETSNINGSRUMMET
Om jag hade något som helst hopp om att 
kunna förtjäna någonting på mina träsnitt, 
skulle jag hellre välja att arbeta med dem, 
för dem gör jag verkligen con amore.

Gallen-Kallela var en av Finlands första 
grafiker. Rummet mellan ateljén och skulp-
tursalen hade han planerat att göra till ett 
etsningsrum. Den period då konstnären 
producerade den största delen av sin gra-
fik infaller ändå under åren 1895-1901, när 
familjen bodde i Kalela. Konstnärens första 
grafikblad var träsnitt som han gjorde 
efter att den första dottern, Impi Marjatta, 
hade gått bort i difteri. Motiven på dem 
behandlar döden. 
 Gallen-Kallela använde sig obehindrat 
också av andra grafiska tekniker. Han 
illustrerade många Kalevalamotiv med 
både linoleumsnitt och djupetsningsteknik. 
Konstnären strävade efter att med grafi-
kens hjälp göra konsten tillgänglig för en 
bredare publik.
 När familjen flyttade in i ateljébyggna-
den på Tarvaspää år 1926 renoverades 
etsningsrummet om till kök. Från köket 
kom man raka vägen ut på den branta 
backen mot norr. Vid ändringsarbetena 
på byggnaden i samband med att man 
grundade museet revs köket.

ETSNING
Etsningen var en av de grafiska tekniker som 
Gallen-Kallela använde sig av. Liksom blyglaset 
uppfanns den på medeltiden. Som underlag 
för en etsning använder man sig av en koppar-
platta, som först skyddas med vax. Sedan ristar 
man in bilden i vaxet, och därefter sänks plat-
tan ner i ett frätande bad, som fräter fåror i 
plattan på de ställen där vaxet har skrapats 
bort. Tryckfärgen breds därefter ut över plattan, 
som sedan rengörs, och färgen blir då kvar bara 
i fördjupningarna i plåten. Slutligen överförs 
bilden från plåten till ett papper med hjälp av 
en etsningspress.

ETSNINGS
RUMMET



Akseli Gallen-Kallelas skulpturkonst utgörs 
av ett antal skulpturer, reliefer och gjutna 
verk. Han använde sig av skulpturen som 
ett sätt att pröva användbarheten hos o-
lika material och nya idéer. Hans skulptur-
konst består till största delen av snidade 
träreliefer och tavelramar. Gallen-Kallela 
ville i enlighet med tidens anda utföra sina 
verk som helhetskonstverk. När det gällde 
ramarna innebar det detaljerade snide-
rier. Motiven på ramarnas består mesta-
dels av växtornament.
 Salen var ursprungligen avsedd för 
skulpturarbete, men efter att familjen hade 
flyttat in på Tarvaspää användes den som 
matsal. Gallen-Kallela hade planerat ett 
schackrutigt mönster för salens golv, som 
skulle ha fortsatt ut på balkongen, men 
planen förblev oförverkligad.

DRAKEN
På tornets tak finns ett drakhuvud, som istället 
för eld sprutar regnvatten. Det kan man se när 
man passerar Tarvaspää längs vägen. Draken 
är gjord av gjutbetong och konstnären har lagt 
sista handen vid dess detaljer, som knölar och 
fjäll, på platsen. Nuförtiden är det en kopia, som 
år 2008 gjutits av den ursprungliga modellen, 
som finns på taket.

Jag vill göra allt själv!

DEN RUNDA SKULPTURSALEN

SKULP
TUR
SALEN



Jag känner på mig att snart öppnar sig igen för mig den underbara konstens 
värld där jag får njuta av skönheten som jag vill. I världen, livet och naturen 
finns det inte annat än vackra sagor, och när dörren öppnar sig, gå då in och 
fyll din själ.

I stället för Villa Linudd blev ateljéslottet ett nytt hem för familjen 1926. Gal-
lerirummet fungerade då som sällskapsrum och bibliotek. Mary Gallen-
Kallelas flygel låg i galleriet, och den var i flitigt bruk. Vem som helst bjöds 
inte in till soiréerna på Tarvaspää. Familjens närmaste vänner var ändå 
välkomna. Till den kretsen hörde bland andra Eino Leino, Robert Kajanus 
och Ville Vallgren. Mera formella möten sköttes i huvudsak i Helsingfors.

TEXTILKONSTEN
Gallen-Kallela formgav inredningstextilier för 
bland annat världsutställningen i Paris år 1900. 
Konstnären kunde själv väva med vävstol, men 
mestadels utfördes textilierna som han formgav 
av frun Mary. Gallen-Kallela gjorde skisser för 
ryor och gobelänger med växtmotiv och motiv 
hämtade från myter. Han formgav också olika 
slags dynor och dukar.

GALLERIET

GALLERIET



BADRUMMET
När familjen Gallen-Kallela återvände från Afrika år 1926 beslöt de att reno-
vera Tarvaspää för att göra det till sin bostad istället för Villa Linudd. Huset 
behövde en bekvämlighetsinrättning, något som man hade blivit bekant 
med under resan. I byggnaden fanns dock inget lämpligt utrymme för 
ändamålet, och till sist besöt man att bygga in badrummet i spiraltrappan. 
Varmt badvatten leddes in från en cistern i tornrummet, som värmdes upp 
med en ugn.

RÖKBASTUN
Förutom badrummet hade man också innebas-
tun i källarvåningen, och rökbastun nere vid 
stranden. Rökbastun blev färdig samtidigt med 
ateljébyggnaden Tarvaspää år 1913. Bastuns 
stockar har antagligen flyttats hit någon annan-
stans ifrån, eftersom man vanligtvis använde 
stockar flera gånger. Rökbastun är ett exempel 
på Gallen-Kallelas intresse för folkkultur, ett int-
resse som han bevarade livet ut.

BAD
RUMMET



TORNRUMMET
Jag längtar efter stordåd, efter äventyr i främmande länder, strider där också 
de allra minsta delar som man kan tänka sig av själ och kropp skälver, där 
man är tvungen att ge sitt allt. Jag längtar efter syner så storslagna att tanken 
svindlar och faller ner i ett bottenlöst djup. Efter ett ljus så starkt, att solen 
svartnar vid dess sida, efter färger som gnistrar och exploderar.

Familjen Gallen-Kallela bodde i Östafrika under åren 1909-1911. Den här 
perioden gjorde ett stort intryck på alla familjemedlemmarna. Med sig 
hem från resan hade man botaniskt, zoologiskt och etnologiskt material. 
En del av materialet gick till universitetets och Nationalmuseums samlingar, 
en del förblev till familjens glädje kvar på Tarvaspää.

ETNOLOGI OCH SAMLANDE
Akseli Gallen-Kallela var intresserad av etnologi. I hans samling ingick föremål från 
många olika platser runtom i världen. Där fanns spjut, sköldar, japanska träsnitt, re-
ligiösa figurer och kranier av djur som han själv hade fällt. 

TORN
RUMMET

TORNET 
1. VÅNING



MUNKKAMMAREN
Jag skulle vilja gå i kloster, och få mig en 
stor bok eller ’bibel’ att göra tapisserier 
och illustrationer till.

I det översta tornrummet på Tarvaspää, i 
munkkammaren, kunde Akseli Gallen-Kal-
lela förverkliga en ungdomsdröm, nämli-
gen att dra sig tillbaka i tornet som i ett 
kloster och bara koncentrera sig på att 
skapa konst. I munkkammaren arbetade 
han de sista åren på illustrationerna till 
Kalevala. På vintern var det kallt i tornet 
och därför klädde sig konstnären när han 
arbetade där i en varm munkkåpa som 
hans fru hade förfädigat. 

ILLUSTRATIONERNA TILL KALEVALA
Kalevala är Finlands nationalepos. Redan som 
ung var Gallen-Kallela intresserad av dess säg-
ner och mytologi. Genom hela livet tog han mo-
tiv från Kalevala, som förblev en outtömlig skatt 
av berättelser. Gallen-Kallela drömde om att 
göra en handskriven Stor-Kalevala med illus-
trationer i färg på varje sida. Men illustrations-
arbetet blev oavslutat. Däremot utgavs prakt-
utgåvan Koru-Kalevala som hade förverkligats 
med grafiska metoder.

MUNK
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HALLEN
JAG SKALL ÅTERVÄNDA I MINA SPÅR – ITERARE CURSUS COGOR RELICTOS

I hallens golv har Akseli Gallen-Kallela gjutit in meningen ovan, sitt eget 
förstorade fotspår, samt en kompass som visar väderstrecken. Meningen 
kommer från det antika Rom, och åtminstone Horatius använder den i sin 
dikt ”Som en blixt från klar himmel”. Konstnären använde texten för första 
gången i ett ex libris som han formgav åt Hugo Samzelius.

GOLVMOSAIKEN
Golvmosaiken är gjord i intarsiateknik av färgad betong och sten. Tekniken användes 
allmänt under renässansen för mönstren i marmorgolv. Intarsia betyder bokstavligen 
att infatta. Tekniken innebär att man infattar formgivna bitar i en större yta. Det van-
ligaste intarsiamaterialet är trä, men man har också gjort intarsia av ben, pärlemor 
och textil.

HALLEN



ATELJÉBYGGNADEN BLIR MUSEUM
Jag har allt mer kommit att tänka på den saken, att människan alltid avbildar 
sig själv, och därigenom hela sin tidsålder.

Akseli Gallen-Kallela avled i lunginflammation år 1931. Efter konstnärens 
död bodde Mary Gallen-Kallela kvar på Tarvaspää fram till andra världs-
krigets utbrott. När kriget bröt ut tog arméns pressavdelning Tarvaspää 
i bruk, och Mary var tvungen att flytta bort. Efter Marys död år 1947 stod 
Tarvaspää obebott. Boende i området omkring Tarvaspää minns byggna-
den från den tiden som ett ödsligt och förfallet spökslott.
 År 1959 köpte Akseli Gallen-Kallelas museistiftelse Tarvaspää, Villa Linudd 
och landområdet omkring dem. På museistiftelsens inititativ återställdes 
Tarvaspää till sitt ursprungliga skick, det vill säga som det var när byggna-
den fungerade främst som Akseli Gallen-Kallelas arbetsutrymme.
 Gallen-Kallela Museet öppnades för allmänheten år 1961. Gallen-Kallelas 
museistiftelse verkar som ett informationscenter för Gallen-Kallelas konst 
och sprider aktivt information om konstnären och hans verk. På museet 
organiseras några gånger om året temporära utställningar som förutom 
den historiska konsten presenterar också nutidskonst. Genom att presen-
tera gammalt och nytt sida vid sida skapar Gallen-Kallela Museet nya in-
fallsvinklar på konstnärens tid och konst. Gallen-Kallela var ju också på sin 
egen tid framför allt en fördomsfri, banbrytande nutidskonstnär som gick 
emot gängse uppfattningar.



AKSELI GALLENKALLELA 1865–1931

Axel Gallén föds den 26 april i en svenskspråkig familj. Barndomen 
tillbringar han på Jaatsi gård i Tyrvis.
Flyttar till Helsingfors och påbörjar studierna vid Svenska normal-
lyceum.
Avslutar som 16-åring sin skolgång för att kunna koncentrara sig 
uteslutande på konststudier. Han studerar vid Finska konstföreningens 
ritskola åren 1881-1884.
Studerar i Paris, vid Académie Julian och Atelier Cormon.
Målar det första stora verket med Kalevalamotiv, Ainolegenden. Åter-
vänder till Finland.
Gifter sig den 20.5. med Mary Slöör. Vigseln äger rum i familjekretsen. 
Bröllopsresan går till Kuhmo och Vitahavskarelen.
Det första barnet, dottern Impi Marjatta, föds.
Ateljén Kalela i Ruovesi byggs.
Impi Marjatta avlider i difteri. Axel befinner sig på utställningsresa 
i Berlin då han via telegram får besked om dotterns död. Han åter-
vänder omedelbart till Finland.
Dottern Kirsti föds i augusti. Axel gör sina första etsningar och glas-
målningar.
De stora Kalevalamålningarna.
Reser till Italien för att bekanta sig med freskomåleri. Sonen Jorma 
föds.
Världsutställningen i Paris.
Freskerna i musiksalen i Helsingfors studenthus. Jusélius mausoleum i 
Björneborg.
Ändrar officiellt sitt namn till Akseli Gallen-Kallela.
Reser tillsammans med familjen till Brittiska Östafrika, nuvarande 
Kenya. De expressionistiska verkens period.
Tarvaspää byggs.
Biennalen i Venedig.
Flyttar tillbaka till Kalela, på flykt undan första världskrigets oroligheter.
Adjutant till riksföreståndare C.G.E. Mannerheim. Utnämns till profes-
sor.
Koru-Kalevala utkommer.
Reser till Chicago, och därfrån vidare till Nya Mexikos indianområden.
Återvänder till Tarvaspää. Ateljén renoveras för bostadsbruk.
Utför Kalevalafreskerna i Nationalmuseum på basen av freskerna vid 
världsutställningen i Paris.
Avlider i lunginflammation i Stockholm den 7 mars.
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