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1. JOHDATO

Olga Gummerus-Ehrström (1876–1938) oli lahjakas suomalainen taiteilija, joka sai
koulutuksensa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa Helsingissä. Hän erikoistui
muotokuvamaalaukseen, mutta teki myös useita lasimaalauksia. Pariisin opintomatkallaan hän
tapasi tulevan aviomiehensä taiteilija Eric O.W. Ehrströmin (1881–1934). Olga Ehrström ei
uhrannut omaa taiteilijan uraansa ollakseen kotirouva, mutta silti hän on jäänyt Suomen
taidehistoriaan vain Eric Ehrströmin vaimona. Vuonna 1927 Eric Ehrström menetti oikean
kätensä onnettomuudessa ja erityisesti sen jälkeen Olga Ehrström auttoi miehensä ateljeessa
häntä erilaisissa taiteellisissa tehtävissä, muun muassa teosten konservoinnissa1. Eric
Ehrström kuoli vuonna 1934 ja Olga Ehrström vuonna 1938.2
Noin 70 vuotta Olga Ehrströmin kuoleman jälkeen otin tehtäväkseni koota hänen
elämästään ja taiteellisesta tuotannostaan mahdollisimman kattavan taiteilijabiografian ja
kunnioittaa näin hänen muistoaan taiteilijana. Tutkimus on mielestäni hyvin ajankohtainen
nyt, sillä vuonna 2005 kiinnostus häntä kohtaan heräsi julkisuudessa. Suomen Posti julkaisi
postimerkin, jossa oli ikuistettuna Olga Ehrströmin Hvitträskiin maalaama lasimaalaus
”Kilpakosijat”. Se kuului vuosina 2004–2006 julkaistuun sarjaan postimerkkejä, jossa
esiteltiin merkittäviä suomalaisia taiteilijoita ja heidän taiteilijakotejaan. Vuoden 2005
teemana olivat arkkitehdit Gesellius, Lindgren ja Saarinen sekä Kirkkonummen ateljeekoti
Hvitträsk. Merkkien suunnittelija oli graafinen suunnittelija, lahtelainen emeritusprofessori
Tapani Aartomaa.3 Samana vuonna Mäntästä ”löytyi” taideaarre, Olga Ehrströmin maalaamat
Haus Molchowin lasimaalausluonnokset, jotka olivat olleet Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
säilytystiloissa useita vuosikymmeniä4.
Jouduin keräämään kaiken Olga Ehrströmiin liittyvän tiedon hyvin sirpaleisista
lähteistä. Tein paljon pikkutarkkaa tutkimustyötä ja tutustuin erityisen hyvin suomalaiseen
arkistolaitokseen. Taiteilijabiografian kirjoittamisesta ei ole olemassa oppaita, joten halusin
kerätä pro gradu -tutkielmaani myös muutamia vinkkejä, jotka mahdollisesti auttavat muita
vastaavanlaista tutkimusta tekeviä henkilöitä. Tutkimuskysymyksiäni ovat ”Kuka oli Olga
Ehrström, miten hän eli ja millaista taidetta hän teki?” sekä ”Miten taiteilijabiografioita
tehdään?”.
1

Kuva Olga Ehrströmistä työskentelemässä miehensä ateljeessa on kuvaliitteen sivulla 68.
Tirranen 1950, 113, 121.
3
Petri Pohjolaisen <Petri.Pohjolainen@posti.fi> (Suomen Posti Oyj) kirje Heli Seppälälle
<hemasepp@cc.jyu.fi> 15.1.2007.
4
Iso-Ettala, “Merkittävä taidelöytö paljastui Mäntässä”. Aamulehti 11.2.2005.
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2
Heti tutkimukseni alkuvaiheessa törmäsin nimiongelmaan tutkimuksessani. Olga
Elisabet Gummerus käytti itsestään jo opiskeluaikanaan lempinimeä ”Olli” (toisinaan
kirjoitettuna myös ”Ollie”, ”Alli” ja täysin virheellisesti Alice). Tämä aiheutti
väärinkäsityksiä esimerkiksi lehtimiesten keskuudessa. Välillä ”Ollista” oli tullut ”Alli” ja
välillä ”Olli Gummerus” oli lupaava nuori miestaiteilija. Mentyään naimisiin Eric Ehrströmin
kanssa hän käytti joissain yhteyksissä kaksoisnimeä Olga Gummerus-Ehrström, mutta
pääasiallisesti vain miehensä sukunimeä, Ehrström. Ongelma on, ettei hänestä ole vakiintunut
käyttöön tiettyä nimeä. Toisissa yhteyksissä hänestä puhutaan ja kirjoitetaan Olli Ehrströminä,
toisissa yhteyksissä taas Olga Gummeruksena. Päätin käyttää tutkimuksessani hänestä sitä
nimeä, joka on aikakontekstiin liittyen sopivin, ennen avioliittovuosia Olga Gummerusta ja
vuoden 1903 jälkeen Olga Ehrströmiä. Olen ottanut hänen lempinimensä ”Olli” käyttöön vain
tilanteissa, joissa ero Olgaan on merkittävä – kuten kirjoittaessani lehtiarvosteluista.
Keskityn pro gradu –tutkielmassani biografiaan. Ensimmäiseksi käsittelen sen
tekemistä yleensä. Esimerkeiksi olen ottanut oman tutkimukseni yksityiskohtia. Seuraavaksi
esitän Olga Ehrströmin biografian kronologisessa järjestyksessä. Tutkimukseen jää helposti
aukkoja eri elämänvaiheisiin, niin myös tässäkin biografiassa. Nämä aukot on tunnustettava.
Omia arvioita tapahtumista voi esittää, mutta arviot on erotettava tosiasioista selkeästi.
Ehrströmin taiteellisen tuotannon olen jakanut teemoihin. Teosesittelyt ovat lyhyitä kuvailuja
mahdollisine taustatietoineen. Koska käytettävissä oli vain osa Ehrströmin tuotantoa, halusin
koota yleiskuvan hänen töistään sillä materiaalilla, mitä minun oli mahdollista tutkimukseen
sisällyttää. Biografian laajuus ja taiteellisen tuotannon löytämisen vaikeus ei antanut
mahdollisuutta tarkempiin teosanalyyseihin.
Esitellessäni Olga Ehrströmin elämään ja taiteelliseen tuotantoon liittyviä ihmisiä olen
merkinnyt kyseisen henkilön elinajan ensimmäisen esittelykerran yhteyteen. Kaikissa
tapauksissa vuosilukuja ei kuitenkaan ole ollut helposti saatavilla ja olen ne silloin jättänyt
tietoisesti pois. Pro gradu –tutkielmani sidotussa versiossa tulee olemaan johtopäätöksien
jälkeen

laajempi

kuvaliite.

Sen

sijaan

internettiin

pantavasta

versiosta

olen

tekijänoikeuskysymysten takia joutunut poistamaan osan kuvista. Samasta syystä kuvat ovat
omana kuvaliitteenään tutkielman lopussa eivätkä tekstin sekaan taitettuna.

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet

Olga Ehrströmistä ei ole tehtyä varsinaista syvempää tutkimusta aiemmin. Helena Majanen on
vuonna 1973 tehnyt Helsingin yliopistossa proseminaarityön dosentti Kalevi Pöykön
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johtamassa taidehistorian proseminaarissa. Työn nimi oli Piirteitä Olli Ehrströmistä ja hänen
nuoruusvuosiensa tuotannosta. Kuva- ja lähdeluetteloineen esitelmä on 15 sivun mittainen.
Lähteinä Majanen on käyttänyt viittä lehtiartikkelia ja kolmea kirjaa. Majanen on kuitenkin
päässyt tutustumaan Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmissa oleviin Ehrströmin töihin
ja saanut arvokasta suullista tietoa kyseisen museon työntekijältä Lasse Seveliukselta.
Tutkimuksensa johdannon mukaan hän pyrki luomaan jonkinlaista kuvaa Olga Ehrströmistä
ja hänen taiteestaan. Jonkinlaisen kuvan hän luo, mutta hyvin pintapuolisen. Majanen esittelee
Ehrströmin töistä vain muutamia, nekin hyvin lyhyesti ja töitä itse rohkeasti arvottaen. Hän
kuvailee muun muassa äiteliä vaaleanpuna-lilan sävyjä pöyristyttäviksi värihirviöiksi.5
Hertta Tirranen kirjoitti 1950-luvulla kaksiosaisen taiteilijoitamme esittelevän
teosparin. Ensin ilmestyneessä, sarjan toisessa osassa Suomen taiteilijoita Juho Rissasesta
Jussi Mäntyseen on 14-sivuinen artikkeli Olga ja Eric O.W. Ehrströmistä. Tirranen kuvailee
kirjan alkusanoissa keskittyneensä taiteilijoiden elämäkerralliseen puoleen, mihin ei oltu
aiemmin kiinnitetty huomiota alan kirjallisuudessa. 16 vuotta Eric Ehrströmin ja 12 vuotta
Olga Ehrströmin kuoleman jälkeen ilmestynyt artikkeli pohjautuu Tirrasen tekemiin
haastatteluihin. Hän itse tiesi, että tiukka julkistamisaikataulu ei jättänyt mahdollisuutta
tarkalle tutkimustyölle, mutta toivoi artikkeleista olevan hyötyä tulevalle tutkimukselle.6
Muistitietoihin perustuvan artikkelin asiatietojen oikeellisuuden kanssa täytyy olla tarkkana.
Tutkiessani Olga Ehrströmin elämää ovat Tirrasen artikkeli ja sen käsikirjoitusmateriaali
olleet kullanarvoisia lähteitä.
Muu kirjallinen materiaali Olga Ehrströmistä ja hänen taiteellisesta tuotannostaan on
ollut hyvin vähäistä ja sirpaleista. Matti J. Kankaanpään sukututkimuskirjan GummerusPihkalan suku tietoja olen käyttänyt hyväkseni, mutta samalla myös törmännyt siinä oleviin
virheisiin tarkistaessani tietoja muista lähteistä. Olen kerännyt Olga Ehrströmiä koskevat
lehtileikkeet sekä mahdollisimman paljon arkistomateriaalia eri

lähteistä. Muiden

taiteilijoiden elämäkerroista on myös löytynyt pieniä viitteitä, joiden avulla olen yrittänyt
muodostaa kuvaa Ehrströmin elämästä ja ystäväpiiristä.
Tavoitteenani on koota Olga Ehrströmin biografia mahdollisimman tarkkoine
yksityiskohtineen ja liittää se oman aikansa viitekehykseen. Tarkoituksenani on myös esitellä
hänen taiteellista tuotantoaan mahdollisimman kattavasti, vaikkakin tehtävä on hyvin vaikea.
En saanut ilmastointiremontin takia mahdollisuutta tutkimukseni aikana tutustua Gösta

5
6

Majanen 1973. HYTTL.
Tirranen 1950, alkusanat.
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Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin, joihin kuuluu huomattava määrä Olga Ehrströmin
töitä. Helena Majasen proseminaarityö ja professori Annika Waenerbergin aikoinaan ottamat
satunnaiset diakuvat ovat kuitenkin antaneet minulle mahdollisuuden tutustua myös osaan
näistä töistä. Tutkimuksen edetessä ja arkistojen tullessa tutummaksi halusin nostaa työhön
mukaan toiseksi teemaksi myös taiteilijabiografian tekemisen menetelmät.
Olga

Ehrström

on

henkilönä

tunnettu,

mutta

taiteilijana

hän

on

jäänyt

tuntemattomaksi. Kiinnostus häntä kohtaan on tutkimukseni aikana ollut ilahduttavan suurta.
Forssan kirkon lasimaalauksista itsekin kiinnostunut kirkkoherra Esa Löytömäki on ollut
hyvin avulias tutkimusta tehdessäni, samoin Gallen-Kallelan museon henkilökunta. SuurMerijokea tutkinut Anna-Lisa Amberg on myös ollut hyvin ystävällinen ja hänen
kirjoittamiaan artikkeleita sekä kirjallisuutta olen käyttänyt lähdemateriaalina paljon. Suuret
kiitokset kuuluvat Hvitträskin museonjohtajalle Pepita Ehrnrooth-Jokiselle, jolta olen saanut
hyviä vinkkejä tutkimustani varten. Kiitokset kuuluvat myös Haus Molchowia tutkineelle
Teppo

Jokiselle,

jonka

saavuttamattomiini.

avulla

sain

runsaasti

tietoa,

joka

muuten

olisi

jäänyt

Olen saanut hyvin kannustavaa palautetta useilta taidehistorian

asiantuntijoilta ja monet ovat ilmaisseet kiinnostuksensa valmista tutkimusta kohtaan. Tämä
on motivoinut minua entistä parempaan työhön – on mukava ajatella, etten tee tätä tutkimusta
vain itseäni varten.

1.2 Menetelmät ja tärkeimmät käsitteet

Olga Ehrströmin biografian sekä taiteellisen tuotannon tutkiminen on ollut hyvin
käytännönläheistä työtä. Olen viettänyt lukuisia tunteja eri arkistoissa keräämässä materiaalia.
Hyödyllisimpiä lähteitä minulle ovat olleet Helsingin seurakuntien keskusrekisteri,
Kansallisarkisto, Helsingin kaupunginarkisto ja Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen
laitos. Näiden lisäksi olen tehnyt tutkimusta myös Hämeenlinnan ja Jyväskylän maakuntaarkistoissa, Joensuun taidemuseon arkistossa ja maanmittauslaitoksen arkistojen parissa.
Vanhoja lehtileikkeitä olen lukenut mikrofilmeiltä Jyväskylän yliopiston kirjastossa.
Helsingin

yliopiston

taiteiden

tutkimuksen

laitoksella

tutustuin

Hertta

Tirrasen

käsikirjoituskokoelmaan ja samasta paikasta sain myös Helena Majasen proseminaarityön.
Arkistotyöskentelyn apuna olen käyttänyt useita sukututkimuskirjoja, mutta myös lukuisat
arkistojen työntekijät ovat kärsivällisesti neuvoneet minua. Muilta taidehistorian tutkijoilta ja
sukututkijoilta olen saanut myös paljon käytännön vinkkejä tutkimustani varten.

5
Taiteellisen tuotannon kartoittamista varten tein kartoittavan kyselyn Suomen
taidemuseoiden

kokoelmavastaaville, jonka avulla löysin

yhden

Ehrströmin

työn.

Huutokaupoille osoittamani kysely toi tietooni niin ikään myös yhden työn. Taidekauppiailla
liikkuneista Ehrströmin töistä en ole saanut tietoa. Yksityisten henkilöiden kokoelmissa olevia
töitä en onnistunut löytämään huolimatta useista yhteydenotoista Gummeruksen ja
Ehrströmien sukulaisiin. Taiteellista tuotantoa kootessani olen joutunut useissa otteissa
tyytymään pelkkään kuvamateriaaliin, joissain tapauksissa mustavalkoiseen. Olen ottanut
kaikki kuvat huomioon saadakseni aikaan yleiskatsausta Ehrströmin tuotannosta.
Tutkimukseni pääkäsitteistä tärkein on biografia. Jyrki Paaskosken mukaan biografia
eli elämäkerta on historiallinen kuvaus yksilön elämästä, toiminnasta ja luonteenpiirteiden
kehityksestä. Hyvässä biografiassa pyritään hänen mukaansa tarkastelemaan tutkittavan
henkilön toiminnan päämääriä ja niiden seurauksia.7 Toisen määritelmän mukaan se on
“A carefully researched, relatively full account of the facts of the life of a particular person, or closely
related group of people, written by another. The person written about is the biographee. As in any
historical work, the biographer presents, in continuous narrative, the most interesting and important
events, usually with the aim of elucidating character, personality, and social context. Also refers to the
branch of literature and history which describes and analyzes the lives of actual people.”8

Tutkimukseni tavoitteeksi määrittelin Olga Ehrströmin biografian mahdollisimman tarkan
selvittämisen. Biografiaan katson tässä tapauksessa kuuluvaksi ensisijaisesti tarkan kuvauksen
hänen elämästään ja taiteellisesta tuotannostaan. Pyrin mahdollisuuksien mukaan nostamaan
esiin myös persoonallisia piirteitä sekä yhteyttä historialliseen kontekstiin. Biografian
kokoamiseen liittyy toinen keskeinen käsite, sukututkimus eli genealogia. Suomen
Sukututkimusseuran mukaan se on sukulaisuussuhteiden selvittämistä, henkilöhistoriallista
tutkimusta.9

Itse

koen

tämänkaltaiseen

mikrohistorialliseen

tutkimukseen

kuuluvan

sukulaissuhteiden lisäksi myös henkilöiden elämänvaiheiden selvittämisen syntymästä
kuolemaan.
Sukututkimuksen ja biografian kokoamisen päälähteinä ovat useat arkistot. Jyväskylän
maakunta-arkiston johtajan Päivi Hirvosen mukaan arkisto on viraston, laitoksen, muun
yhteisön tai yksityisen henkilön toiminnan tuloksena sen haltuun kertyneen tietoaineiston
muodostama kokonaisuus. Arkistot sisältävät asiakirjoja, jotka voivat olla kirjallisia tai

7

Jyrki Paaskoski 1998, 50.
”Glossary of terms” <http://www.msvu.ca/library/glossary.asp> helmikuu 2007.
9
”Mistä sukuni on tullut? Neuvoja sukututkimuksen aloittamiseksi” <http://www.genealogia.fi/> helmikuu
2007.
8
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kuvallisia esityksiä (tai sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatuja esityksiä),
jotka ovat luettavissa, kuunneltavissa tai muuten ymmärrettävissä teknisin apuvälinein.10

2. TAITEILIJA ELÄMÄ TUTKIMIE

Biografia on elämäntarina kirjoitettuna. Se on historiallinen kuvaus yksilön elämästä,
toiminnasta ja luonteenpiirteiden kehityksestä. Hyvässä biografiassa pyritään myös
tarkastelemaan tutkittavan henkilön toiminnan päämääriä ja niiden seurauksia.11 Taiteilijan
biografian selvittäminen on kuin historiatiedettä, jossa tutkitaan yksittäisen henkilön elämää
ja ympäristöä. Se on samalla taidehistoriallista perustutkimusta. Kuuluisimmista taiteilijoista
on tehty jo hyvin kattavia biografioita, mutta vähemmän tunnettujen taiteilijoiden elämän
selvittäminen on vielä monelta osin tekemättä. Perinteisten taidehistoriallisten teosanalyysien
lisäksi vertailevat teosanalyysit ja tietylle ajalle rajoittuvat tyylianalyysit tuntuvat tällä
hetkellä olevan enemmän muodissa kuin biografiat, mutta myös ne tarvitsevat toimiakseen
pohjalleen elämäkerran. Filosofian tohtori, taidehistoroitsija Anna Kortelainen toi uudenlaisen
mikrohistoriallisen tutkimuksen suuren yleisön tietoon vuonna 2003 julkaistun kirjansa
Virginie! Albert Edelfeltin rakastajattaren tarina myötä, jota hän kirjoitti osittain yhtä aikaa
väitöskirjansa kanssa. Osittain kyseisen tutkimuksen innoittamana otan esille tässä
menetelmällisessä luvussa käytännön tapoja kerätä tietoja taiteilijan biografiaa varten.

2.1 Kirjallisuus ja lehtileikkeet

Taiteilijan

elämän

selvittämisessä

Kuvataiteilijamatrikkeli

sekä

erilaiset

tärkein

lähde

taiteilijoita

on

yleensä

kokoavat

alan

teokset

kirjallisuus.

antavat

hyvän

lähtökohdan. Ensimmäinen taiteilijoita esittelevä hakuteos Suomessa oli Ernst Nordströmin
toimittama Suomen Taiteilijat – maalarit ja kuvanveistäjät, Finlands konstnärer – målare och
bildhuggare vuodelta 1926. Alexander Paischeffin toimittama taiteilijamatrikkeli Suomen
kuvaamataiteilijat ilmestyi puolestaan vuonna 1943. Nordströmin Suomen Taiteilijat –
maalarit ja kuvanveistäjät oli melko valikoiva hakuteos. Esipuheessaan hän kertoi
valinneensa teokseen ne maalarit ja kuvanveistäjät, jotka 1800-luvun puolivälistä lähtien
olivat luoneet itsenäisiä taideteoksia ja asettaneet niitä näytteille. Paischeffin teoksessa
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Suomen Kuvaamataiteilijat taas taiteilijan ammattilaisuuden piiriin oli otettu taiteilijoita
alkaen 1600-luvulla syntyneistä aina vuonna 1940 debytoineisiin asti.12 Olga Ehrströmiä ei
kuvataiteilijamatrikkeleista löydy. Eric Ehrström sen sijaan on Paischeffin toimittamassa,
vuonna 1943 ilmestyneessä matrikkelissa13. Auli Jämsäsen väitöskirja vuodelta 2006
Matrikkelitaiteilijaksi valikoituminen Suomen Kuvaamataiteilijat –hakuteoksen (1943)
kriteerit käsittelee erityisesti kriteereitä, joilla taiteilijoita sekä valittiin että jätettiin pois
taiteilijamatrikkelista. Taiteilijan pääseminen kuvataiteilijamatrikkeliin ei kuitenkaan vielä
takaa, että hänestä löytyisi muuta kirjallista tietoa tai tutkimusaineistoa.
Muita Suomen taiteilijoita käsitteleviä teoksia ovat muun muassa 6-osainen Ars –
Suomen taide ja Hertta Tirrasen kaksi kirjaa, Suomen taiteilijoita Alvar Cawénista Wäinö
Aaltoseen ja Suomen taiteilijoita Juho Rissasesta Jussi Mäntyseen, jotka sisältävät lyhyitä
artikkeleita myös hieman tuntemattomammista taiteilijoista. Ars – Suomen taide -kirjat ovat
1980-90 –lukujen vaihteesta ja Tirrasen kirjat 1950-luvulta. Tirranen pohjaa artikkelinsa
erilaiseen haastattelumateriaaliin. Hänen käsikirjoituskokoelmansa Helsingin yliopiston
taiteiden tutkimuksen laitoksella antaa lisätietoa artikkeleiden taustoista. Artikkelit eivät ole
täysin neutraaleja, vaan kuvastavat joskus voimakkaasti kirjoittajansa ja haastateltujen
mielipiteitä. Yksittäisiä taiteilijabiografioita Suomessa ovat kirjoittaneet runsaasti monet
tutkijat ja taidehistoroitsijat kuten Onni Okkonen 1930- ja 1940-luvuilla ja Riitta Konttinen
1980-luvulta nykypäivään.
Historiateoksista, varsinkin paikallisyhdistysten julkaisemista paikallishistorioista voi
löytyä mielenkiintoisia tietoja yksityishenkilöistä. Nämä tiedot eivät kuitenkaan aina ole
paikkaansapitäviä, sillä tarinat ja kaskut usein muuttuvat ajan kuluessa. Parhaimmillaan
paikallishistoriasta kertovat teokset voivat antaa kuvaa tietyn alueen yhteisön toiminnasta,
elintavoista, kulttuurista ja jopa yksityiskohtaisia vihjeitä sukujen ja perheiden elämistä.
Lehtileikkeet ovat kirjallisuuden lisäksi toinen hyvä kirjallinen lähde. Vanhoihin
aikakaus- ja sanomalehtiin pääsee parhaiten käsiksi kirjastoissa. Suomen kirjastojen
kokoelmat vaihtelevat. Parhaat kokoelmat ovat Kansalliskirjastossa Helsingissä sekä
vapaakappalekirjastoissa. Vanhimmat lehdet on mikrofilmattu. Uudempia lehtiä voi yleensä
tilata varastosta luettavaksi. Pääasiallisesti vanhoja lehtiä ei kuitenkaan saa lainata kotiin.
Lehtien läpikäyminen on työlästä puuhaa, jollei käytössä ole hakemistoja (esim.
henkilöhakemistoja) tai tiedossa tarkkoja päivämääriä. Taiteilijaa koskevaa materiaalia
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kerätessä

tulevat

kysymykseen

erityisesti

oppilaitoksista

kertovat

artikkelit,

näyttelyarvostelut, henkilöhaastattelut, julkisia töitä koskevat uutisoinnit, kuolinilmoitukset ja
muistokirjoitukset.

2.2 Sukututkimus

Taiteilijabiografian tutkimus kulkee osittain samoja polkuja sukututkimuksen kanssa.
Sukututkimus eli genealogia on harrastuksena hyvin yleinen Suomessa ja kirjallisuutta on
hyvin saatavilla. Erilaisia sukututkimuksen käsikirjoja ja oppaita löytyy kirjastoista runsaasti
ja työväenopistoissa järjestetään sukututkimuskursseja. Ennen kirkonkirjoihin ja arkistojen
aarteisiin tutustumista kannattaa tarkistaa, onko kyseisestä suvusta tehty sukututkimusta.
Sukuyhdistystoiminta on Suomessa hyvin aktiivista ja monta tietoa voi löytyä jo valmiiksi
kirjoitettuna. Kuitenkin tietoja on aina hyvä tarkistaa alkuperäislähteistä sillä sukututkijat
harvoin kiinnittävät huomiota samoihin yksityiskohtiin kuin taiteentutkijat. Tietoa tehdyistä
sukututkimuksista

voi

etsiä

aikakausjulkaisuista,

Sukututkimusseura),

Sukuviestistä

(Sukutietotekniikka).

Suomen

(Sukuseurojen

kuten

Genoksesta

keskusliitto),

sukututkimusseuran

(Suomen

tai

Sukutiedosta

vuosikirjoista,

paikallisten

sukututkimusseurojen julkaisuista tai internetistä voi myös löytyä tietoa.14 Omassa
tutkimuksessani haku Googlen hakukoneella (www.google.fi) hakusanoilla ”Gummerus
suku”

antoi

ensimmäiseksi

tulokseksi

linkin

Gummerus-Pihkalan

sukuyhdistyksen

15

internetsivuille . Sukuyhdistyksen internetsivuilta löysin tiedon suvun historiasta julkaistuista
kirjoista. Internetsivujen kautta otin myös yhteyttä sukuyhdistyksen aktiivisiin jäseniin.
Heidän ystävällisellä avullaan yritin kerätä lisätietoa Olga Ehrströmistä ja hänen
tuotannostaan suvun jäseniltä. En lopulta käyttänyt omassa tutkimuksessani Ehrströmin
suvusta tehtyjä sukututkimuksia, mutta Sourandereiden suvun viriävä sukuyhdistystoiminta
antoi omaksi yllätyksekseni tietoa Ehrströmien perijästä, Eric Ehrströmin siskonpojasta.

2.3 Kirkonkirjat

Suomessa voi selvittää sukutietoja yleensä satoja vuosia taaksepäin, yleisimmin noin pari
kolme sataa vuotta. Tämä johtuu luterilaisesta kirkosta, joka pyrki varsinkin 1600-luvulta
14

Putkonen 1994, 25.
Gummerus-Pihkalan suvun sukuyhdistyksen internet-sivut löytyvät osoitteesta <http://www.gummeruspihkala.fi/>.
15
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eteenpäin valvomaan puhdasta oppia ja hyvää kirkkokuria. Jokainen ihminen kirjattiin
papereihin kasteen, vihkimisen ja hautaamisen yhteydessä. Kaikkia tietoja ei silti ole tallella,
sillä monet seurakuntien arkistot ovat palaneet vuosisatojen aikana tai tuhoutuneet sodissa.16
Kirkollinen väestökirjanpito Suomessa perustuu vuoden 1686 kirkkolakiin, joka määräsi, että
papin piti pitää syntyneitten ja kastettujen, kuulutettujen ja vihittyjen sekä kuolleiden ja
haudattujen luetteloita, joita kutsutaan myös historiakirjoiksi. Näiden lisäksi ehtoollisella
käyvät oli luetteloitava rippikirjoihin sekä seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneet
muuttaneiden luetteloihin. Kirkkolakia edeltäneeltä ajalta on säilynyt vain hajanaisia tietoja.
Yhtenäisten ohjeiden puuttuessa kirkollinen kirjanpito on ollut erilaista eri puolilla maata.17
100 vuotta nuorempi (siis tätä kirjoittaessani rajavuosi on 1907) aineisto on yleensä
säilytettävänä seurakunnissa ja sitä vanhempi materiaali alkuperäisinä joko seurakunnissa tai
maakunta-arkistoissa.

Kaikki

keskeinen

arkistoaines

on

käytettävissä

Helsingin

kansallisarkistossa, mutta useita mikrofilmejä on luettavissa myös maakunta-arkistoissa.
Asiakirjoista on mahdollista saada mikrofilmejä kaukolainoiksi lähimpään maakuntaarkistoon tai mahdollisesti kirjastoon.18
Kirkonkirjoihin kuuluvat syntyneiden ja kastettujen luettelot (födde och döpte tai
döpte och christnade) sisältävät listat seurakunnassa syntyneistä lapsista siinä järjestyksessä,
kun heidät on kastettu. Kirkko vaati kastettaville lapsille kummit. Heidät on merkitty
kastettujen kirjassa omaan sarakkeeseensa (ruotsalaisittain toisinaan merkitty ”todistajat”).
Kummit olivat usein sukulaisia, naapureita tai vanhempien yläpuolella olleita yhteiskunnan
jäseniä. Syntyneiden ja kastettujen luetteloon on vakiintunut käytäntö kahdesta päivämäärästä,
syntymä- ja kastepäivästä. Lapselle voitiin suorittaa myös hätäkaste, jos eloonjäämistoiveet
näyttivät huonoilta.19
Olga Elisabeth Gummeruksen syntymätiedot löytyivät Helsingin evankelisluterilaisten
seurakuntien keskusrekisteristä, Helsingin jakamattoman seurakunnan vuoden 1876
kastettujen kirjasta. Syntymäpäivän, kastepäivän ja vanhempien nimitietojen lisäksi kirjoista
löytyi tieto kummeista.20 Olga ja Eric Ehrströmin omien lasten tietojen löytyminen oli taas
asteen hankalampaa. Lähtötieto oli, että Ehrströmeille oli syntynyt kaksi lasta, tyttö ja poika,
joista poika syntyi kuolleena ja tyttö eli hyvin lyhyen aikaa21. Koska poika syntyi kuolleena,

16
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Kankaanpää 1999, 19.
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Putkonen 1994, 17.
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ei häntä merkitty kirkonkirjoihin lainkaan. Syntyneiden ja kastettujen luettelo ei antanut
tulosta myöskään tytön syntymästä. Hänet merkittiin vuonna 1905 vain kuolleiden
luetteloon22.
Kuulutettujen ja vihittyjen luetteloihin merkittiin vihkimiset aikajärjestyksessä joko
kuulutus- tai hääpäivän mukaan. Luetteloon merkittiin vihittävien nimi ja kotipaikka, joskus
myös vanhempien nimet ja muuta lisätietoa. Rippikirjojen tehtävänä taas oli kirjata
seurakuntalaiset ylös mahdollisimman tarkkaan, ylläpitää kirkkokuria ja valvoa kristinopin
osaamista. Joidenkin kaupunkien rippikirjat ovat ainoastaan henkilöluetteloita, mutta
toisinaan rippikirjat voivat sisältää tietoa muun muassa rikkomuksista, kuten aviottoman
lapsen

saamisesta

tai

varkaudesta.23

Vuonna

1951

papisto

vapautettiin

rikosten

kirjaamisesta24. Kuolleiden ja haudattujen luettelot (Döde och begrafne) käsittävät
periaatteessa kaikki vainajat. Vanhemmissa kirjoissa kuolleista merkittiin vain kirkollinen
toimituspäivä eli hautaan siunaaminen. Uusimmissa kirjoissa on kirjattu sekä kuolin- että
hautajaispäivä. Usein kirjoihin on merkitty myös kuolinsyy, mutta niihin pitää suhtautua
varauksella. Papit käyttivät samoista taudeista eri nimiä ja nykylääketieteen mielestä
kuolinsyyksi oli useimmin merkitty oireita kuin sairauksia.25 Olga ja Eric Ehrströmin 8päiväisenä kuolleen tyttären Beatan kuolinsyyksi oli merkitty kirkonkirjoihin svaghet, eli
heikkous26.
Muuttaneiden luettelot antavat mielenkiintoista tietoa taiteilijoiden elämän eri
vaiheista. Niiden tarkoituksena oli valvoa muuttoliikettä verotussyistä. Muuttaneiden
luetteloita pidettiin aikajärjestyksessä, yleensä sisään ja ulos muuttaneet erikseen. Luetteloihin
merkittiin muuttajan nimi, sisään- tai ulosmuuttopaikka (seurakunta), muuttopäivä ja
toisinaan lisätietoja kuten muuttajan syntymäaika ja –paikka sekä ammatti.27 Olga Ehrströmin
elämää tutkiessani ongelmakohdaksi muodostui Olga ja Eric Ehrströmin muuttoajankohta
Helsingistä Kirkkonummelle. Tietoa sinne tai takaisin muutosta ei löytynyt Helsingin
seurakuntien eikä Kirkkonummen seurakuntien muuttaneiden kirjoista. Tämä tarkoittanee,
että he eivät muuttaneet tietojaan seurakuntaan. Ehkä muuton ei ollut tarkoitus olla pysyvä.
Muuttoajankohta oli kuitenkin mahdollista selvittää Hämeenlinnan maakunta-arkistossa
olleiden henkikirjojen avulla.
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Koska vanhojen kirkon asiakirjojen tulkitseminen saattaa olla hankalaa, voi vanhoja
käsialoja käsittelevistä kirjoista löytyä apua, kuten myös vanhojen asiakirjojen tulkitsemiseen
tarkoitetuista

kirjoista.

Suomen

sukututkimusseuran

julkaisemassa

aikakauskirjassa

Genoksessa julkaistaan suku- ja henkilöhistoriaa ja niitä läheisesti sivuavien alojen
hyödyllisiä tutkimustuloksia ja yleisartikkeleita. Lisäksi se sisältää myös kirja-arvosteluja,
pieniä löytöjä ja tutkijoiden kommentteja.28 Matti J. Kankaanpään kirjassa Sukututkimus askel
askeleelta on kuvattu hyvin tarkkaan kirkonarkistojen käyttöä, ortodoksisten sukujen
tutkimista ja muiden arkistojen käyttöä. Kirja sisältää myös esimerkkejä vanhoista käsialoista,
listan tavallisista latinankielisistä sanoista kirkonkirjoissa ja pienen suomi-ruotsi sanaston.

2.4 Perimätieto ja muistitieto

Perimätieto on biografiatutkimuksen yksi tärkeimpiä, mutta usein myös unohdetuimpia
lähteitä. Arkistojen asiakirjat ovat varmassa tallessa, mutta elävä perinne ja muistitieto ovat
häviäviä aarteita. Tähän arvokkaaseen tietouteen kuuluu kaikki arvokas jäänne, joka on
piilossa kotien kätköissä: suullinen, kirjallinen ja kuvallinen. Peru-, kauppa- ja
lainhuudatuspöytäkirjat, almanakat, päiväkirjat, kutsu- ja onnittelukortit, kuolinilmoitukset,
lehtileikkeet ja valokuvat antavat paljon tietoa. Valitettavasti sekä vanhat esineet että paperit
heitetään usein pois, koska niiden merkitystä ei ymmärretä. On hyvin hyödyllistä, jos suvussa
on vielä vanhoja asioita muistavia henkilöitä. Heidän tietoaan ja muistojaan olisi hyvä
tallentaa ajoissa.29
Omassa tutkimuksessani perimätiedon kerääminen oli lähes mahdotonta. Olga ja Eric
Ehrströmillä ei ole jälkeläisiä kertomassa muistitietoja ja lähimmät elossa oleva sukulaiset
ovat heidän siskojensa ja veljiensä lapsenlapsia. Olga Ehrströmin elämästä sai pieniä vihjeitä
muiden taiteilijoiden ja hänen ystäväpiiriinsä kuuluneiden henkilöiden muistelmista. Ystävyys
arkkitehtien Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen kanssa jätti Olga ja Eric
Ehrströmin moneen Hvitträskistä kertovaan kirjaan, valokuvaan ja muistoon. Myös pienet
ohimenevät maininnat kirjoissa (erityisesti muistelmissa), lehtileikkeissä ja kirjeissä antoivat
vihjeitä hänen elämästään. Mitä kaukaisempaa tietoa etsii, sitä vaikeammaksi käy luotettavan
perimätiedon löytäminen. Sukulaisten lisäksi muistitietoa taiteilijasta voi kysellä naapureilta
ja muilta tuttavilta. Muistitiedot saattavat kuitenkin olla ajan myötä vääristyneitä. Ne on aina
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mahdollisuuksien mukaan syytä tarkistaa toisesta lähteestä. Lähdekriittisyyden takia on hyvä
ottaa tiedon alkuperä esille tutkimuksessa.

2.5 Viranomaisten asiakirjat ja tärkeimmät arkistot

Viranomaisten asiakirjat päätyvät Suomessa Kansallisarkistoon ja maakunta-arkistoihin.
Niissä otetaan vastaan myös yhdistysten, kartanoiden, talojen, sukujen ja yksityishenkilöiden
aineistoja. Nämä arkistot palvelevat niin sukututkijoita kuin biografioita tekeviä
taiteentutkijoita. Lain mukaan kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus saada nähdäkseen
julkisten viranomaisten hallussa olleita asiakirjoja tiettyjen rajojen puitteissa, painovapaus- ja
julkisuusperiaatteen nojalla. Esteitä ovat joidenkin asioiden salassapito ja mahdolliset
käyttörajoitukset tai ennakkoehdot. Rajat ovat liukuvia, sillä monet asiakirjat muuttuvat
vanhetessaan julkisiksi. Pääasiallisesti asiakirjojen käyttäjältä odotetaan, että hän sitoutuu
noudattamaan säilytyspaikan antamia ohjeita. Tietoja ei saa käyttää kenenkään vahingoksi
eikä niitä saa tuoda julkisuuteen ilman arkiston lupaa.30
Oikeuslaitoksen

arkistoista löytyy oikeusistuntojen

varsinaisten

pöytäkirjojen

(tuomiokirjojen) lisäksi perunkirjoitus-, kauppa- ja lainhuudatuspöytäkirjoja. Helsingissä
sijaitsevassa Kansallisarkistossa on talletettu koko maan puhtaaksi kirjoitetut tuomiokirjat,
kun

taas

konseptituomiokirjat

ovat

maakunta-arkistoissa.

Osa

tuomiokirjoista

on

mikrofilmattu. Kun etsitään tietyn henkilön perukirjaa, on tiedettävä tämän kuolinaika ja
kotipaikka kuolinhetkellä. Sitten on etsittävä kyseisen kihlakunnan- tai raastuvanoikeuden
arkisto. Perukirjoista on usein kortisto tai hakemisto maakunta-arkistossa. Jos perukirjaa ei
löydy näin, on käytävä läpi perukirjat vähintään vuoden ajalta etsityn henkilön kuolinpäivästä
lähtien, kunnes oikea asiakirja tulee vastaan. Tämä on kuitenkin aikaa vievää.31 Olga
Ehrström kuoli 20.1.1938 Helsingissä, joten perukirja löytyi Kansallisarkistosta Helsingin
raastuvan oikeuden arkistosta. Perukirjahakemistosta Olga Ehrström löytyi vuoden 1938
kohdalta numerolla 39745, luettelosta KAV 849. Hakemistotiedoilla tilasin perukirjan
tutkittavakseni neuvontapisteestä. Vuoden 1938 Helsingin raastuvan oikeuden perukirjat oli
sidottu kirjoiksi, numeroiden mukaisessa järjestyksessä. Olga Ehrströmin perukirjaan kuului
testamenttien lisäksi kuolinpesän kiinteän omaisuuden luettelo, saatavien ja lainojen listaus
sekä pesänjako. Perukirja sisälsi myös seurakuntien antamia virkatodistuksia sukulaisista ja
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testamenttiin merkityistä henkilöistä.32 Perukirjat ovat melko vaivattomia löytää ja ne antavat
kuvan vainajan elintasosta ja jopa mieltymyksistä ja harrastuksista. Perukirjassa on usein
ryhmiteltynä omina kokonaisuuksinaan kiinteä omaisuus, jalometallit ja käteinen raha,
hevoset ja karja, puuesineet, rautaesineet, muu irtaimisto ja henkilökohtainen omaisuus.33
Maakunta-arkistoja Suomessa on 7 ja ne kuuluvat hallinnollisesti Helsingissä toimivan
Kansallisarkiston alaisuuteen. Maakunta-arkistoissa säilytetään keskushallintotasoa alempien,
valtion virastojen ja laitosten arkistoja, sekä kirkollisia ja kunnallisia arkistoja, yksityisiä
arkistoja ja asiakirjajäljennöksiä mikrofilmeinä. Maakunta-arkistoissa on arkistolain mukaan
yleensä 40 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat. Suurin osa luterilaisista
seurakunnista on siirtänyt kirkkolain mukaan 100 vuotta vanhemmat kirkonkirjansa
maakunta-arkistoihin. Kunnilla ja kaupungeilla on yleensä myös omat keskusarkistonsa,
poikkeuksena ns. luovutettu alue. Maakunta-arkistoissa tärkeimpiä paikkoja tutkijan kannalta
ovat tutkijasali ja palveluaula, jossa säilytetään arkistoluetteloita, yleisluetteloita sekä
painettuja oppaita. Asiakaspalvelussa hoidetaan todistusten ja tutkimusten tilaus sekä
asiakirjojen kaukolainaus. Vakka-arkistotietokannasta saa lisätietoa arkistolaitoksessa
säilytettävistä arkistoista ja kokoelmista. Se löytyy arkistolaitoksen kotisivuilta www.narc.fi.34
Omassa tutkimuksessani pystyin hieman hyödyntämään maakunta-arkistoissa sijaitsevia
asiakirjajäljennöksiä. Yrittäessäni saada selville Ehrströmien muuttoa Kirkkonummelle
pystyin tutkimaan Kirkkonummen seurakunnan kirkonkirjojen mikrofilmikopioita läheisessä
Jyväskylän maakunta-arkistossa. 100 vuotta nuoremmat tiedostot olivat ns. luvanvaraisia, eli
nähdäkseni 1907 vuoden jälkeisiä muuttokirjoja allekirjoitin käyttölupahakemuksen.
Valitettavasti en löytänyt tarvitsemaani tietoa vielä näistä asiakirjoista, mutta tutkimusta
helpotti, ettei minun tarvinnut sen vuoksi lähteä Hämeenlinnan maakunta-arkistoon, jonka
alueelle Kirkkonummi kuuluu.
Kuten jo aiemmin mainittiin, kunnilla ja kaupungeilla on myös omat arkistonsa.
Nostan esimerkiksi Helsingin kaupunginarkiston, joka on yksi Suomen suurimmista julkisista
arkistoista. Valitsin kyseisen arkiston esimerkiksi koska tutkimuksessani tutustuin sen
toimintaan parhaiten. Helsingin kaupunginarkisto ottaa vastaan ja ylläpitää kaupungin
julkisen toiminnan tuloksena syntyneen säilytettävän asiakirja-aineiston ja hankkii Helsinkiä
koskevaa yksityistä arkistoaineistoa. Helsingin kaupunginarkiston kokoelmiin kuuluvat
Helsingin kaupungin virka-arkistot, Helsinkiin vuonna 1946 liitettyjen alueiden arkistot ja
32
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33

14
yksityisarkistojen
tuomiokirjat,

kokoelmat.

perukirjat,

Keskeisimpiä

kartat

ja

aineistoja

asemakaavat,

ovat

maistraatin

pöytäkirjat,

rakennuspiirustukset,

koulujen

oppilasmatrikkelit, liitosalueiden asiakirjat, olympiakisojen asiakirjat ja poliisilaitoksen
osoiterekisteri.35

Olga

Ehrströmin

elämää

tutkiessani

etsin

hakemistojen

avulla

poliisilaitoksen osoiterekisteristä Olga ja Eric Ehrströmien osoite-ilmoituskaavakkeet.
Osoitetiedot löytyivät Kirkkonummelta muuton jälkeen vuodesta 1913 molempien kuolemaan
saakka. Tutkin myös Olga Ehrströmin verotietoja, mutta niiden tulkitseminen olisi vaatinut
parempaa kunnallisverotuksen tuntemusta, jotta olisin voinut hyödyntää niitä Olga Ehrströmin
biografiassa.
Tietyissä tapauksissa sotilasasiakirjat voivat olla hyödyllisiä, mutta naistaiteilijaa
tutkittaessa ne jäivät omassa tutkimuksessani kokonaan pois. Sotilasasiakirjoista löytyy tietoa
maakunta-arkistoista, Kansallisarkistosta ja Ruotsin sota-arkistosta sekä Sota-arkistosta
Helsingissä. Siirtolaisia koskevia asiakirjoja kannattaa puolestaan lähteä etsimään
Siirtolaisinstituutista Turusta. Vuodesta 1862 lähtien jokaisella ulkomaille matkustavalla
suomalaisella piti olla passi. Passeja myönsivät lääninhallitukset, kaupunkien maistraatit ja
Ahvenanmaan kruununvouti. Luetteloita myönnetyistä passeista löytyy 1810-luvulta lähtien
ja vuotta 1920 vanhemmat luettelot on mikrofilmattu. Passiluetteloihin merkittiin passin
ottajan nimi, ammatti, siviilisääty, uskonto, syntymäaika, kotipaikka Suomessa, passin
antopäivä ja voimassaoloaika, matkan päämäärä ja passista maksettu maksu.36 En itse
onnistunut lyhyellä etsimisellä löytämään Olga Ehrströmille myönnettyjä passitietoja, jotka
olisivat helpottaneet hänen ulkomaanmatkojensa selvittämistä.
Yllämainittujen isompien arkistokokonaisuuksien lisäksi biografian kirjoittaja voi
löytää

tarvitsemaansa

maanmittauslaitoksen

tietoa
arkistoa,

lukuisista
joka

muista

sijaitsee

arkistoista.
Jyväskylässä.

Itse

käytin

myös

Maanmittauslaitoksen

toimipisteissä voi tutkia myös mikrofilmattuja aineistoja. Aivan kaikkea materiaalia ei ole
kuitenkaan vielä siirretty mikrofilmeille.37 Hämeen maanmittaustoimistosta saamillani
kiinteistötiedoilla

tilasin

maanmittauslaitoksen

arkistosta

Ehrströmien

kesämökin,

”Louhikko”-tilan lohkoamiseen liittyviä asiakirjoja sekä kauppakirjoja tutkittavakseni.

2.2 Taiteellisen tuotannon selvittäminen

35

”Helsingin kaupunginarkisto” –esite 2006.
Kankaanpää 1999, 102, 115, 117.
37
”Maanmittausarkistot siirtyvät Jyväskylään” –esite 2005.
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Taiteellisen tuotannon kartoittaminen Suomessa osoittautui omassa tutkimuksessani
huomattavaksi haasteeksi. Suomen museoiden kokoelmissa olevat työt on suhteellisen helppo
selvittää

lähettämällä

sähköpostia

museolistalle

tai

suoraan

taidemuseoiden

kokoelmavastaaville. Vastauksen saaminen voi kuitenkin viipyä ja joissain tapauksissa
puhelin on huomattavasti tehokkaampi väline saada tieto kuin sähköposti. Tästäkin huolimatta
osa museoista jäi oman kartoittamiseni ulkopuolelle kun vastauksia ei lukuisista
yhteydenotoista huolimatta tullut.
Olga Ehrströmin töitä ei ole Suomessa museoitu laajalti. Helsingin kaupungin
taidemuseon kokoelmiin kuuluu Alexander von Collanin muotokuva, joka on sijoitettuna
Svenska Normallyceumin opettajainhuoneeseen. Muuten suurin osa Ehrströmin töistä on
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmissa Mäntässä. Valitettavan ilmastointiremontin
takia näitä töitä ei ollut mahdollista nähdä tutkimuksen tekoaikana, eikä niistä saanut museolta
lisätietoa. Taidehistorian professorin Annika Waenerbergin yli kymmenen vuotta sitten
Mänttään tekemällä käynnillä ottamat diavalokuvat paikkasivat tätä aukkoa ja antoivat
lisätietoa muutamista Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluvista töistä. Teokset
päätyivät Mänttään Eric Ehrströmin kanssa yhdessä tehdyn testamenttilahjoituksen takia.
Taiteilijan töiden liikkumista taidehuutokaupoissa on helpointa seurata tutkimalla
Taidepörssi-kirjoja, joihin on listattu huutokaupoissa myyty taide, taiteilijan nimen mukaan
aakkosjärjestyksessä. Olga Ehrströmin tapauksessa kuitenkaan yhtään merkintää ei ollut,
huolimatta siitä, että ”Interiööri – Sisäkuva” vuodelta 1906 myytiin Helsingin BukowskiHörhammerilla vuonna 2002 kohtuulliseen 1350 euron hintaan. Taiteen liikkumista
taidekaupassa voi myös selvittää eri taidekauppiailta. Tämä tietenkin vaatii hyvää
suhdeverkostoa ja sosiaalisia taitoja sekä paljon aikaa kysellä ja odotella vastauksia.
Yksityisten ihmisten kokoelmissa olevien töiden löytyminen riippuu täysin tutkijan
suhteista taiteenkeräilijöihin. Tutkimustyöhön vaaditaan myös reilusti kärsivällisyyttä ja
tarkkuutta ottaa huomioon kaikki pienimmätkin vihjeet. Usein taiteilijan sukulaiset, hänet
tunteneet tai jollain tavalla linkittyneet henkilöt saattavat omistaa hänen tuotantoaan. Vaikkei
heillä suoraan olisi itsellään taidetta, he saattavat tuntea jonkun tai ovat kuulleet tällaisesta
henkilöstä. Pienimmätkin vihjeet kannattaa tarkistaa, vaikka suurin osa niistä johtaisi
umpikujaan. Yksityisten kokoelmissa olevia töitä voi myös yrittää löytää erilaisen julkisen
ilmoittelun avulla. Lehti-ilmoitus suurilevikkisessä lehdessä voi olla toimiva, mutta on myös
hintava vaihtoehto. Tutkimuksesta kertova teksti yleisönosastolla taas on edullisempi
vaihtoehto, mutta sen saaminen julkaistuksi vaatii hyviä suhteita, kirjoitustaitoa ja onnea.
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Koska Olga Ehrströmin töistä suurin osa on Mäntässä taidemuseon säilytystiloissa
piilossa katseilta, tuli muiden töiden löytämisestä entistä tärkeämpää tutkimuksen kannalta.
Kirkkojen lasimaalaukset ja arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen kanssa tehdyt
työt on hyvän dokumentoinnin ja aiemman tutkimuksen avulla melko helppo ottaa
tutkimukseen mukaan. Gummerus-Pihkalan sukuyhdistyksen aktiivisen toiminnan ja
ystävällisten henkilöiden avulla mahdollisuuteni kartoittaa Gummeruksen sukulaisten
mahdollista taideomistajuutta helpottui.

3. OLGA EHRSTRÖMI BIOGRAFIA

Taiteilijan elämän tutkiminen voi olla helppoa, jos hänestä on tehty aiempia tutkimuksia ja jos
lehtileikkeitä ja muuta arkistomateriaalia sekä henkilökohtaisia esineitä, kuten kirjeitä tai
päiväkirjoja on saatavilla. Olga Ehrströmin tapauksessa aiempaa tutkimusta ja kirjallista
materiaalia ei ole juurikaan saatavilla. Myös taiteilijan lapsettomuus vaikeuttaa Ehrströmin
biografian tekemistä, sillä hänellä ei ole perillisiä säilyttämässä omaisuutta, ja tarinoita ovat
kertomassa vain kaukaisemmat sukulaiset. Myös ajan kuluminen tekee taiteilijan elämän
tutkimisen astetta vaikeammaksi. Paljon kirjoittamatonta tietoa katoaa jokaisen sukupolven
mukana. Olga Ehrströmin lähimmät elossa olevat sukulaiset ovat hänen veljiensä
lapsenlapsia.

3.1 Lapsuus ja perhetausta

Olga Elisabet Hermanintytär Gummerus syntyi 16. päivänä syyskuuta vuonna 1876
Helsingissä perheen esikoisena. Äiti Olga Elisabet Gummerus (os. Krook) oli tuolloin 25vuotias ja isä Herman Erik Gregoriuksenpoika Gummerus 35-vuotias. Vanhemmat olivat
menneet naimisiin reilua vuotta aiemmin, 19. päivä maaliskuuta 1875. Zürichin
polyteknillisestä korkeakoulusta valmistunut Herman Gummerus työskenteli vanhimman
lapsen syntyessä Suomen valtion rautateitten 1. ratapiirin ratainsinöörinä, asemapaikkana
Pietari.38 Olga Elisabetin kastoi 26.1.1876 G.M. Waenerberg ja kummeiksi merkittiin
pankinjohtaja A.J. Rudbäck (isän siskon, Ida Marian mies), Walfred Wasenius, Elisabet
Krook, opiskelija Alexander von Collan (nuorempi), äidin siskot Anna Krook ja Maria

38

Kankaanpää 1992, 201-202.

17
Idestam (os. Krook) sekä Anna Frosterus.39 Perheen toinen lapsi, Herman Gregorius
Hermaninpoika syntyi Pietarissa seuraavan vuoden jouluaattona, 1877.
Perhe muutti isän töiden perässä Pietarista Helsinkiin vuonna 1878, jossa Herman
Gummerus työskenteli ratatirehtöörin apulaisena. Vuonna 1879 perheeseen syntyi kolmas
lapsi, Klas Erik Hermaninpoika, joka kuoli vain kuukauden ikäisenä. Lokakuussa 1880 syntyi
Johan Fredrik Hermaninpoika ja vajaata vuotta myöhemmin, elokuussa 1881 Henrik
Alexander Hermaninpoika. Isä Herman Gummerus sai ylennyksen Vaasan radan
liikennetirehtöörin apulaiseksi ja Alavuden-Vaasan rataosan ratainsinööriksi vuonna 1883 ja
perhe muutti Helsingistä Vaasaan. Syksyllä 1884 perhe kasvoi Eric Adolf Hermaninpojan
syntyessä Vaasassa ja vuotta myöhemmin, 1885, perheeseen syntyi toinen tytär, Ida Anna
Maria Augusta Hermanintytär. Gummeruksen perheen kuopus, Margareta Hermanintytär
syntyi keväällä 1891 ja kuoli saman vuoden joulukuussa. Perheessä oli siis lapsia yhteensä
kahdeksan, joista 6 eli aikuisikään asti.40
Olga Gummerus vietti lapsuusvuotensa Helsingissä. Perhe asui koko Helsingissä
olonsa ajan Valtion Rautatieläisten talossa, Kaivokadun ja nykyisen Keskuskadun (entinen
Hagasundgatan) kulmassa rautatieasemaa vastapäätä41. Olgan paras ystävä lapsuusvuosina oli
veli Herman, joka oli vain vuosi ja kolme kuukautta siskoaan nuorempi. Olga oli luonnostaan
ujo ja tutustui ikäisiinsä tyttöihin vasta kouluaikana Vaasassa42. Perheen muutettua Vaasaan
1884 Olga aloitti siellä koulunkäyntinsä, ensin pienten lasten koulussa ja myöhemmin Vaasan
ruotsinkielisessä tyttökoulussa, joka oli tuolloin 5-luokkainen. Johan Gummeruksen mukaan
perheen elämä Vaasassa oli onnellista ja tasapainoista. Perheen isä oli kiireinen ja usein
väsynyt iltaisin. Lapset kunnioittivat isäänsä ja yhdessä puuhastelu oli iloista hemmottelua
lapsille. Asunto Vaasassa oli mukava ja tilava. Olgalla oli oma pieni huone isän työhuoneen ja
vanhempien makuuhuoneen välissä. Koulukavereista hänen luonaan kävi kylässä ainakin
Signe Liljeqvist, joka oli iloinen ja eloisa. Hänestä tuli myöhemmin laulajatar. Vaasan
seurakunnan rovastin tytär Saimi Nyholm oli myös Olgan koulutovereita. Saimi oli Olgan
tapaan hiljainen ja vakava.43
Perheen äiti, Olga Elisabet, oli lasten muistelmien mukaan ihanteellinen äiti, ankara
tarvittaessa ja muuten avulias, iloinen ja kärsivällinen. Perheen äidillä oli kaunis lauluääni ja
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Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1876. HJS.
Kankaanpää 1992, 201-202; Johan Gummeruksen kirje Hertta Tirraselle 19.5.1949. HYTTL. Tiedot Herman
Gummeruksen työpaikasta vuosina 1878-1884 vaihtelevat.
41
Tänä päivänä paikalla sijaitsee kiistelty, Veijo Revellin suunnittelema ”makkaratalo”.
42
Kuva nuoresta Olga Gummeruksesta Vaasassa on kuvaliitteen sivulla 67.
43
Johan Gummeruksen kirje Hertta Tirraselle 19.5.1949. HYTTL.
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hän lauloi usein kotitöitä tehdessään. Isoäiti, äidin puolelta, oli suuri musiikin ystävä ja soitti
pianoa kauniisti. Isoäiti oli syntyjään Collan ja kuului samaan sisarusjoukkoon kuin säveltäjä
Karl Collan ja hovin kunniahenkikirurgi Alexander von Collan44. Kuvataiteilijoita suvussa ei
ollut, mutta musikaalinen lahjakkuus oli voimakkaasti esillä. Ehkä tämä selittää Olgan
synnynnäistä taipumusta taiteellisuuteen.
Nuoren Olgan lahjakkuus piirtämisessä näkyi selvästi jo kouluaikoina ja hänen
lahjakkuutensa oli ilmeistä. Oli luonnollista, että sen ollessa mahdollista, hän jatkaisi
opintojaan taiteen parissa Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa Helsingissä. Olgan
opiskelujen alkaessa syksyllä Helsingin Ateneumissa, perheen isä Herman Gummerus kuoli,
16. lokakuuta 1892 vain 51-vuoden ikäisenä sairastuttuaan vakavasti. Perheen äiti Olga
Elisabet jäi leskeksi kuuden lapsen kanssa, joista vielä viisi oli kouluiässä. Nuoren Olgan
opiskelu Helsingin Ateneumissa oli rasite leskiäidin taloudelle, mutta huomattava helpotus oli
se, että Olga sai asua äidinäitinsä, Elisabeth Krookin (os. Collan) luona Helsingissä.45

3.2 Opiskelu Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa

Nuori

Olga

Gummerus

aloitti

16-vuotiaana

opintonsa

Suomen

Taideyhdistyksen

piirustuskoulun vapaaoppilaana syksyllä 189246. Samaan aikaan Gummeruksen kanssa
taideopiskelun aloittivat muun muassa Ester Helenius, Anna Löppönen (myöh. LöppönenKauhanen), Elsa Lövegren (myöh. Fohström), Ebba Masalin, Hilda Sjöblom sekä Nils
Wasastjerna. Gummerus opiskeli valmentavalla luokalla kaksi ensimmäistä lukuvuottaan.47
Opettajana valmentavalla luokalla ja perspektiiviopissa toimi tuolloin kuvanveistäjä Carl
Jahn. Ensimmäisen lukukauden lopussa, syksyllä 1892 Olga Gummerukselle myönnettiin 50
markan tuki oppilaiden apurahastosta. Lukuvuoden lopussa, toukokuussa 1893 hän sai hyvän
arvosanan perspektiiviopista sekä 75 markan avustuksen. Palkinnoksi ahkeruudesta ja
edistymisestään opinnoissa hän sai taideyhdistyksen hopeisen piirtimen sekä ”Die Kunst für
alle” –kuvateoksen.48 Toisena opintovuonnaan valmentavalla luokalla Gummerus sai syksyllä
75 markan tuen ja keväällä 1894 100 markan tuen. Arvosana perspektiiviopissa oli
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Johan Gummeruksen kirje Hertta Tirraselle 19.5.1949. HYTTL; Railo, ”Collan, Alexander von (1819 - 1910)”
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Johan Gummeruksen kirje Hertta Tirraselle 19.5.1949. HYTTL.
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Kuva Olga Gummeruksesta opiskelijatovereineen on kuvaliitteen sivulla 67.
47
Suomen Taideyhdistyksen oppilasmatrikkeli. KA.
48
Uusi Suometar 25.5.1893; ”Finska konstföreningens vårmöte”. 6ya Pressen 26.5.1893; Suomen
Taideyhdistyksen oppilasmatrikkeli. KA.
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tyydyttävä.49 Valmistavalta luokalta kurssin suorittaneista Olga Gummeruksen lisäksi Lydia
Bäckström, Ebba Masalin, Hugo Simberg, Alexander Barkoff, Ester Helenius ja Hilda
Sjöblom aloittivat opiskelun malliluokalla syksyllä 1894.50
Malliluokalla Gummerus opiskeli myös kaksi lukuvuotta. Maalaustaidetta Suomen
Taideyhdistyksen piirustuskoulussa opetti tuolloin Elin Danielson ja kevätlukukaudella hänen
sijaisenaan Helene Schjerfbeck sekä Albert Gebhard. Syyslukukauden 1894 lopuksi Olga
Gummerus sai rahallista tukea 100 mk. Kevätlukukaudella 1895 hän sai rahallista tukea myös
100mk ja palkinnoksi osoittamastaan ahkeruudesta kuvateoksen.51 Toisena opintovuonnaan
malliluokalla Olga Gummerus sai syksyllä tuttuun tapaan 100 markan rahallisen tuen.
Opiskelutovereinaan hänellä oli samalla luokalla ainakin Aleksandra Löppönen, Bruno Hahl,
Gabriel Engberg, Juho Kyyhkynen, Elsa Lövegren, Hilda Sjöblom, Ebba Masalin, Ester
Helenius, Alexander Barkoff ja Hilda Flodin. Kevätlukukaudella Gummerus sai myös 100mk
rahallisen

tuen

sekä

kuusiosaisen

kirjapalkinnon

”Künstlermonographien”

hyvästä

edistymisestään. Syksyllä 1896 Gummerus jatkoi opintojaan maalariateljeessa. Samaan
aikaan malliluokalta maalariateljeehen siirtyivät myös Löppönen, Lövegren, Sjöblom,
Masalin, Helenius, Barkoff ja Flodin. 52
Viimeiset kaksi vuotta Gummerus opiskeli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun
ylimmällä tasolla, maalariateljeessa. Gummeruksen merkitään saaneen päästötodistuksen jo
16. lokakuuta 1896, mutta hän sai rahallista tukea vielä joulukuussa 1896 ja keväällä 1897.
Hänen edistymisestään on merkitty taideyhdistyksen tietoihin kehuja keväällä 1897.
Joulukuussa 1897 ja toukokuussa 1898 hän sai rahallista tukea 100mk.53

3.3 Osallistuminen taidenäyttelyihin ja arpajaisiin

Olga Gummerus osallistui Suomen Taiteilijain Näyttelyyn neljä kertaa ja Turun
Taideyhdistyksen näyttelyyn ainakin kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran hän osallistui
taidenäyttelyyn valmistumisvuonnaan 1898. Näyttely pidettiin Helsingissä, Ateneumin
Juhlasalissa ja Gummerus esitteli siellä kaksi työtään. Teokset olivat numeroilla 81
”Muotokuva” ja 82 ”Kaksi veljestä”.54 Töistä erityisesti ”Kaksi veljestä” sai kritiikkiä

49

Suomen Taideyhdistyksen oppilasmatrikkeli. KA.
”Suomen taideyhdistyksen koulut lv 1893-94”. Uusi Suometar 26.5.1894.
51
”Suomen taideyhdistyksen kevätkokous”. Uusi Suometar 26.5.1895.
52
Suomen Taideyhdistyksen oppilasmatrikkeli. KA; ”Finska konstföreningen”. Hufvudstadsbladet 23.5.1896.
53
Suomen Taideyhdistyksen oppilasmatrikkeli. KA.
54
Suomen Taiteilijain Näyttely 1898 (näyttelyluettelo).
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lehtiarvostelussa. Työtä moitittiin raskaaksi ja jäykäksi.55 Vuonna 1899 Gummerus osallistui
Suomen Taiteilijain näyttelyyn yhdellä muotokuvalla, mutta sitä ei noteerattu lehdistössä.56
Vuoden 1900 Suomen Taiteilijain kymmenenteen näyttelyyn Gummerus osallistui
kahdella vesivärityöllä. Numerolla 65 esillä oli muotokuva ja numerolla 66 työ nimeltä
”Rohkeus”.57 Taidekriitikko Gustaf Strengellin mukaan muotokuvat eivät olleet syksyn
salongissa erityisen runsaasti edustettuna. Edelfeltin muotokuva Tohtori Lillestä oli
vakuuttava,

mutta

kärsi

Strengellin

mukaan

piirustusvirheestä.

Gallénin

pieni

muotokuvaharjoitelma Ida Ahlbergista taas oli värillisesti hyvin hieno. ”Alli Gummeruksen”
kaksi akvarellia osoittivat Strengellin mukaan ilahduttavaa edistymistä. Molemmat nuoren
taiteilijan työt olivat luontevia ja erityisesti toisessa työssä ollut seisova poika oli ripeän ja
reippaan oloinen.58 Muutamaa vuotta aiemmin valmistunut Gummerus sai positiivista
palautetta lehdistössä ja hänen töistään puhuttiin samassa yhteydessä Suomen nimekkäimpien
taiteilijoiden kanssa.
Alkuvuodesta
yhdenteentoista

1901

näyttelyyn,

Gummerus
jonne

oli

osallistui
osallistunut

myös

Turun

harvinaisen

taideyhdistyksen
paljon

taiteilijoita

muotokuvillaan. Gummeruksen lisäksi heitä olivat muun muassa Emil Danielsson, Axel
Gallén ja Hugo Simberg.59 Seuraavan kerran Olga Ehrströmin60 töitä nähtiin taidenäyttelyissä
vasta reilun kymmenen vuoden kuluttua, kun hän vuonna 1912 osallistui Turun
taideyhdistyksen 22. vuosinäyttelyyn. Syytä näyttelytaukoon ei ole tiedossa. Edvin Lydén
kritisoi tuolloin lehtiarvostelussaan muiden taidekriitikoiden välillä liian ylistäviä,
oraakkelimaisia arvioita nuorista taiteilijakyvyistä, joiden tulevaisuudesta hänen mielestään ei
voi olla varmuutta. Turhan kehumisen sijaan hän itse suositti nuorille taiteilijoille työn
tekemistä, tekemällä oppimista. Kritiikistä huolimatta Lydén nosti artikkelissaan esiin koko
joukon nuoria tulevaisuuden miehiä, joilla jokaisella on arvostelijan mukaan omat hyvät
puolensa joko viivoissa tai väreissä ja jotka pyrkivät kertomaan kauneudesta omalla tavallaan.
Näitä tulevaisuuden miehiä olivat muun muassa Alvar Cawen, ”Olli Ehrström”, Ilmari Raijala
ja Veikko Puro.

61

Olga Ehrströmin omaksuma lempinimi ”Olli” sekoitettiin aiemmin siis

”Alliin”, mutta Lydén luuli häntä mieheksi ja erehtyi nostamaan hänet esiin lupaavana
miestaiteilijana. Olga Ehrströmin töitä oli siis arvioitu ilman naistaiteilijan leimaa. Jos
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Ehrström olisi ilmoittautunut näyttelyyn virallisella etunimellään Olga, häntä ei välttämättä
olisi nostettu esiin lupaavana taiteilijana. Vaikkakin lempinimi ”Olli” (toisinaan myös Ollie)
oli yleisesti käytössä, saattoi sen valitseminen lempinimeksi olla myös tietoinen valinta.
Viimeinen näyttely Helsingissä, johon Olga Ehrström osallistui, oli vuoden 1914
Taideyhdistyksen

kevätnäyttely.

Vuonna

1914

teosten

suuren

tarjonnan

vuoksi

arvostelulautakunta joutui torjumaan teoksista pois miltei puolet, mutta silti niitä oli
näyttelyssä lähes 170 kappaletta. Olga Ehrström osallistui Ateneumin näyttelyyn yhdellä
teoksella, numerolla 22 merkityllä ”Näköala Helsingistä” –työllä, jonka myyntihinnaksi
näyttelyluetteloon on merkitty 200 markkaa. Näyttelyn nuorista lahjakkaista taiteilijoista
mainittiin lehtileikkeessä muutamia ja naistaiteilijoista huomattavimmaksi nostettiin Olli
Ehrström, joka oli asettanut esille ”hauskan helsinkiläiskuvan” sekä Aino Alli, jolla oli
useampia töitä näyttelyssä esillä.62
Muiden aikalaistaitelijoiden tavoin Olga Ehrströmiltä ostettiin taideteoksia Suomen
Taideyhdistyksen arpajaisiin lehtileikkeiden mukaan ainakin viisi kertaa. Vuonna 1908 Olli
Ehrströmin interiööri – sisäkuvan (arvoltaan 300 markkaa) voitti rouva Sigrid Nilsén
Tampereelta.63 Sisäkuva on voinut olla vuonna 1906 valmistunut guassityö, jota käsitellään
tarkemmin luvussa 4.4.2. Vuonna 1909 arpajaisiin ostettiin ”Ompeleva tyttö” –niminen työ
175 markan hintaan, mutta työn voittajasta ei ole tietoa.64 Työ on saattanut olla sama, jonka
luonnos on Gösta Serlachiuksen taidemuseossa ja jota käsitellään tarkemmin luvussa 4.1.9.
Tampereen Taideyhdistyksen vuosiarvonnassa vuonna 1910 pankinjohtaja Juhani Arajärvi
voitti Olli Ehrströmin interiööri – sisäkuvan, jonka arvo oli 150 markkaa.65 Vuoden 1911
arpajaisiin ostettiin 150 markalla O. Ehrströmiltä harjoitelma, työn voittajasta ei ole tietoa.66
Vuoden 1914 Suomen Taideyhdistyksen arpajaisiin ostettiin Olga Ehrströmiltä ”Näkymä
rautatietorilta”, jonka voitti filosofian tohtori R. Witting Helsingistä.67
Olga Gummerus osallistui näyttelyihin vuosittain 1898-1901 sekä reilua kymmentä
vuotta myöhemmin kahdesti, 1912 ja 1914. Arpajaisvoitoiksi hänen töitään ostettiin ainakin
1908, 1909, 1910, 1911 ja 1914. Vuosina 1902-1907 hän oli kuitenkin poissa taideyhdistysten
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toiminnasta ja hänen taiteellinen toimintansa keskittyi lähinnä yhteistyöhön Gesellius,
Lindgren ja Saarinen –kolmikon kanssa.

3.4 Opintomatka Pariisiin

Valmistuttuaan Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun maalariateljeesta nuori Olga
Gummerus lähti Pariisiin opettajatartätinsä suojelemana.68 Matkaseuralainen lienee ollut
nuoren taiteilijan äidin sisko, kummitäti Anna Sofia Krook (s. 13.11.1850), joka työskenteli
englanninopettajana Helsingin tyttökoulussa ja joka oli myös valantehnyt kielenkääntäjä, tai
sitten äidin toinen sisko Augusta Krook (s. 31.10.1853), joka oli Vaasan ruotsalaisen
tyttökoulun johtaja.69 Saattajana toiminut täti kävi ehkä vain saattamassa nuoren
siskontyttönsä Pariisiin, sillä mitään vihjeitä hänen pidemmästä oleskelustaan Pariisissa ei ole.
Olga Gummeruksen Pariisin ajasta ei ole kovin tarkkaa tietoa, mutta hänen voidaan olettaa
lähteneen

Pariisiin

piirustuskoulusta
Colarossissa.
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Syksyllä 1899 Gummerus oli jo Pariisissa varmasti ystäviensä Hilda Flodinin

ja Agnes Leideniuksen kanssa kun sinne saapuivat Eemil Halonen, Väinö Hämäläinen, Kaapo
Engberg, Juho Kyyhkynen ja Ester Helenius sekä Turun piirustuskoulun oppilas Kaarlo
Enqvist. Myös Oscar Parviainen oli tuolloin Pariisissa.
Pariisin ajoilta on jäljellä vain muutama päiväkirja- ja kirjemerkintä, jotka kertovat
ystäväpiirin seikkailuista. Maaliskuussa 1900 Olga Gummerus, Agnes Leidenius ja Kaarlo
Enqvist tutustuivat yhdessä Fontainebleauhun, maan ollessa valkeana kukista. Käynti herätti
suurta ihastusta ja yksi kukista prässättiin muistoksi päiväkirjan väliin.71 Tammikuussa 1901
Olga Gummerus ja Agnes Leidenius muuttivat asumaan yhdessä lähelle Kaarlo Enqvistiä,
joka raportoi tapahtuneesta kirjeitse ystävälleen Jalmari Finnelle Suomeen.72
Eric Ehrström saapui Pariisiin helmikuussa 190173. Olga Gummerus ja Eric Ehrström
tutustuivat ilmeisesti Oscar Parviaisen kautta ja rakastuivat toisiinsa. Ehrström oli Parviaisen
ystävä jo kouluajoilta ja Gummeruksen kanssa Parviainen oli tutustunut Pariisissa.
Huhtikuussa 1901 ”Erkki, Oschi, O.G ja Agnes” eli Eric Ehrström, Oscar Parviainen, Olga
68
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Gummerus ja Agnes Leidenius lähettivät yhdessä kortin Emil Haloselle, joka oli lähtenyt
Pariisista Firenzeen.74 Toukokuun 4. päivä 1901 Olga Gummerus on signeerannut
alastonharjoitelmansa Pariisissa75. Olga Gummeruksen Suomeen paluun ajankohdasta ei ole
varmuutta, mutta voidaan olettaa hänen palanneen vuoden 1901 loppupuolella tai viimeistään
vuonna 1902, jolloin myös Eric Ehrström palasi Pariisista Suomeen.76

3.5 Elämää Eric Ehrströmin kanssa

Eric Otto Waldemar Ehrström syntyi 5. helmikuuta 1881 Helsingissä insinööri Fredrik Otto E.
ja Aline (os. Baeckman) Ehrströmin perheeseen. Ericin isä kuoli pojan ollessa vielä nuori ja
perhe ajautui nopeasti taloudellisesti tiukkaan tilanteeseen. Eric Ehrström oli lahjakas, mutta
laiska oppilas koulussa, ei lukenut itseään ylioppilaaksi vaan kirjoittautui opiskelemaan
Suomen Taideyhdistyksen piirustuskouluun Ateneumiin 17-vuotiaana.77 Eric Ehrströmin
serkku Mary oli naimisissa Axel Gallénin kanssa ja tämä ehdotti miehelleen nuoren
sukulaispojan ottamista kisälliksi. Ehrström lähti toukokuussa 1899 Gallénin oppiin
Ruovedelle vuoden piirustuskouluopintojen jälkeen. Hän oli kuitenkin myös Ruovedellä niin
laiska, että oppi-isä Axel Gallén hermostui Ehrströmiin jo viiden päivän jälkeen.78 Ehrström
oli Ruovedellä kaksi vuotta, jonka jälkeen työskenteli lyhyen aikaa arkkitehtitoimisto
Gesellius, Lindgren & Saarisen palveluksessa ja lähti sitten opiskelemaan Pariisiin
alkuvuonna 1901.
Pariisissa Olga Gummerus ja Eric Ehrström tapasivat toisensa ja rakastuivat.79
Toukokuussa 1902 pariskunta oli jo Suomessa kihlautuneena. Ilona Jalava raportoi kirjeessä
ystävälleen Aino Kallakselle ”Maiju U:n ystävän” Olga Gummeruksen menneen kihloihin
erään taiteilijanalun, Eric Ehrströmin kanssa, joka oli Gummerusta viisi vuotta nuorempi.80
23. syyskuuta 1903 pari meni naimisiin Helsingissä.81 Koska pariskunnalla oli jo yhteinen
koti valmiina, vietettiin vain vihkiäisiä, ilman hääjuhlaa.
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Eric Ehrström ei ollut pitkä mies, mutta painoi lähes 120 kg82. Hänen lempinimensä jo
nuoruudesta lähtien oli ”Bucklan” (”vatsakumpu”), jolla nimellä hänet yhä usein muistetaan.
Hertta Tirrasen artikkelin mukaan Olga Ehrström oli hieman miestään pidempi, mutta ero
korostui erilaisten ruumiinrakenteiden vuoksi83. Eric oli erittäin nokkela ja puhelias, Olga
varsin hiljainen. Ericin puhe valui koskenaan ja hän puhui ihastuttavan harkitsemattomasti
kaikista maailman asioista. Ericin kerrotaan suorastaan palvoneen vaimoaan ja Olgan
puolestaan auttaneen häntä hienotunteisesti kaikissa niissä pikkuhankaluuksissa, joita Ericin
lihavuus aiheutti. Erossa oleminen kertoman mukaan tuntui parille mahdottomuudelta.84
Vuonna 1903 keväällä parin ollessa kihloissa heidän palvelukseensa astui
Gummeruksen suvussa aiemminkin työskennellyt taloudenhoitaja Sanna Kujala, joka palveli
heitä kummankin kuolemaan asti. Olga Ehrström ei uhrannut uraansa ollakseen miehensä
taloudenhoitajatar. Tirrasen mukaan hän hädin tuskin tiesi, miten perunat keitettiin. Eric
Ehrström päätti talossa keittiöpuolesta, adjutanttinaan taloudenhoitaja Kujala.85 Nuori pari
asui Helsingin Oulunkylässä ensin noin neljä vuotta (vuodet 1902–1906)86. Helmikuun 24.
päivä vuonna 1905 perheeseen syntyi tytär, joka kuoli vain kahdeksan päivän ikäisenä
2.3.1905 heikkouteen. Tytär sai hätäkasteessa nimen Beata ja hänet haudattiin Hietaniemen
hautausmaahan Ehrströmien sukuhautaan. Ehrströmeille syntyi myös poika, joka kuitenkin
syntyi kuolleena. On mahdollista, että lapset olivat kaksoset. Kuolleena syntynyttä poikaa ei
merkitty kirkonkirjoihin, joten asiasta ei ole varmuutta.87 Lasten kuolema oli raskasta sekä
henkisesti että fyysisesti. Pariskunta ei enää saanut lapsia. Avioliiton alkuvuosina pariskunnan
taloudellinen tilanne oli kireä ja Olga Ehrström uhrasi aikaansa rutiinityöhönkin
arkkitehtitoimisto

Gesellius,

Lindgren

ja

Saarisen

palveluksessa

isompien

lasimaalausprojektien lisäksi. Hän kutoi gobeliineja ja sai nimeä myös luotettavana
muotokuvien kopioitsijana. Vähitellen hänestä tuli miehensä apulainen.88 Vuonna 1906
Ehrströmit tekivät matkan Italiaan ja sieltä palatessaan matkustivat Pariisin kautta Saksaan
Haus Molchowin rakennustyömaalle, jossa sopivat tulevasta työpanoksestaan talon
sisustuksen suunnittelussa.89
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Vuonna 1906 Italiasta palattuaan Ehrströmit asuivat ilmeisesti vielä jonkun aikaa
Oulunkylässä, ennen kuin he muuttivat Kirkkonummen Hvitträskiin. Muutto lienee
tapahtunut vuoden 1907 aikana tai viimeistään alkuvuonna 1908. Heidät oli merkitty
Kirkkonummen henkikirjoihin ensimmäistä kertaa huhtikuussa 1908.90 Samaan naapurustoon
kuuluivat arkkitehdit Herman Gesellius, Eliel Saarinen, Armas Lindgren sekä taiteilijat Oscar
Parvianen ja Väinö Blomstedt. Oulunkylässä Ehrströmeillä ei käynyt vieraita usein, mutta
Hvitträskissä sosiaalinen elämä oli huomattavasti vilkkaampaa. Peli-iltoja vietettiin usein ja
tennis oli myös hyvin suosittua Hvitträskin asukkaiden keskuudessa. Vieraita Hvitträskissä
kävi

paljon,

myös

vieraanvaraisuudestaan.

ulkomaalaisia
91

kuuluisuuksia.

Ehrströmit

olivat

kuuluisia

Oscar Parviainen ja Eric Ehrström olivat koulutovereita jo Nya

Svenska Läroverketin ajoilta ja lähimpiä ystäviä. Myös Olga Ehrström oli tutustunut
Parviaiseen jo Pariisin aikoina.92 Hvitträskissä asuessaan Ehrströmit toimivat mallina
ystävälleen Oscar Parviaiselle. Parviaisen teokset eivät olleet rahalla ostettavissa, mutta
ystävyydellä niitä sen sijaan ansaitsi ja myös Ehrströmit saivat näitä töitä lahjaksi.93
Poliittinen aktiivisuus oli mukana Olga Ehrströmin elämässä ja lähipiirissä aina. Olga
Ehrströmin täti Augusta Krook oli jo vuonna 1899 asettunut venäläisvastaiseen rintamaan.
Isänmaallisen

maailmankatsomuksen

omannut

Krook

vastusti

sortokauden

venäläistämispolitiikkaa, vaikka vaaransi sillä uransa ja johtamansa koulun toiminnan.94 Olga
Ehrström osallistui itse salaisen kirjallisuuden kuljettamiseen aikana, jolloin Nikolai Bobrikov
yritti estää kaiken julkisen venäläistämistoimenpiteisiin kohdistuvan arvostelun sensuurilla.
Helmikuussa 1902 päätettiin tyhjentää huoneellinen salaista materiaalia, lentolehtisiä ja
kirjoja. Tärkeimmät paperit ja kirjallisuus pakattiin kahteen matkalaukkuun ja säkkeihin.
Iltajunassa neiti ”Olly Gummerus” vei toisen matkalaukuista Hyvinkäälle ja lähetti toisen
matkatavarana Porvooseen. Junassa Gummeruksen seurana matkusti Ola Castrén. Säkkeihin
pakatun kirjallisuuden toimitti talteen Ferdinand von Wright.95 Ehrströmien ystävä, Oscar
Parviainen osallistui myös kirjallisuuden sekä aseiden salakuljetukseen.96 Myös Olga
Ehrströmin veli, Herman Gummerus oli hyvin aktiivinen poliittisesti. Hän organisoi Suomen
itsenäistymiseen tähtäävää jääkäriliikettä. Perheen äidin, leskirouva Olga Gummeruksen
90
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asunnossa Helsingin Oikokadulla värvättiin Herman Gummeruksen johdolla nuoria miehiä,
jotka lähetettiin Saksaan saamaan sotilaallista koulutusta.97 Myös useat Ehrströmienkin
ystäväpiiriin kuuluneet suomalaiset taiteilijat osallistuivat aktiivisesti venäläisvastaisiin
toimiin.
Tammikuussa 1913 Ehrströmit merkittiin muuttaneeksi Kirkkonummen Hvitträskistä
takaisin Helsinkiin98. He asuivat Vilhonkatu 6:ssa vuodet 1913–1915, jonka jälkeen he
muuttivat Mikonkatu 23:een ja myöhemmin saman kadun asuntoon numero 19 A 1799.
Asunto sijaitsi rautatientorin varrella, talon ullakkokerroksessa. Kertoman mukaan heidän
asunnostaan muodostui eräänlainen vapaamuotoinen salonki, johon erityisesti Eric Ehrström
toi mihin tahansa vuorokaudenaikaan ystäviään kyläilemään. Olga Ehrströmin ollessa jo
nukkumassa Eric Ehrström herraseura-ystävineen istuutui toisinaan vuoteen ympärille
ihailemaan Olga Ehrströmin kauneutta ja tyynylle valuvia hiuksia.100
Vuosina 1913–1914 Eric Ehrström opiskeli taideyhdistyksen stipendiaattina Wienin
Hovimuseossa taulujen restaurointia ja konservointia. Olga Ehrström oli ainakin osan ajasta
mukana Wienissä.101 Vuonna 1917 Suomeen perustettiin uusi aikakauslehti, Suomen
kuvalehti, jonka toimituksessa molemmat Ehrströmit olivat mukana. Eric Ehrström piti
ruokapalstaa ja Olga Ehrström muotiosastoa. Seuraavana vuonna Olga Ehrström teki jälleen
yhteistyötä arkkitehti Eliel Saarisen kanssa Helsingin kaivopuistossa sijaitsevan Villa
Keirknerin eli ns. marmoripalatsin suunnittelussa.102 Ehrströmien suurin yhteinen projekti,
Forssan kirkon lasimaalaukset, suunniteltiin ja toteutettiin vuosina 1922–23.103

3.6 Taiteilijaystävät

Olga ja Eric Ehrströmin lähipiiriin kuuluneet taiteilijaystävät korostavat molempien asemaa
Suomen

taiteilijapiireissä

ja
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Wasastjerna.105 Pariisissa Olga Ehrström vietti aikaansa erityisesti opiskelutovereidensa Hilda
Flodinin ja Agnes Leideniuksen kanssa. Samaan aikaan Pariisissa olivat myös Eemil Halonen,
Väinö Hämäläinen, Kaapo Engberg, Juho Kyyhkynen, Ester Helenius, Kaarlo Enqvist ja
Oscar Parviainen. Aviomiehensä Eric Ehrströmin Olga Ehrström tapasi Pariisissa
nimenomaan Oscar Parviaisen kautta. Nuoret suomalaiset taiteilijanalut tuntuivat viettäneen
tiiviisti aikaa yhdessä Pariisissa.106 Pariisin ystävistä muut jatkoivat taiteilijanuriaan, mutta
Gummeruksen Pariisin aikainen asuintoveri Agnes Leidenius työskenteli Suomeen palattuaan
ensin piirustuksenopettajana ja myöhemmin kotiteollisuuden saralla. Ennen eläkkeelle
jäämistä Leidenius toimi Tammisaaren naiskotiteollisuuskoulun johtajana ja merkittävänä
kotiteollisuuden kehittäjähahmona.107
Keväällä 1903 Olga Gummerus vieraili Hyvinkäällä rouva Parviaisen kanssa
sairastelevan kirjailijan, Helmi Setälän luona. Vuodelevossa ollut Helmi Setälä ilahtui kovasti
ystävällisestä vierailusta kirjoittaen siitä kirjeessään ystävälleen Elna Sadeniukselle.108
Muutamaa vuotta myöhemmin Ehrströmit vierailivat Helsingin yliopistossa silloin
opiskelleen Hella Wuolijoen luona. Nuori Wuolijoki tutustui useisiin suomalaisiin
taiteilijoihin asuintoverinsa Ester Heleniuksen kautta. Ehrströmien vierailusta hän kirjoitti
muistelmiinsakin. Eric Ehrströmiä hän kuvaili pyöräksi, pulleaksi ja käytännölliseksi. Olga
Ehrströmin Wuolijoki muisti hentona kuin huokaus.109 Ehrströmien laajaan tuttavapiiriin
kuului siis kuvataiteilijoiden lisäksi myös kirjailijoita jo varhain.
Miehensä kautta Olga Ehrström tutustui myös Axel Galléniin. Axel Gallénin vaimo
Mary oli Eric Ehrströmin serkku.110 Kesällä 1905 Axel Gallén lähetti kuitenkin sukulaistensa
kautta terveisiä Eric Ehrströmille, ettei hän ollut tervetullut vieraaksi kesän aikana, sillä
taiteilija halusi tehdä töitä rauhassa eikä kestänyt ajatusta miehen jatkuvasta puhetulvasta.111
Tästä huolimatta taiteilijat olivat ystäviä.112 Ehrströmit pitivät yhteyttä Gallen-Kallelaan113
kirjeitse. Päiväämättömän postikorttitervehdyksen hänelle ”Suomen sydämmestä Sotkamosta”
olivat allekirjoittaneet Erkki, Olli, Ida Berg ja VBerg eli Eric, Olga, Olgan sisko Ida Berg ja
hänen miehensä Väinö Berg. Kortissa he toivottivat Gallen-Kallelalle onnellista vuoden
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jatkoa. Korttiin oli myös merkitty lämpötila, -3,6°c.114 Gallen-Kallelan kautta Gösta
Serlachiuksesta tuli myös Eric Ehrströmin mesenaatti. Eric Ehrström teki Gösta Serlachiuksen
kanssa sopimuksen, jonka mukaan Serlachius elättäisi Olga Ehrströmiä jos Eric Ehrström
kuolisi ennen vaimoaan. Vastineeksi Ehrström testamenttasi taiteellista tuotantoaan
Serlachiukselle.115
Eric Ehrström ilmeisesti tutustutti morsiamensa nuoriin arkkitehteihin, Eliel Saariseen,
Herman Geselliukseen ja Armas Lindgreniin sekä heidän puolisoihinsa pian Pariisin matkan
jälkeen. Olga Ehrströmistä tuli yksi arkkitehtikolmikon luottotaiteilijoista, jota he käyttivät
avustajanaan useissa projekteissa. Taiteilijapari elämä muuttui huomattavasti heidän
muutettuaan

asumaan

Kirkkonummen

Hvitträskiin116,

jossa

naapureina

asuivat

arkkitehtikolmikon lisäksi myös muun muassa taiteilija Väinö Blomstedt ja myöhemmin
Oscar Parviainen.117 Olga Ehrström toimi mallina Parviaiselle118, joka muiden taiteilijoiden
tapaan ihaili suuresti Olgan kauneutta.119 Tunnelmallisessa valokuvassa120 Hvitträskissä
joulua 1910 viettävät Eric ja Olga Ehrström, Polle Gesellius (Hermanin ja Lojan sisar),
Herman Gesellius, Jarl Eklund, Pipsan Saarinen, Greta Eklund ja Eliel Saarinen. Kuva on
ilmeisesti Lojan ottama.121 Hvitträskin 25-vuotisjuhlia vietettiin 1928 Saaristen tultua lomalle
Yhdysvalloista122. Juhlaillallisista on jäänyt muistoksi istumajärjestyssuunnitelma123, joka
kertoo suomalaisten merkkitaiteilijoiden läheisistä väleistä. Keskelle on merkitty ELIEL
(Eliel Saarinen), vasemmalta lähtien ELLA K (Ella Kajanus), GIOVANNI, ELIN (Elin
Lindberg), ALLAN (liikemies Allan Hjelt), AGDA, KAJUS (säveltäjä, kapellimestari Robert
Kajanus), LOJA (Loja Saarinen), SIBBAN (säveltäjä Jean Sibelius), ANNA S, EERO,
IRENE (Irene Lindgren), BUCKLAN (Eric Ehrström), SIIRI, EERO J (taiteilija Eero
Järnefelt), OLLI E (Olga Ehrström), BLOMSTEDT (taiteilija Väinö Blomstedt), CARA L
(arkkitehti Carolus Lindberg), RITA (Rita Öhqvist), KUSTU, SAIMI JÄRNEFELT, ARMAS
(Armas Lindgren), AINO S (Aino Sibelius).
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Ehrströmit olivat tuttuja myös kuvanveistäjä Emil Wikströmin kanssa. Wikströmin
tytär muistelee lapsuutensa kesäaikoja Visavuoressa, jossa muun muassa vuorineuvos Gösta
Serlachius vieraili, kuten myös Eric ja Olga Ehrström. Lapsen mieliin ”Bucklan” jäi pyöreänä
ja iloisena, Olga tummana ja kauniina. Herkkusuu Eric Ehrström oli myös opettanut lapsille
kuinka jäätelö valmistui nopeammin jäätelökoneella.124

3.7 Viimeiset vuodet

Vuonna 1927 taiteilijapariskunnan elämä muuttui onnettomuuden myötä. Olga ja Eric
Ehrström olivat nousemassa jo liikkeellä olevaan Porvoon-junaan Helsingistä 29.8.1927. Olga
Ehrströmin nousi asemalaiturilta junavaunuun miehensä avustuksella, mutta Eric Ehrström
horjahti, menetti jalansijansa ja putosi kahden junavaunun väliin. Junan henkilökunta huomasi
onnettomuuden heti ja antoi pysähtymiskäskyn. Juna jarrutti, mutta vaununpyörä ehti ajaa
Ehrströmin oikean käden yli. Eric Ehrström vietiin tajuissaan kirurgiseen sairaalaan, jossa
käden vammojen huomattiin olevan vakavia. Oikea käsi päätettiin amputoida. Leikkaus
tehtiin muutama tunti onnettomuuden jälkeen ja se sujui ilman komplikaatioita. Jo sairaalassa
ollessaan Ehrström kertoi Hufvudstadsbladetin toimittajalle aikeistaan harjoittaa vasenta
kättään niin, että se tulisi korvaamaan oikean käden taiteen teossa.125 Olga Ehrström vietti
kaiken aikansa miehensä sairaalavuoteen ääressä. Onnettomuudesta lannistumatta Eric
Ehrström opetteli tekemään taidetta vasemmalla kädellään ja käytti apunaan erikoisia
apuvälineitä, kuten hammaslääkärinporaa erilaisiin kaiverrustöihin. Olga Ehrströmistä tuli
entistä tärkeämpi miehensä taiteellinen avustaja taidegrafiikan ja konservoinnin parissa.126
Olga Ehrströmin tärkeyttä Eric Ehrströmin myöhäisemmässä tuotannossa on vaikea
arvioida, mutta se on varmasti oletettua suurempi. Omalla nimellään Olga Ehrströmin
tiedetään tehneen onnettomuuden jälkeen vuonna 1928 arkkitehti Carl Theodor Höijerin
muotokuvan ja 1930-luvulla Helsingin Olaus Petrin kirkon lasimaalauksen. Muista töistä ei
ole tietoa. 1930-luvulla, pariskunta vietti aikaa Asikkalassa Päijänteen rannalla sijaitsevassa
kesämökissään, ”Louhikossa”. Eric Ehrström maalasi siellä useita maisemakuvia järveltä,
tarkastellen ajankohdan vaikutusta väritykseen ja valaistukseen127.
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11. päivä lokakuuta 1934 Eric Ehrström kuoli. Tirrasen artikkelin mukaan kuoleman
välillinen syy oli liikalihavuus. Ehrström oli yrittänyt tulla toimeen mahdollisemman
vähäisellä kalorimäärällä ja laihduttaa, mutta elimistö ei kestänyt tällaista shokkia.128 Eric
Ehrströmin hautajaiset toimitti pastori W. Lampén. Läsnä olleista Hufvudstadsbladet mainitsi
ensimmäisenä sotamarsalkka Mannerheimin, mutta myös lukuisan joukon taiteilijoita. Eric
Ehrströmin muistoa kunnioittivat paikalla olollaan tai kukkalaitteellaan muun muassa Alvar
Cavén, Viktor Malmberg, Felix Nylund, W.G. Palmqvist, Gösta Serlachius, Jean Sibelius,
Eliel Saarinen, Eero Järnefelt, Robert Kajanus, Sigurd Fosterus, Jarl Eklund, Marcus Collin,
Alice ja Emil Wikström, Emmi ja Oscar Parviainen. Tilaisuus päättyi surumarssiin.129
Vasta Eric Ehrströmin kuoleman jälkeen vuonna 1935 Olga Ehrström osti kesämökki
”Louhikon” omakseen 10 000 markan hintaan. Louhikko kuului osana Putselan perintötilaan.
Ehrströmit olivat aiemmin viettäneet siellä aikaa ilmeisesti vuokralaisina. Kauppakirjan yksi
myyntiehto oli, ettei ostaja kaada Eric Ehrströmin aikoinaan kantatilalle istuttamia kuusia.130
Kovin pitkään Olga Ehrström ei valitettavasti ehtinyt nauttia Päijänteen rannalla sijaitsevasta
kesämökistään.
Joulupäivänä 1937 Olga Ehrström sairastui. Hän sairasti muutamia viikkoja ja kuoli
20. päivä tammikuuta 1938. Ehrströmiä hoitanut lääkäri muisteli taiteilijan olleen valloittavan
viehättävä ja tyylikäs viimeiseen hengenvetoon asti. Tammikuussa 1938 Olga Ehrströmin
muistokirjoitukset olivat Hufvudstadsbladetissa, Uudessa Suomessa sekä Helsingin
Sanomissa. 61-vuoden ikäisenä kuollutta taiteilijaa jäivät kaipaamaan iso joukko
taiteilijaystäviä sekä kolme veljeä perheineen. Olga Ehrström siunattiin 25. päivä tammikuuta
klo 14 Krematorion kappelissa ja hänet haudattiin Helsingin Hietaniemen hautausmaahan
miehensä Eric Ehrströmin ja heidän tyttärensä Beatan viereen. 131

3.8 Testamentti ja perunkirjoitus

Olga Ehrström ja Eric Ehrström tekivät yhteisen testamentin heinäkuussa 1923. Testamenttiin
kirjattiin, että toisen kuollessa jää täysi omistusoikeus olemassa olevaan pesään ja
omaisuuteen puolisolle. Testamentin oikeaksi todistivat arkkitehti Jarl Eklund, puolisonsa
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Martha Eklundin kanssa.132 Ehrströmit saattoivat olla tuttuja Eklundin kanssa jo Pariisin
ajoilta, mutta viimeistään yhteys Serlachiuksiin oli tuonut heidät samoihin piireihin.
Oman testamenttinsa Olga Ehrström teki muutaman vuoden miehensä kuoleman
jälkeen, tammikuussa 1936. Testamentti koski kaikkea Olga Ehrströmin sekä Eric Ehrströmin
omaisuutta. Ensimmäiseksi kohdaksi testamenttiin hän oli kirjoittanut omat sekä miehensä
omistamat kirjat, jotka oli määrä lahjoittaa Turun Suomalaiselle Yliopistolle.133 Lahjoitus
päivättiin saapuneeksi Turun yliopistoon 5.2.1938. Olga Ehrströmin testamentista lähetty ote
esiteltiin Yliopiston hallituksen kokouksessa 26. helmikuuta 1938 ja hallitus päätti ottaa
kiitollisuudella vastaan testamenttiin perustuvan lahjoituksen. Lahjoitus oli testamentin
mukaan jakamaton yksityinen kirjastokokonaisuus, joka sisälsi yhteensä 2 792 nidettä.
Taidehistoriallisen
puutarhanhoitokirjoja,

kirjallisuuden
romaaneja,

lisäksi
runsaasti

lahjoitukseen
teoksia

eri

kuului

keittokirjoja,

tieteenaloilta,

runokirjoja,

aikakauslehtiä sekä vihkokirjallisuutta. Niteet olivat suomen- ja ruotsinkielen lisäksi lähinnä
saksan- ja ranskankielisiä.134
Testamentin toisessa kohdassa kirjoitettiin sekä hänen oma, että hänen miehensä
kaikki taide (maalaukset, luonnokset, luonnoskirjat, piirustukset, harjoitelmat ja Eric
Ehrströmin grafiikat) lahjoitettavaksi Mäntän vastaperustettuun taidesäätiöön, josta on
vuosien mittaan kasvanut yksi arvostetuimmista taidemuseoistamme (nykyisin Gösta
Serlachiuksen taidemuseo). Samaan kohtaan kuului myös Eric Ehrströmin tekemät metalli-,
keramiikka-, posliini-, lasi-, hopea-, kulta- ja norsunluutyöt. Näiden lisäksi kohtaan kuului
myös kaksi korkeaa messinkistä kynttilänjalkaa (Eric Ehrströmin piirustusten mukaan tehdyt)
ja Axel Gallénin kipsinen miniatyyrimuotokuva Mikko Slööristä sekä kaikki Eric Ehrströmin
taideteoksista otetut valokuvat.
Perheen uskolliselle palvelijalle Susanna ”Sanna” Kujalalle Olga Ehrström
testamenttasi 5 000 markkaa, kuten myös saman summan Helsingin seurakunnan
hautaustoimistolle hautakuluja varten. Suurimman perinnön Ehrströmit jättivät kuitenkin Eric
Ehrströmin siskonpojalle, Gustav Rafael Souranderille (s.22.12.1921), joka peri lopun
omaisuuden, yli 65 000 markkaa. Gustav Sourander peri myös Ehrströmien kesäpaikan
Louhikon sekä Olga Ehrströmin tekemän kopion F.A. Ehrströmin muotokuvasta, joka oli
sijoitettuna kesäpaikka Louhikkoon.
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Erinäisiä esineitä ja pienempiä rahasummia testamentattiin sekä Olga Ehrströmin että
Eric Ehrströmin sisaruksille, kuten myös Mäntän taidesäätiölle. Siskolleen Ida Bergille Olga
Ehrström oli testamentannut kaikkien vaatteidensa ja useiden sukukalleuksien lisäksi myös
äidistään tekemänsä muotokuvan. Tämä öljyvärein tehty muotokuva on toinen kahdesta Olga
Ehrströmin tekemästä työstä, jotka eivät siirtyneet Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
omistukseen. Ida Berg kuitenkin kuoli reilu puoli vuotta ennen siskoaan, 5.9.1937
Helsingissä, eikä Olga Ehrström tehnyt tämän jälkeen muutosta testamenttiinsa135. Perheen
äidistä tehdyn muotokuvan kohtalo on siis epäselvä. Lain mukaan se on siirtynyt jollekin Olga
Ehrströmin veljistä.
Ehrströmien yhteydestä taiteilija Marcus Colliniin ei ole löytynyt viitteitä, mutta
ilmeisesti he olivat ystäviä. Testamentissaan Olga Ehrström jätti Collinille omia sekä
miehensä taiteilijatarvikkeita, jotka eivät siirtyneet Mäntän taidesäätiölle.136

4. TAITEELLIE TUOTATO

Olga Ehrströmin taiteellisen tuotannon kartoittaminen osoittautui hyvin hankalaksi.
Museoiden kokoelmiin töitä ei ole juuri päätynyt lukuun ottamatta Mänttää. Gösta
Serlachiuksen taidemuseoon tehdyn testamenttilahjoituksen takia kattava osa Olga ja Eric
Ehrströmin tuotantoa on Mäntässä. Valitettavan ilmastointiremontin takia pääsy näkemään
näitä töitä säilytystiloihin evättiin. Onnekas sattuma kuitenkin mahdollisti 8 työn tutkimisen
aikaisemmin otettujen diakuvien kautta137.
Kirjallisuudessa, lehtileikkeissä ja artikkeleissa viitataan useisiin Olga Ehrströmin
töihin nimeltä ja niitä kuvaillaan toisinaan hyvinkin tarkasti. Vaikken näitä töitä löytänyt
tutkimuksen aikana, antoivat kuvailut ja nimet mielikuvaa siitä, millaisia töitä Olga Ehrström
uransa aikana teki. Ihmiskuvaukset, henkilökuvat, muotokuvat ja omakuvat ovat suuri joukko
hänen tuotannostaan ja ne esitellään ensimmäisenä. Nämä työt antavat myös kattavimman
kuvan hänestä taiteilijana ja hänen kehityksestään, sillä ensimmäinen työ on vuodelta 1894 ja
viimeinen 1928. Osa kuvista on virallisen oloisia muotokuvia, osa taas lähempänä
kansankuvausta.
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Lasimaalaukset ovat oma kokonaisuutensa Olga Ehrströmin tuotannossa. Neljä
lasimaalauskokonaisuutta on syntynyt arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen
kanssa tehdystä yhteistyöstä. Värikkäät ja monipuoliset lasimaalaukset Hvitträskissä ja Haus
Molchowissa ovat lasimaalauksina ehdottomasti Olga Ehrströmin tuotannon parhaimmistoa.
Suur-Merijoella ollut uskonnollisaiheinen lasimaalaus on valitettavasti tuhoutunut, eikä sen
luonnosta ole tiedossa138. Marmoripalatsin lasimaalaukset eroavat muista tyyliltään. Ne ovat
pikemminkin koristemaalattuja ikkunoita kuin varsinaisia lasimaalauksia. Suomen kirkoissa
löytyy myös Olga Ehrströmin lasimaalauksia. Forssan kirkon mahtipontiset, hyvin
isokokoiset lasimaalaukset olivat taiteilijapari Olga ja Eric Ehrströmin yhteistyötä ja ne
valmistuivat 20-luvulla139.
Henkilökuvien ja lasimaalausten lisäksi Olga Ehrströmin tuotanto sisältää monenlaista
taidetta, kuten sisäkuvia, käyttögrafiikkaa, julisteita ja kuvitustöitä. Erityisesti Suomen
Kuvalehdessä ollut muotiosasto (15 kertaa) kuvituksineen on hyvin mielenkiintoinen
piirustuskokonaisuus. Helena Majasen mukaan Olga Ehrström suunnitteli käyttögrafiikkaa
pääasiallisesti suklaatehdas Fazerille, mutta hän teki myös joitakin saippuakäärepapereita ja
mainoksia140. Valitettavasti ilman pääsyä Gösta Serlachiuksen taidesäätiön arkistoihin näiden
tutkiminen on hyvin hankalaa.
Olga Ehrströmin taiteellisen tuotannon laajuutta on vaikea arvioida vähäisen tiedossa
olevan teosmäärän avulla. Hän kuitenkin teki taidetta säännöllisesti, sai arvokkaitakin
tilauksia ja kokeili rohkeasti erilaisia tyylejä ja tekniikoita. Kuten useat muut vuosisadan
vaihteen taiteilijat, hän ei edustanut mitään tiettyä tyylisuuntaa. Olga Ehrström osuu
tietynlaiseen väliaikaan taiteilijana. Häntä ennen Suomen taidehistoriassa vaikuttivat
kultakauden taiteilijat ja hänen jälkeensä erityisesti taiteilijaryhmät. Olga Ehrströmillä oli
ilmeisen konservatiivinen käsitys taiteesta ja kauneudesta141. Tämän vuoksi hän pysytteli
uusimpien taidevirtausten ulkopuolella.

4.1 Henkilökuvat

Olga Ehrström teki uransa aikana paljon henkilökuvia. Tirranen rajaa Olga Ehrströmin
osaamisen erityisesti muotokuviin, joissa hän oli lahjakas. Ehrströmin kerrotaan tehneen
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paljon kuvia omaisistaan ja ystävistään sekä kopioineen muotokuvia uransa alkuvaiheessa.142
Myös

Gummerus-Pihkalan

sukukirjassa

Olga

Ehrströmin

ammatiksi

mainitaan

muotokuvamaalaaja143. Hyvin suuri osa Olga Ehrströmin löytyneestä tuotannosta on
henkilökuvia. Varsinaisia muotokuvia hän on tehnyt kunniahenkikirurgi Alexander von
Collanista, arkkitehti Carl Theodor Höijeristä ja Loja Saarisesta. Omakuvia tutkimuksessa
esitellään yhteensä kolme ja muita henkilökuvia runsaasti. Maisemien ja asetelmien sijaan
Olga Ehrström oli selvästi viehättynyt ihmiskuvaukseen. Valitettavasti osa hänen
henkilökuvistaan jää puuttumaan tästä tutkimuksesta, mutta toimikoot seuraavat työt
esimerkkeinä suuremmasta kokonaisuudesta.

4.1.1 Lukeva poika 1894

Lukevaa poikaa esittävä lyijykynäpiirros vuodelta 1894 on varhaisin tiedossa oleva Olga
Gummeruksen työ144. Pöydän ääressä kirjaa keskittyneesti lukeva poika on Hertta Tirrasen
kirjan kuvatekstin mukaan Olga Gummeruksen 5 vuotta nuorempi veli Henrik Gummerus.
Piirustuksen valmistumisen aikaan vuonna 1894 Olga Gummerus opiskeli jo Suomen
Taideyhdistyksen piirustuskoulussa Helsingissä muun perheen asuessa Vaasassa. Veli Henrik
Gummerus oli tuolloin 13-vuotias. Kuvan poika nojaa keskittyneesti oikeaan käteensä ja
lukee kirjaa. Vaatteisiin on tehty laskoksia ja varjostuksia elävöittämään kuvaa, mutta muuten
viivat ovat hyvin yksinkertaisia ja selkeitä. Toinen käsi on jätetty viitteelliseksi, mutta siitä
huolimatta poika on hyvin luonnollisen näköinen asentoineen ja ilmeineen.
Lyijykynäpiirustus on signeerattu ensin ilmeisesti O. Gummerus 1894 ja myöhemmin
alapuolelle uudestaan. Valitettavasti tekstistä on mahdoton saada selvää, mutta se voi olla
omistuskirjoitus jollekin sukulaiselle tai ystävälle kuten vuoden 1913 omakuvassa. Teksti
loppuu 1910-luvun vuosilukuun, mutta viimeisestä luvusta on vaikea saada selvää. Olga
Gummerus saattoi antaa lyijykynäpiirustuksen lahjaksi veljelleen Henrik Gummerukselle,
kuten hän antoi omakuvansa lahjaksi tädilleen Augusta Krookille. Henrik Alexander
Gummerus kuoli 4.4.1918 kansalaissodassa Hauholla vain 36-vuoden ikäisenä. Hän oli
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ammatiltaan pankkivirkailija ja taisteli valkoisten puolella. Gummerus oli naimisissa ja hänen
kuollessaan perheen pojat olivat vain 4 ja 8 vuoden ikäisiä.145

4.1.2 uori poika (1897)

Nuorta poikaa esittävä työ on todennäköisesti Olga Gummeruksen opiskeluajan työ Suomen
Taideyhdistyksen piirustuskoulusta146. Helena Majasen proseminaarityön kuvalistaan on
merkitty työ ”Poika 1897”. Paidattomana istuvaa poikaa kuvaava työ voi hyvinkin olla
vuodelta 1897, sillä Majasen mukaan vuodelta 1896 ja 1897 Olga Gummerukselta on useita
nuorten tyttöjen ja poikien kuvia. ”Poika 1897” –työtä Majanen käyttää esimerkkinä
Ehrströmin hillityistä perussävyistä ja harmaaseen murretuista väreistä.147
Teos on akvarelli, kuten useat muut Gummeruksen työt. Se on selkeä anatomian
harjoitelma varjostuksineen. Nuori poika istuu rennon huonoryhtisenä tuolilla ja hänet on
kuvattu täysin profiilista. Isot siniset housut on kiristetty vyötärölle narulla. Pojan kädet
roikkuvat rennosti jalkojen päällä ja katse on suuntautunut pois. Varjot pojan selän puolella
ovat hyvin voimakkaat ja käsiin heijastuu edestä voimakas valo. Tausta on täysin neutraalin
harmaa. Vaikka pojan asento on hieman kömpelö, ovat yksityiskohdat työssä hyvin
onnistuneita. Pojan korva, hiukset ja se, mitä hänen kasvoistaan näkyy, ovat hyvin
luonnollisia, erityisesti korvassa ja poskessa hohkaa luonnollinen ihon puna.
Teos on signeerattu kuvan vasempaan alalaitaan paksulla siveltimellä, punaisella
värillä ”OG”. Nimikirjaimet rajaavat kuvan valmistumisajan luonnollisesti aikaan ennen
vuotta 1903, mutta sen voi hyvin olettaa olevan opiskeluaikainen harjoitelma. Teos kuuluu
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin.

4.1.3 Kunniahenkikirurgi Alexander von Collanin muotokuva 1898

Alexander von Collanin (1819–1910) ura eteni poikkeuksellisen loistokkaasti Haminan
kadettikoulun lääkäristä aina Venäjän keisarillisen perheen kunniahenkikirurgiksi asti.
Haminaan asettunut Collan komennettiin 1856 nuoremmaksi lääkäriksi Pietariin Nikolain
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ratsuväkikouluun. Vuonna 1862 hänet nimitettiin valtioneuvokseksi, aatelisarvon hän sai
1874 ja vuonna 1877 hovin kunniahenkikirurgin ja salaneuvoksen arvot. Elokuussa 1884
Collan siirtyi eläkkeelle ja muutti Helsinkiin, jota hän piti todellisena kotikaupunkinaan. Hän
osallistui sukunsa edustajana säätyvaltiopäiville 1882–1906.148
Vuonna 1898 Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulusta vastavalmistunut taiteilija
Olga Gummerus maalasi mahtipontisen muotokuvan Alexander von Collanista149.
Merkittävän suurmiehen muotokuvan ikuistaminen vastavalmistuneelta taiteilijalta tuntuu
hämmästyttävältä läpimurrolta. Sukututkimuksen kautta asialle löytyy kuitenkin selitys. Olga
Gummeruksen äidin äiti Elisabeth Collan (1822–1896) oli kunniahenkikirurgi Alexander von
Collanin sisko. Yhteensä perheessä oli sisaruksia 10, neljä tyttöä ja kuusi poikaa.150
Öljyvärein kankaalle tehty muotokuva on kooltaan 88.90x58.80 ja se on signeerattu
työn oikeaan alalaitaan ”O. Gummerus 1898”. Teoksen takana kehyksessä on P. G.
Malmqvistin (kehystämön) leima ja teoksen edessä on laatta ”Alexander von Collan 1819–
1910”. Teos on ainoa Olga Gummeruksen tekemä muotokuva Suomen julkisten
taidemuseoiden kokoelmissa. Se kuuluu Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmiin, johon
se on liitetty kaupungin vuoden 1983 peruskoulu-uudistuksen myötä, jolloin koulujen irtain
omaisuus siirtyi kaupungin omistukseen. Muotokuva on sijoitettuna vakituiseen paikkaan
Svenska Normallyceumiin Helsingin Unioninkadulla. Vuonna 2006 teos oli sijoitettu
opettajainhuoneen eteisessä olevien kaappien yläpuolelle.151
Muotokuva on väreiltään hyvin hillitty. von Collanin puku on tummanharmaa, kravatti
sinisenharmaa. Tausta on neutraali harmaanruskea ja lämpöä kuvaan tuo vain vasemman
käden

alla

oleva

punasävyinen

pöydän

kulma.

Valokuvasta

on

verrattavissa

kunniahenkilääkärin kasvonpiirteet ja tiukka ilme muotokuvan lopulliseen toteutukseen.
Vaikka Olga Gummerus oli sukua kunniahenkikirurgi von Collanille, on hän silti saattanut
tehdä muotokuvan valokuvan perusteella. Muotokuvassa von Collanin kasvot on maalattu
hyvin yksityiskohtaisesti. Kädet sen sijaan on jätetty hyvin luonnosmaisiksi, paksuilla
siveltimillä maalatuiksi. 152
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4.1.4 Alaston nainen 1901

Alastonharjoitelma naisesta153 vuodelta 1901 on ainoa Olga Gummeruksen varmasti Pariisin
ajan tässä tutkimuksessa esiteltävä työ. Teos on signeerattu vasempaan alakulmaan ”4 maj
1901” (lisäksi jotain muuta, mahdollisesti Olga) ja oikeaan alakulmaan ”Paris”.
Alastonharjoitelma on sävyiltään melko tumma. Naisen lähes mustat hiukset hädin tuskin
erottuvat taustasta, sen sijaan vaalean ihon ja tumman taustan kontrastia on häivytetty
pehmein rajoin. Nainen seisoo kontrapostoasennossa, jossa toinen jalka toimii tukijalkana ja
toinen lepää rennosti vieressä. Kädet eivät roiku rentoina alhaalla, vaan ne on nostettu rinnan
päälle. Teos on reunoiltaan vinolle materiaalille tehty ja se on tavallinen alastonharjoitelma.
Anatomian lisäksi naisen kuvassa on oletettavasti harjoiteltu valoa ja varjoa.

4.1.5 aisen muotokuva

Tuntemattoman naisen muotokuva154 kuuluu myös Ehrströmin Mänttään testamenttaamien
töiden joukkoon, eikä siitä siksi ole lisätietoja saatavilla. Naisen mustat hiukset on koottu
nutturaksi pään päälle. Tummassa vaatteessa on iso kaula-aukko, mutta vaatteen
yksityiskohtia ei ole kuvattu. Naisen ilme on vakavan surumielinen, katse käännetty
aavistuksen alaviistoon. Tausta sisältää monia hillittyjä värejä, harmaata, sinistä, kellertävää.
Muista teoksista poiketen tämän teoksen pinta näyttää krakeloituneen. Pinnan halkeamat ja
säröily on selvästi näkyvissä lähes koko työssä. Naisen muotokuva on hyvin kiehtova.
Yksinkertainen värimaailma ja naisen kaihoisa katse saa mielikuvituksen heräämään ja
leikkimään erilaisilla ajatuksilla; kuka oli tuo nutturapäinen malli, missä ja milloin työ on
valmistunut?

Tyyliltään

ja

sivellintekniikaltaan

se

muistuttaa

Pariisissa

tehtyä

alastonharjoitelmaa, joten se voi myös olla Olga Gummeruksen Pariisissa tekemä työ.

4.1.6 Loja Saarisen muotokuva

Louise ”Loja” Gesellius (myöh. Saarinen) oli arkkitehti Herman Geselliuksen sisko.
16.3.1879 syntynyt Loja Gesellius oli vain 3 vuotta Olga Ehrströmiä nuorempi ja kouluttautui
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myös taiteilijaksi Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Opintonsa Loja Gesellius
aloitti syksyllä 1897 ja lopetti keväällä 1903. Nuoret naiset opiskelivat koulussa yhtä aikaa,
mutta eri luokilla. Gesellius sai opintomenestyksestään useita kiitosmainintoja sekä hopeisen
piirtimen.155 Hvitträskin valmistuttua Herman Gesellius asui siskonsa Lojan kanssa
piharakennuksessa. Loja Gesellius ja Eliel Saarinen viettivät paljon aikaa yhdessä,
samanlaisten harrastusten parissa ja rakastuivat toisiinsa.156 Tammikuussa 1904 Eliel Saarisen
ja Mathilda Saarisen avioero oli selvä ja 6.4.1904 Eliel Saarinen ja Loja Gesellius vihittiin157.
Loja

Saarinen

toimi

Olga

Ehrströmin

tavoin

taiteellisena

avustajana

useissa

arkkitehtitoimiston projekteissa. Hän suunnitteli muun muassa Hvitträskin ruokasalin ja tuvan
valaisimet, veistoksia Suur-Merijoelle ja Haus Molchowiin158.
Muotokuva Louise ”Loja” Saarisesta159 kuuluu Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
kokoelmiin. Teos on todennäköisesti toteutettu aikana, jolloin Ehrströmit asuivat
Hvitträskissä ja olivat eniten tekemisissä Saarisen perheen kanssa. Teoksen valmistumisajaksi
voi siis arvioida noin vuodet 1907–1912. Loja Saarinen on kuvattu vinosti edestäpäin
istumassa. Hänen ilmeensä on vakava, kuten henkilöillä yleensä Olga Ehrströmin töissä. Loja
Saarisen mustat hiukset erottuvat tummasta taustasta, sillä hänen niskansa taakse on kuvattu
kirkkaampi alue, joka tuo hieman valoa muuten niin tummaan kuvaan.

4.1.7 Omakuvat 1911, 1913 ja vuosiluvuton

Olga Ehrströmin muotokuvatuotantoon kuuluvat omana ryhmänään omakuvat, joista
esitellään vuonna 1911 ja 1913 valmistuneet, sekä mahdollinen vuosiluvuton omakuva160.
Vuonna 1911 Olga Ehrström oli noin 35-vuotias ja asui puolisonsa kanssa Kirkkonummen
Hvitträskissä maalatessaan ensimmäisenä esiteltävän työn. Teos on omakuvaksi hyvin
persoonallinen, sillä se on täysin sivusta kuvattu profiilikuva. Tausta on voimakkaan
sinivihreä, pintaan on tuotu elävyyttä isoin siveltimellä tehdyin täplin. Olga Ehrströmin katse
on suuntautunut vasemmalle, ilme on vakava. Päässään Olgalla on tummansininen huivi, joka
on kiinnitetty hiuksiin kauniilla ruskealla soljella. Olkapäillä lepää punaisenruskea turkis.
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Sama turkis hänellä on päällä Hvitträskissä noin 1904 kuvatussa kuvassa, joka löytyy Teppo
Jokisen Haus Molchow -teoksesta. Kaulassa Olgalla on kultakoru, jonka väritys on toteutettu
keltaisen ja vihreän täplin. Samalla tekniikalla on tehty hyvin eläväksi myös ihonväritystä
leuan alla. Vihreän, sinisen ja punaisen täplät muodostavat yhdessä elävän värityksen.
Tekniikka on saanut vaikutteita pointillismista, mutta sitä on käytetty tehokeinona vain
muutamassa yksityiskohdassa. Helena Majanen kuvailee taidehistorian proseminaarityössään
kyseistä omakuvaa seuraavasti:
Mielenkiintoinen ilmiö on vuonna 1911 maalattu, pääpiirteiltään neoimpressionistinen omakuva.
Kasvot ja kaula on maalattu käyttämällä Seurat’n oppeihin perustuvia yhdenmuotoisia, persoonattomia
väritäpliä, joiden on määrä koostua kuvaksi riittävän välimatkan päästä katsottuna. Täplät eivät
kuitenkaan ole puhtaita sateenkaarenvärejä. Taustassa näkyvät väritäplät muistuttanevat jo enemmän
Signacille ominaista siveltimen jälkeä tai A.W. Finchin 1910-luvulla käyttämää sivellintekniikkaa,
joskaan niiden yhteydessä ei ole enää kyse mistään värien sekoittumisesta. Hiukset, niiden ympärille
kiedottu huivi sekä turkis harteilla ovat puolestaan maalatut siveltimenvedoin, joilla ei enää ole mitään
tekemistä pointillismin kanssa. Lopputuloksena on harmooninen kokonaisuus, jonka eri materiaaliosat
on esitetty kunkin omalle luonteelle parhaiten soveltuvin keinoin tietyn johtoteeman vaikuttaessa
kokoavana tekijänä.161

Vuonna 1911 maalattu omakuva kuuluu Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan
Mäntässä.
Hertta Tirrasen vuonna 1950 ilmestyneessä kirjassa Suomen taiteilijoita Juho
Rissasesta Jussi Mäntyseen on mustavalkoinen kuva Olga Ehrströmin omakuvasta vuodelta
1913. Vesivärimaalaus kuvaa Ehrströmiä noin 37-vuotiaana. Teoksen alareunassa on selkeä
signeeraus
”Till Moster Tuttu
med tusen lyckönskningar
31 okt 1913 från Olli E”.
31. lokakuuta 1913 Olga Ehrströmin äidin sisko, entinen Vaasan ruotsalaisen tyttökoulun
johtaja Augusta Krook vietti 60-vuotissyntymäpäiväänsä162. Ehrström maalasi omakuvan siis
lahjaksi rakkaalle tädilleen, jota perhepiirissä kutsuttiin ”Moster Tuttuksi”163. Teoksen
nykyistä olinpaikkaa ei tiedetä, eikä värillistä kuvaa teoksesta ole saatavilla. Teoksen lahjaksi
saanut Augusta Krook eli naimattomana ja hänen jäämistöjensä kohtalo ei ole tiedossa.
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Kyseinen Olga Ehrströmin omakuva on hyvin viehättävä. Taustalla näkyy hieman
kuviointia, mahdollisesti seinäpanelointia, mutta muuten katsojan huomio keskittyy suoraan
silmiin katsovaan Ehrströmiin. Pusero on neutraali ja kaula-aukossa näkyy kaunis koru, joka
on mahdollisesti sama kuin aiemmassa omakuvassa. Valokuviin verrattaessa omakuva on
hyvin näköinen, mutta kulmakarvojen maalaaminen aivan yhtenäiseksi ja varjon jatkaminen
jopa hieman nenän päälle on merkillistä. Yhteenpiirretyistä kulmakarvoista tulee mieleen
vasta muutama vuosikymmen myöhemmin toisella puolella maapalloa taidetta tehnyt
meksikolainen Frida Kahlo.
Kolmas omakuvana esiteltävä työ on nimetön, vuosiluvuton Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmiin kuuluva vesivärityö. Teoksessa kuvatusta henkilöstä ei ole
varmuutta, mutta koska se muistuttaa kasvonpiirteiltään ja ilmeeltään taiteilijaa itseään, oletan
sen mahdollisesti esittävän häntä. Helena Majanen myös viittaa proseminaarityössään
vuosiluvuttomaan omakuvaan, joka on Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmissa164.
Näillä perustein oletan työn olevan omakuva, joskin jätän mahdollisuuden muihin tulkintoihin
myös avoimeksi.
Omakuva on värisävyiltään hyvin paljon vuonna 1911 tehtyä omakuvaa muistuttava,
työn pääväri on sininen. Kuvan naisella on päällään sininen vaate ja tausta on siniharmaa.
Henkilö on kuvattu hyvin tyypilliseen tapaan etuviistosta, katse on suuntautunut suoraan
kuvasta katsojaan. Naisen tummat hiukset ovat kiinni ja voimakkaat kulmakarvat antavat
ilmettä vakaville kasvoille. Teoksen tausta on jätetty luonnosmaisesti kesken, samoin kuin
vuoden 1913 omakuvassa.

4.1.8 Arkkitehti Theodor Höijerin muotokuva 1928

Carl Theodor Höijer syntyi Helsingissä 1843. Isä Henrik Höijer päätti pojan ollessa vielä
pieni, että tästä tulisi arkkitehti. Nuori Höijer erosi koulusta 1860 voidakseen aloittaa työt
Chiewitzillä, joka toimi Turun ja Porin lääninarkkitehdin virassa. Vuonna 1863 Theodor
Höijer lähti Turusta Tukholmaan Kuninkaallisen taideakatemian oppilaaksi. Opintojensa
jälkeen hän pääsi töihin arkkitehti A. H. Dahlströmille, joka oli ollut aiemmin hänen
opettajanaan Teknillisessä Reaalikoulussa.165 Höijerin läpimurto arkkitehtinä tapahtui
näyttävästi vuoden 1876 taide- ja teollisuusnäyttelyn rakennuksen arkkitehtina. Ehdoton
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huippu Höijerin uralla oli Ateneumin suunnitteluprojekti, jonka Leo Mechelin osoitti hänelle
ohittaen näin yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehdit. Ateneum oli tarkoitettu Suomen
Taideyhdistykselle ja Suomen Taideteollisuusyhdistykselle, niiden kouluille ja kokoelmille,
mutta rakennuttajana ja rahoittajana toimi valtio. Höijerin ystäväpiiriin kuului muun muassa
Thorsten Waenerberg, Suomen Taideyhdistyksen kokoelmien intendentti, joka toimi
yhteistyökumppanina Ateneumia suunniteltaessa. Theodor Höijerin työura päättyi 1905
osittain halvaannuttavaan sairauskohtaukseen ja hän kuoli viisi vuotta myöhemmin, 1910
Helsingissä.166
Kuva167 Olga Ehrströmin maalaamasta Theodor Höijerin muotokuvasta on Hertta
Tirrasen kirjasta. Muotokuva on tehty vuonna 1928, 18 vuotta Höijerin kuoleman jälkeen,
taiteilija Ehrströmin ollessa jo yli 50-vuotias. Höijerin muotokuva on tehty valokuvan
perusteella ja Ehrström näyttää korostaneen arkkitehdin voimakkaita kasvonpiirteitä
entisestään. Teoksessa on kunnioitusta herättävä, vakava tunnelma. Tirrasen kirjaan painetun
kuvan mustavalkoisuus jättää katsojan arvuuttelemaan sen alkuperäistä värimaailmaa.
Alexander von Collanin muotokuvaa katsoessa, voisi olettaa myös Höijerin muotokuvasta
löytyvän joitain lämpimiä sävyjä, mahdollisesti taustasta. Muuten värimaailma on
oletettavasti hyvin tumma. Muotokuvan maalaussyytä, eikä nykyistä olinpaikkaa tiedetä.
Ehrström opiskeli Ateneumissa Höijerin ystävän Waenerbergin ohjauksessa, mutta muuta
yhteyttä heillä ei tiedettävästi ole ollut. Olga Ehrström saattoi tehdä muotokuvan
kunnianosoituksena arkkitehdille muutama vuosikymmen hänen kuolemansa jälkeen tai se on
voinut olla myös tilaustyö.

4.1.9 Sinipukuinen nainen ja lankaa kerivä nainen

Käsittelen sinipukuista naista ja lankaa kerivää naista168 esittäviä töitä samassa kappaleessa,
sillä niiden taustatiedot ovat hyvin vähäiset ja molemmat työt vaikuttavat luonnoksilta. Työt
kuuluvat Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle lahjoitettuihin töihin, mutta valmistumisvuotta
eikä muuta tietoa niistä ole saatavilla. Sinipukuista naista esittävä työ on melko epätyypillinen
Olga Ehrströmille. Muodista ja vaatteista kiinnostunut Olga Ehrström maalasi normaalisti
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vaatteiden yksityiskohdat hyvin tarkasti. Sinipukuista naista esittävässä työssä sininen juhlava
mekko on melko vähin yksityiskohdin maalattu. Taustalle maalattu purppurainen seinä voi
olla alku johonkin suurempaan suunnitelmaan taustasta, mutta todennäköisesti keskeneräinen
työ on voinut olla luonnos tai nopea harjoitelma. Taustassa esiintyvä purppuraväri saattaa olla
sitä, mitä Majanen kuvaili sanoin ”Taiteilijatar on sortunut äiteliin vaalean puna-liilan
sävyihin.”169
Lankaa kerivää naista esittävä keskeneräinen työ on myös mahdollisesti luonnos.
Vihreässä nojatuolissa istuva nainen on pukeutunut punaiseen pitkään mekkoon ja hän pitelee
käsissään lankarullaa. Kasvot ovat jääneet muutamaa viivaa lukuun ottamatta tekemättä,
hiusten mallia ja väritystä on aloiteltu ruskealla. Osa taustan huonekaluista on vain
hahmoteltu, osaa on myös väritetty. Tässä kuvassa pääosassa on huonekalujen sijaan
askareisiin keskittynyt nainen. Hän ei ole teoksen sommittelun ainoa elementti, sillä työssä
huomiota saavat myös huoneen sisustus. Lankaa kerivä nainen voi olla luonnos työhön, joka
vuonna 1909 ostettiin taideyhdistyksen arpajaisiin ”Ompeleva tyttö” –nimisenä 175 markan
hinnalla170.

4.2 Yhteistyö arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen kanssa

Vuonna 1896 kolme arkkitehtiopiskelijaa Eliel Saarinen (1873–1950), Armas Lindgren
(1874–1929) ja Herman Gesellius (1874–1916) perustivat yhteisen arkkitehtitoimiston.
Valmistuttuaan

vuonna

1898

silloisesta

Polyteknillisestä

opistosta

he

voittivat

suunnittelukilpailun, jossa valittiin Suomen paviljonki vuoden 1900 maailmannäyttelyyn
Pariisiin. Kansallisromanttiseen tyyliin rakennettu paviljonki saavutti suurta suosiota.
Kuuluisuuden myötä töitä tulvi yhä enemmän toimistoon. Vuonna 1901 arkkitehdit päättivät
kansallisromanttisten ihanteiden mukaisesti muuttaa maaseudulle. He ostivat maata Hvitträskjärven rannalta Kirkkonummen kunnasta. Kukin arkkitehti suunnitteli sinne oman talonsa.
Yhteensä he suunnittelivat Suomeen noin 70 rakennusta.171 Arkkitehtien ympärille alkoi
muodostua hiljalleen taiteilijakollektiivi, johon kuului käsityöläisiä, taidemaalareita ja
kuvanveistäjiä. Tästä toveripiiristä arkkitehtien käyttämät taiteelliset avustajat olivat varmasti
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peräisin. Vähitellen he löysivät myös luotettavaa työtä tekevät taideteollisuusesineiden
vakiovalmistajat sekä talon teknisestä varusteistosta vastaavat tahot.172
Oltuaan Ruovedellä Axel Gallénin opissa kaksi vuotta Eric Ehrström työskenteli
lyhyen aikaa arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen palveluksessa ennen lähtöään
Pariisiin 1901173. Pariisista palattuaan Eric Ehrström ilmeisesti esitteli myös tulevan vaimonsa
arkkitehdeille. Ensimmäinen Olga Ehrströmin yhteistyöprojekti arkkitehtien kanssa oli SuurMerijoki. Viipurin länsipuolelle rakennettu kartano suunniteltiin ja toteutettiin vuosien 1901–
1903 aikana. Vuoden 1904 alussa kartano oli valmis sisustuksineen.174 Olga Ehrström toimi
taiteellisena avustajana toteuttaen vuolukiviset salamanteriveistokset pääoven luokse portaille,
lasimaalauksen vanhempien makuuhuoneeseen sekä tekstiilejä.175
Suur-Merijoen jälkeen Ehrströmit tekivät yhteistyötä arkkitehtien kanssa heidän oman
kotinsa ja ateljeensa, Hvitträskin suunnittelussa. Kirkkonummelle sijoittuvaa Hvitträskiä
alettiin rakentaa vuonna 1902 kansallisromanttiseen tyyliin.176 Olga Ehrströmin suunnitteli
Hvitträskin keskiaikaissävytteiseen ruokasaliin lasimaalauksen, joka myöhemmin ristittiin
”Kilpakosijoiksi”.177 Olga ja Eric Ehrström asuivat Hvitträskissä vuosina 1907-1912178. He
asuivat piharakennuksessa, jonka taakse tehdyssä lisäosassa heillä oli ateljee179.
Olga Ehrströmin kolmas yhteinen projekti arkkitehtien kanssa oli Saksaan
rakennettavan Haus Molchowin (Haus Remerin) lasimaalauksen suunnittelu. Suur-Merijoen
tavoin

se

kuului

kokonaistaideteosten

loistoluokkaan.

Arkkitehdit

hallitsivat

niin

arkkitehtuurin kuin sisustuksenkin ja rakennus oli hyvin yhtenäinen sekä harmoninen. Kuten
muihin Gesellius, Lindgren & Saarisen kohteisiin, myös Haus Molchowiin Olga Ehrström
suunnitteli

lasimaalauksen.180

Jylhän

jugend-huvilan

biljardihuoneeseen

suunniteltu

neliosainen lasimaalaus tuhoutui aikoinaan Haus Molchowin myötä, mutta lopulliseen
mittakaavaan tehty maalausluonnos on tallessa Gösta Serlachiuksen taidesäätiöllä
Mäntässä181.
Kaksi vuosikymmentä myöhemmin Olga Ehrström teki jälleen yhteistyötä Eliel
Saarisen kanssa. Villa Keirkner Helsingissä oli Haus Molchowia huomattavasti myöhäisempi,
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Saarisen yksityisprojekti. Olga Ehrströmin osuus Marmoripalatsin sisustuksessa oli alahallin
eteisen ikkunoiden lyijylasityöt. 182

4.2.1 Suur-Merijoen veistokset, lasimaalaus ja tekstiilityöt 1901-03

Kun arkkitehdit Gesellius, Lindgren ja Saarinen vastaanottivat tilauksen suuren huvilan
suunnittelusta Karjalan kannakselle vuonna 1900, heillä oli takanaan jo nelisen vuotta
yhteistyötä arkkitehtitoimistona183. Suur-Merijoki oli tila Merijoella, Viipurin länsipuolella.
Nykyisin se, mitä siitä on jäljellä, sijaitsee Venäjän alueella. Lokakuussa 1900 tilan osti
saksalaissyntyinen

pietarilaistehtailija

Max

Neuscheller

(1862–1919).

Suomalainen

arkkitehtikolmikko suunnitteli ja rakensi sinne 1901–1903 uuden päärakennuksen ja
talousrakennuksia, vanha tila purettiin. Rakennuksen suunnittelussa suosittiin vuosisadan
vaihteessa suosituksi tullutta kokonaistaideteossuunnittelutapaa, joka sisälsi kokonaisvaltaisen
suunnittelun lisäksi myös ympäristöön soveltuvan elämäntavan. Aatteen toteuttaminen
käytännössä oli vaikeaa, mutta Suur-Merijoki oli onnistunut poikkeus kokonaistaideteoksien
joukossa.184
Suur-Merijoen kartanon päärakennuksen sisäänkäynti185 ei voinut jäädä huomaamatta.
Se oli suunniteltu monumentaaliseksi ja se muistutti keskiaikaisen kirkon portaalia. Pääovelle
noustiin leveitä vuolukiviportaita, joita molemmin puolin vartioivat Olga Ehrströmin
veistämät vuolukiviset salamanterifiguurit186. Salamanterit edustivat pitkää keskiaikaista
perinnettä, mutta niiden symbolinen tehtävä lienee ollut suojella taloa tulipalolta.187 Vuolukivi
on materiaalina pehmeistä mineraaleista muodostunut kivilaji, jota voi helposti sahata, veistää
ja

vuolla.

Pohjoismaiden

suurin

vuolukiviesiintymä

on

Suomessa,

karjalaisella

liuskekivivyöhykkeellä, melko lähellä Suur-Merijoen rakennuspaikkaa.188 Eliel Saarisen
suunnitelmassa vuodelta 1903 oli jo sisäänkäynnin molemmin puolin kaksi lisko/salamanteri
aiheista veistosta. Olga Ehrström toteutti veistokset arkkitehdin aiheen mukaisesti omalla
tavallaan.
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Noin 900 neliön189 kartanossa sisustuksen lisäksi tärkeimpiin huoneisiin suunniteltiin
taideteoksia. Taiteellisten yksityiskohtien määrä paljasti huoneiden hierarkkisen järjestyksen
talokokonaisuudessa. Hallissa sekä kirjastossa oli huomattava määrä taidetta, muun muassa
Gabriel Engbergiltä, Felix Nylundilta, Loja Geselliukselta, Väinö Blomstedtilta ja Eric
Ehrströmiltä. Myös toisessa kerroksessa sijainneessa vanhempien makuuhuoneessa oli
useampia taideteoksia.190
Herra ja rouva Neuschellerin makuuhuoneeseen tultiin yläkerran hallista pienen
välikön kautta. Siihen liittyi myös toalettihuone, kylpyhuone ja wc. Makuuhuone oli Herman
Geselliuksen suunnittelema ja se oli jaettu kahteen osaan. Parivuode oli erotettu muusta
huoneesta jalkopään kohdalta verhoilla ja seinäkkeillä. Vuoteen päädyssä oli Felix Nylundin
ja Loja Geselliuksen veistämät naisfiguurit. Vuoteen seinän puoleisen päädyn yläpuolelle oli
sijoitettu Olga Ehrströmin Neitsyt Mariaa esittävä lasimaalaus, joka kertoo myös kirkon
asemasta avioliittoa säädelleenä auktoriteettina. Neitsyt Maria vuoteen päädyssä suojeli
avioelämän lisäksi ilmeisesti myös muita asioita, joiden tapahtumapaikkana sänky oli. Nainen
synnytti ja imetti vuoteessa, siinä myös sairastettiin ja kuoltiin.191 Saatavilla oleva kuva SuurMerijoen kartanon makuuhuoneesta on heikkolaatuinen, eikä lasimaalauksen aihetta tai tyyliä
voi sen tarkemmin analysoida.
Olga Ehrströmin osuus Suur-Merijoen taiteellisessa koristelussa ei päättynyt
pelkästään salamanteri-veistoksiin ja makuuhuoneen lasimaalauksiin. Hän osallistui myös
gobeliinien

suunnitteluun.

Rakennuttaja

oli

antanut

suunnittelijoille

vapaat

kädet

sisustustekstiilejä ja valaisimia myöten, sekä vapaat kädet rahankäytön suhteen. Suomen
Käsityön ystävät valmisti Olga Ehrströmin johdolla useimmat Suur-Merijoen ryijyt,
sohvatyynyt ja pöytäliinat.192
Suur-Merijoen kartanon myöhemmistä vaiheista johtuen, ei Olga Ehrströmin
taideteoksia ole säilynyt nykypäivään. Kartano myytiin Suomen valtiolle vuonna 1927 ja sen
peltoalueet olivat ilmavoimien käytössä. Päärakennus toimi maalentolaivueen upseerikerhona.
Talvisodan aikana Suur-Merijoen kartanon päärakennus sai pommiosuman, joka vaurioitti
taloa ja sytytti tulipalon. Talvisodan loppuvaiheessa aloitettiin päärakennuksen irtaimiston
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evakuointi ja talo tyhjennettiin lopullisesti maaliskuussa 1940. Suur-Merijoki luovutettiin
Neuvostoliitolle 20.6.1944. Marraskuussa 2001 päärakennuksesta oli jäljellä vain kivijalka.193

4.2.2 Hvitträskin lasimaalaus ”Kilpakosijat” 1904–1905

Arkkitehdit Gesellius, Lindgren ja Saarinen ostivat 16 hehtaaria maata Hvitträsk-järven
rannalta Kirkkonummelta rakentaakseen sinne ateljeekodin. Tontti sijaitsee metsän keskellä
korkealla kalliolla, josta on kaunis näköala järvelle. Hvitträskin talot rakennettiin vuosina
1902–1903

hirsistä

ja

graniitista

kansallisromanttiseen

tyyliin.194

Päärakennuksen

rakentamisen ajan, syksyn 1902, Saarinen asui Hvitträskin piharakennuksessa. Kirkonkirjojen
mukaan Lindgren muutti Hvitträskiin tammikuussa 1904, Gesellius ja Saarinen on kirjattu
asukkaiksi virallisesti vasta kesäkuussa 1904.195
Eliel ja Mathilda Saarisen avioliitto oli kovin lyhyt ja ilmeisen epäsopuisa.
Tammikuussa 1904 parin avioero oli selvä ja muutamaa kuukautta myöhemmin, 6.4.1904
Eliel Saarinen avioitui Herman Geselliuksen siskon, Louise ”Loja” Geselliuksen kanssa.
Samana päivänä, ilmeisesti samassa paikassa Saarisen ensimmäinen vaimo Mathilda avioitui
puolestaan Herman Geselliuksen kanssa.196 Olga Ehrströmin tekemä lasimaalaus Hvitträskin
ruokasalissa kertookin talon asukkaiden mutkikkaista suhdekuvioista.197
Hvitträskin ruokasalin sisustuksen lähtökohtana oli materiaalien ja tekstuurien
rikasmuotoinen käyttö. Luonnonvärien rinnalla esiintyi kirkkaita ja puhtaita värejä, jotka
muodostavat keskenään kontrasteja. Huoneessa on runsaasti viitteitä keskiaikaiseen
kirkkotaiteeseen, kuten katon holvaus, kaarimuodot, fresko-ornamentiikka ja lasimaalaus
aihepiireineen. Jälkipolvet ristivät huoneessa olevan Olga Ehrströmin lasimaalauksen
myöhemmin ”Kilpakosijoiksi”.198 Kuva on jaettu kolmeen osaan. Vasemmassa reunassa
keskiaikaiseen asuun pukeutunut mies soittaa serenadia kitaralla kuvan keskiosassa istuvalle
naiselle. Oikeassa reunassa toinen mies puolestaan soittaa huilua. Käynnissä on ilmiselvästi
kilpakosinta. Taustalla näkyy linnamainen rakennus, joka on tunnistettavissa Hvitträskiksi.
Vasemmalla puolella kitaraa soittava mies on tunnistettavissa Eliel Saariseksi ja oikean
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puoleinen huilisti taas Herman Geselliukseksi. Keskellä oleva neito esittää Mathilda Saarista
(myöh. Mathilda Gesellius). Lasimaalaus sisältää runsaasti yksityiskohtia, vaatteiden kankaat
on kuvioitu tarkkaan. Lasimaalaus ei ole tyypillisen litteä, sillä taustalle maalatut rakennukset
ja

taivas

tuovat

siihen

perspektiiviä.

Olga

Ehrström

on

signeerannut

työn

oikeanpuolimmaiseen osaan ”O G-E. 1904-05”.

4.2.3 Haus Molchowin biljardihuoneen lasimaalaus 1906

Tunnetun saksalaisen kirjallisuuskriitikon ja lyyrikon, Paul Remerin (1867–1943) tilatessa
piirustuksen tulevaan taloonsa Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen
toimistosta, oli Armas Lindgren juuri eronnut sen palveluksesta. Geselliuksen ja Saarisen
taiteellisina avustajia olivat tässäkin toimeksiannossa Olga ja Eric Ehrström, Väinö Blomstedt
sekä Loja Saarinen. Paul Remerin toiveen mukaan arkkitehtien tuli suunnitella yksityistalo
järven rannalle saksalaiseen honkametsään Alt Ruppinin pikkukaupunkiin, noin 70 kilometrin
päähän Berliinistä. Suunnitelmassa tuli välttää tarpeetonta ylellisyyttä, mutta käyttää silti
hyväksi uusimman tekniikan tarjoamia mukavuuksia. Paul Remer ja Martha-puoliso eivät
tiettävästi itse puuttuneet talon suunnitteluun.199 Remerit vierailivat Suomessa kesällä 1905,
jolloin he kävivät muun muassa Suur-Merijoella ja tapasivat arkkitehtien lisäksi Ehrströmit200.
Suomen matkallaan Remerit antoivat Eric Ehrströmille lempinimen ”Weltkugel”201.
Huhtikuun 15. päivänä 1905 muurattiin Haus Molchowin (Haus Remerin)
päärakennuksen peruskivi. Rakennusyhtiönä toimi neuruppilainen Feige & Franke. Vaativien
ja mittavien töiden vuoksi rakennusaika venyi yli kahden vuoden mittaiseksi. Vasta talvella
1907 tehtiin talon sisustustöitä, jotka jatkuivat osittain vielä vuoden 1908 jälkeen.202
Lopputuloksena oli yli tuhat neliömetriä, 22 huonetta, kaksi modernia keittiötä, kaksi
kylpyhuonetta, sähkövirta ja keskuslämmitys203. Suur-Merijoen tapaan Haus Molchow kuului
kokonaistaideteosten loistoluokkaan. Arkkitehdit hallitsivat suvereenisti niin arkkitehtuuria
kuin sisustustakin. Kokonaisuus oli yhtenäinen ja harmoninen.204
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Haus Molchowin sisäänkäynti johti ulko-ovelta matalahkoon eteiseen ja sen myötä
kaksikerroksiseen, noin sadan neliömetrin suuruiseen keskushalliin. Hallin länsipuolella olivat
talon isännän tilat; biljardihuone ja kirjasto. Biljardihuonetta hallitsivat turkoosin ja
vihreänsävyinen

avotakka,

biljardipöytä

ja

Olga

Ehrströmin

suunnittelemat

neljä

lasimaalausta.205 Lasimaalaukset sulkivat tilan ulkomaailmalta ja loivat luolamaisen
tunnelman, päästäen kuitenkin luonnonvaloa huoneeseen. Lasimaalaukset olivat noin 110cm
korkeita ja 60 cm leveitä. Alkuperäiset lasimaalaukset ovat tuhoutuneet, mutta niiden
lopulliseen mittakaavaan tehdyt luonnokset ovat tallessa Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
kokoelmissa.
Helmikuussa 1906 Ehrströmit lähettivät kuulumisiaan Remereille Pariisista.
Ehrströmien oli tarkoitus vierailla Remereiden luona toukokuussa. Matka kuitenkin aikaistui
ja jo maaliskuun lopussa Ehrströmit olivat Remereiden vieraana. 27.3.1906 Paul Remer
merkitsi päiväkirjaansa keskustelleensa Ehrströmien kanssa heidän työpanoksestaan. Olga
Ehrström tekisi lasimaalauksen biljardihuoneeseen ja Eric Ehrström metallitöitä Haus
Molchowiin.206 Lasimaalauksen aihe on oletettavasti Olga Ehrströmin oma, sillä siinä on
monia yhtäläisyyksiä muutamaa vuotta aiemmin valmistuneeseen Hvitträskin lasimaalaukseen
”Kilpakosijat”. Molemmissa lasimaalauksissa henkilöt on puettu keskiaikaisiin asuihin ja
vaatekankaiden kuviot on maalattu hyvin yksityiskohtaisesti. Värimaailmat ovat hyvin
runsaat, molemmissa keltainen on melko hallitseva. ”Kilpakosijoissa” keltaista on naisen
vaatteissa, Molchowin lasimaalauksessa taivas ja meri hohkaavat keltaisena.
Haus Molchowin neliosainen lasimaalaus on ”luettavissa” poikkeuksellisesti oikealta
vasemmalle

horisonttiin

kapenevan

tien

ja

henkilöiden

kulkusuunnan

takia.

Oikeanpuolimmaisessa ikkunassa on etualalla kaksi nuorta naista. Toisella on päällään
punainen mekko, jossa on hyvin kaunis korumainen yksityiskohta selässä. Kädessään hänellä
on ruusuja, viisi valkoista ja yksi punainen. Naisen tummat hiukset on letitetty nutturoille
korvien päälle ja hiuksien seassa on hiuskoru. Hän katsoo vienosti vasemman olkansa yli
taaksepäin. Toinen nainen on punatukkainen. Hänestä näkyy sirot kasvot ja hieman koristeltua
mekkoa. Naisten taustalla on muuri ja sen takana kaupunkimaisema ja keltaisena hohkaava
meri. Teppo Jokisen mukaan naiset olisivat Olga Ehrström ja Martha Remer207. On totta, että
ruusuja kantava nuori nainen muistuttaa kasvonpiirteiltään voimakkaasti Olga Ehrströmiä
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itseään. Punatukkainen nainen voisi hyvin olla Martha Remer, mutta hyvien valokuvien
puuttuessa on asiaa vaikea vertailla. Naiset tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa Suomessa
1905, sen jälkeen Saksassa 1906 ja vielä oletettavasti Suomessa alkusyksystä 1911, kun
Remerit kävivät Hvitträskissä208.
Toisessa kuvassa oikealta on kaksi naista kuvattuna takaa. He kulkevat laatoitettua
tietä vasemmalle. Maassa kasvaa valkoisia pallomaisia kukkia ja muurin takana jatkuu sama
merellinen

kaupunkimaisema.

Kaareva

merenlahtinäkymä

on

mahdollisesti

Italian

Napolista209. Vasemmanpuoleisella naisella on tummat hiukset sidottu yhdelle isolle
nutturalle taakse ja hiusten seassa näkyy turkoosi hiuspanta. Ruskea pitkä mekko on tarkkaan
koristeltu ja siinä hohtavat turkoosit pienet yksityiskohdat. Oikeanpuoleisen naisen hiuksia
peittää monivärinen päähine. Olkapäät paljaaksi jättävä puku on violetti. Laahusmainen
takaosa on hieman vaaleampaa violettia ja siinä on kukkakuvioita.
Kolmannessa kuvassa oikealta laatoitettu tie jatkuu hieman ylöspäin nousevana.
Kauempana sillä kulkevat kolme naista, muurin takana on kasvillisuutta, merta ja violetteja
iltataivaan pilviä. Etualalla on eksoottisia kaktuksia. Jokinen on tutkinut kaktuksien
mahdollista lajiketta ja todennäköisesti ne ovat Meksikosta lähtöisin olevia viikunakaktuksia
(Opuntia ficus-indica)210. Regensburgin yliopiston biologian laitoksen sivuilta löytynyt
kuva211 Ficus-indicasta on täysin lasimaalauksessa kuvatun kasvin näköinen. Kaktuksen
lajitunnistus tuo lasimaalauksen tulkintaan mielenkiintoisen lisätiedon ja mahdollisuuden
yhdistää kuvan maisema todelliseen paikkaan. Naisista vasemmanpuolimmainen on
pukeutunut siniseen pitkään mekkoon ja kädessään hänellä on joko vihreä huivi tai roikkuva
kukka-asetelma. Keskimmäinen naisista on pukeutunut viininpunaiseen mekkoon ja
oikeanpuolimmainen puna-keltaiseen mekkoon.
Vasemmanpuolimmainen kuva ei sisällä henkilöhahmoja. Vihreä maaperä on kuvattu
lainehtivaksi ja siinä kasvaa valkoisia kukkia. Kuvassa on kolme korkeavartista puuta. Niiden
rungot ovat paljaat ja aivan kuvan yläreunassa oksat haaroittuvat ja liittyvät pilviin. Tie jatkuu
edelleen kohti horisonttia, mutta viimeisessä kuvassa ilman laatoitusta. Se päättyy kahden
korkean kasvin (mahdollisesti tuija-puun) reunustamaan porttiin. Vasemmanpuoleisessa
portissa on kuvioita ja ristikkoa, oikeanpuoleisessa ei. Portin oikea puoli saattaa olla avoin.
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Lasimaalaus sisältää runsaasti symboleja; tie, portti, korkeat puut, ruusut (joista vain
yksi on punainen). Koko lasimaalauksen värimaailma on runsas ja voimakas. Luonto,
kasvillisuus, naiset ja portille johtava tie antavat lukuisia mahdollisuuksia teoksen aiheen
tulkintaan. Symboloiko kaukana siintävä portti kuoleman portteja, kävelevätkö nuoret naiset
kohti tulevaisuutta? Onko portille johdattava tie elämän polku? Yhtälailla Olga Ehrström on
voinut ihastua puistotunnelmaan Italian matkallaan ja halunnut kuvata sen kaikessa
kauneudessaan lasimaalaukseen ilman sen suurempia merkityksiä. Jokainen katsoja tekee
omassa tunnetilassaan lasimaalauksesta oman tulkintansa.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeinen lama huononsi Remereiden taloudellista
asemaa. He myivät Haus Molchowin tammikuussa 1922. 1930-luvulla Molchowin omistanut
Meta Kracker von Schwartzenfeldt perusti taloon oppilaitoksen, eräänlaisen kotitalouskoulun.
Mikään menestys oppilaitos ei kuitenkaan ollut ja melko pian koulu muutettiin
täysihoitolaksi. Kracker von Schwartzenfeldt myi talon ja sitä ympäröineen tonttimaan
syksyllä 1941 tai keväällä 1942 kansallissosialistiselle puolueelle. Haus Molchowista tuli
kansallissosialistisen valtakunnallisen sairaanhoitajaliiton lepokoti. Sodan loppuvaiheessa
talossa toimi korkeassa asemassa olleiden upseerien puolisoiden synnytyslaitos. Toukokuussa
1945 puna-armeija valtasi alueen ja otti rakennukset käyttöönsä. Tiedot Haus Molchowin
viimeisistä vaiheista nojaavat pääasiassa muistikuviin. Rakennus jäi sodan päätyttyä tyhjilleen
noin vuoteen 1947–1948 asti, jonka jälkeen venäläiset eristivät talon ja sijoittivat sen kellariin
ammusvaraston. Vuonna 1952 venäläiset luopuivat talosta ja se jäi vartioimattomana
ilkivallan ja ryöstelyn kohteeksi. Talo purettiin ja materiaali käytettiin rakennustarvikkeiksi
alueen uudisrakentamiseen. Vuonna 1953 talo oli käytännöllisesti katsoen kokonaan
purettu.212

4.2.4 Villa Keirknerin, eli Marmoripalatsin lasimaalaus 1918

1910-luvulla

Eliel

Saariselta

pyydettiin

piirustukset

yksityishuvilaan

Helsingin

Kaivopuistoon. Villa Keirknerin, jota kutsutaan sen marmoriseinien mukaan myös
Marmoripalatsiksi, tilasi tehtailija August Keirkner, joka oli kerännyt huomattavan
kokoelman suomalaista taidetta. Marmoripalatsi oli suunniteltu paitsi eläkeasunnoksi
Keirknerin pariskunnalle myös yksityiseksi taidegalleriaksi taidekokoelmalle, joka siirtyi
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sittemmin testamenttilahjoituksena Ateneumin taidemuseolle. Kenraali Rudolf Walden osti
Marmoripalatsin itselleen vuonna 1937 ja kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1947
Suomen valtio vuokrasi sen Waldenin perikunnalta sotaylioikeuden istuntotiloiksi
asekätkentäjutun käsittelyä varten. Valtion omistukseen talo siirtyi vuonna 1949.
Marmoripalatsissa toimi Helsingin hovioikeus vuosina 1952–1984. Rakennuksessa on
toiminut

työtuomioistuin

vuodesta

1984

lähtien

ja

vuodesta

2004

myös

tuomarinvalintalautakunta.213
Saarisen suunnittelemassa Marmoripalatsissa oli kaksi asuinkerrosta, tilava, hyvin
varustettu kellari sekä tornikerroksia. Talo jakautui toiminnallisesti kahteen osaan. Toisella
puolella oli päällekkäisissä kerroksissa pelkästään edustustiloja ja näköalatorni. Toisella
puolella olivat kolmessa kerroksessa keittiötilat, isäntäväen makuuhuoneet ja kylpyhuone
sekä palveluskunnan tilat. Villa Keirkner oli kymmenen vuotta Haus Molchowia
myöhäisempi, Saarisen yksityisprojekti, eikä se ole herättänyt yleisössä ja lehdistössä suurta
innostusta, kuten muut arkkitehdin suunnittelemat kohteet. Rakennuksesta on tänäkin päivänä
vain hyvin vähän kirjallista materiaalia saatavilla.214
Kuten muissakin kohteissa, myös Marmoripalatsissa Saarinen käytti useita taiteellisia
avustajia

talon

sisustuksen

suunnittelussa,

tarkoituksenaan

tehdä

rakennuksesta

kokonaistaideteos. Talossa on kuvanveistäjä Gunnar Finnen puusta veistämä reliefi, kahden
suuren kattokruunun koristelaatat, alahallin parven pylväiden reliefit sekä talon ulkoportin
pylväiden ilvekset. Emil Wikström teki alakerran takan leveän metallifriisin, jossa on
kalevalaisia aiheita. Olga Ehrströmin osuus Marmoripalatsin sisustuksessa on puolestaan
alahallin eteisen ikkunoiden lyijylasityöt.215
Alahallin eteisen ikkunoiden lasimaalaukset ovat hyvin yksinkertaiset. Lyijykiskoin
eroteltuja heleänvaaleasti väritettyjä lasipaloja kiertää reunoissa kasviornamentiikkaiset
lasimaalaukset. Ikkunoita on neljä, mutta ornamentit eivät ole kaikissa identtisiä. Kukat, tai
marjat ovat violetteja ja lehdet vihreitä. Ikkunoiden lasipalat eivät ole läpinäkyviä, mutta ne
suodattavat valoa kauniisti. Lasipaloissa hehkuu aavistus vaaleaa violettia. Lasimaalauksen
yksinkertaisuus ja kirkkaus vaalentaa muuten tummaa eteistä huomattavasti. Ikkunoissa ei ole
signeerausta, mutta niiden tiedetään olevan Olga Ehrströmin vuonna 1918 tekemiä.

213

”Työtuomioistuin” <http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/2648.htm> marraskuu 2006.
Hausen 1990, 235.
215
”Työtuomioistuin” <http://www.oikeus.fi/tyotuomioistuin/2648.htm> marraskuu 2006; Hausen 1990, 235.
Kuvat Marmoripalatsin lasimaalauksista ovat kuvaliitteen sivulla 85.
214

52
Olga Ehrströmin ja Eliel Saarisen yhteistyö Marmoripalatsin parissa vahvistaa
taiteilijoiden ystävyyttä ja ammatillista luottamusta. Vaikka edellisestä yhteisestä projektista
oli kulunut jo yli kymmenen vuotta, Saarinen teki yhteistyötä Olga Ehrströmin kanssa vielä
Marmoripalatsin parissa vuonna 1918, muutamaa vuotta ennen lähtöään Amerikkaan. Eric
Ehrström ei ollut mukana Marmoripalatsin sisustuksen suunnittelussa. Kenties muut työt
pitivät hänet kiireisenä, tai ehkä välit Saarisen kanssa eivät olleet parhaimmillaan216.

4.3 Kirkkojen lasimaalaukset

Varsinainen lasimaalausten kukoistuskausi oli noin vuosina 1100–1500, jolloin Venetsian ja
Rooman lasiteollisuus ja –kauppa olivat jo pitkälle kehittyneet. Nykyisen Etelä-Saksan ja
Englannin alueilla tehtiin myös paljon lasimaalauksia, etenkin kirkkoihin. Meidän päiviimme
runsaimmin säilyneitä lasimaalauksia löytyy Ranskasta, jonka takia Ranskaa pidetäänkin
usein lasimaalauksen kotimaana.217 Lasimosaiikkien muuttuminen lasimaalauksiksi alkoi jo
noin 1100- ja 1200-luvuilla, kun osittain läpivärjätyt lasimassat alkoivat poistua käytöstä.
Tilalle

tulivat

enemmän

käsinmaalatut

ja

poltetut

lasinkappaleet.

Läpinäkyvät

lasimaalausvärit mahdollistivat suuremman tarkkuuden ja realismin kuvan rakenteessa,
samalla niiden avulla voitiin lisätä kuvan syvyyttä. Polton ansiosta maalatut värit sulavat
kauniisti lasiin kiinni ja säilyvät loistavina pitkään. Maalaamisella pyrittiin saamaan lasi
vivahteikkaaksi ja piirustukselliset yksityiskohdat entistä tarkemmiksi.218 1900-luvulla
kirkkojen lasimaalauksissa ei ole havaittavissa selvää tyylisuuntaa. Abstraktiset aiheet ja
monet muut vuosisadallamme vallinneet tyylit ovat vaikuttaneet lasimaalauksessa, mutta
menneiden vuosisatojen perinne ja tapa tehdä kuvaa lasille ovat kulkeneet sitkeästi mukana.
Monet taiteilijat ovat kokeilleet lasimaalauksen tekemistä, mutta harvat ovat omistautuneet
pelkästään sille.219

4.3.1 Forssan kirkon lasimaalaukset 1922–1923
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Vuonna 1904 vapaaherra K. E. Palmén otti ensi kerran kirkonkokouksessa esiin oman kirkon
rakentamisen Forssaan. Rakennussuunnitelma lykkääntyi, eikä siitä 8 vuoteen virallisesti edes
keskusteltu. Seurakuntakomitean kokouksessa vuonna 1912 asia otettiin uudelleen esille.
Kirkon hankkimista pidettiin tärkeänä seurakunnan itsenäisyyspyrkimyksen kannalta. Oman,
juhlallisen kirkkorakennuksen katsottiin sellaisenaan edistämään jumalanpalveluksen
osanottoa. Asiaa valmistelemaan valittu komitea sai tehtäväkseen kutsua vapaaherra Palménin
opettajatoverin, arkkitehti Josef Stenbäckin Helsingistä laatimaan luonnospiirustuksia sekä
antamaan tietoja piirustusten hinnoista ja rakennusarviosta. Ensimmäiset piirustusluonnokset
ja kustannusarvio laadittiin vuonna 1914, jonka jälkeen yli 3 vuoden ajan käytiin neuvotteluja
kirkon rakentamisesta, sen yksityiskohdista ja jopa sisustuksestakin. Arkkitehti Stenbäck teki
lukuisia muutoksia ja ”D-ehdotuksessa” hän on merkinnyt alttarin taakse 3 isoa ikkunaa, jotka
antoivat tilaisuuden teettää alttaritaulun lasimaalauksena, joka oli hänen mielestä
monumentaalirakennukseen sopivampi taidetekniikka kuin öljymaalaus. 220
Alkuperäisen aikataulun mukaan viimeisetkin maalaustyöt olisivat olleet valmiina
keskikesään 1916 mennessä. Aikataulu osoittautui kuitenkin liian tiukaksi, sillä ensimmäinen
maailmansota

vaikeutti

rakennustarvikkeiden

saantia

ja

hinnat

alkoivat

nousta.

Myöhästyneenkin aikataulun mukaan kirkon vihkiäisjuhla oli suunniteltu pidettäväksi vuoden
1917 loppupuolella. Kansalaissota häiritsi kirkon valmistumista ja kirkon juhlallinen
vihkiminen tapahtui vasta rauhan palattua syyskuun 15. päivänä 1918. Vihkimisen toimitti
teologian tohtori Erkki Kaila ja kirkko oli sinä päivänä ääriään myöten täynnä, vaikka kirkko
ei ollut vielä valmis. Sisustuksesta puuttui vielä paljon olennaista kirkkosaliin kuuluvaa.221
Arkkitehti Stenbäck oli ehdottanut jo kirkkoa suunnitellessaan, että alttaritaulun
asemesta hankittaisiin kuorin kolmeen ikkunaan lasimaalaukset. Aiheiksi hän ehdotti
Vapahtajan syntymistä, ristiinnaulittua Vapahtajaa ja hänen taivaaseen astumistaan. Vasta
vuonna 1922 päästiin maalausten hankintaan. Arkkitehti Stenbäckin kautta kirkkoneuvosto sai
lasimaalauksista tarjoukset taiteilijapari Ehrströmeiltä222 Helsingistä sekä saksalaiselta
toiminimeltä Puhl & Wagner. Komitea suositteli kotimaisia taiteilijoita, joilta työt päätettiin
tilata kesällä 1922. Hinnaksi paikoilleen asetettuna lasimaalauksille sovittiin 36 000
markkaa.223
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Forssan kirkon lasimaalaukset224 valmistuivat vuonna 1923. Lasiosia oli yhteensä 3
219 kappaletta ja niiden polttaminen vei odotettua pidemmän ajan, mikä viivästytti työn
valmistumista. Lasimaalauksien paikoilleen asettaminen aloitettiin toukokuun 15. päivänä.225
Työ saatiin valmiiksi 18.5.1923. Taiteilijapari piirsi kuvat, joita on kolme 4,60m x 1,30m.
Mallileikkausten ja työpiirustusten mukaan toiminimi S. Vuorion lasimaalaajat Lindqvist ja
Fuchs leikkasivat, maalasivat, polttivat ja sijoittivat lasimaalauksen lyijykehyksiin.
Tärkeimpien osien maalaamisen suoritti kuitenkin Olga Ehrström itse. Lasimaalaukset tuotiin
Forssaan pieninä, järjestykseen asetettuina osina ja koottiin paikan päällä kuviksi ja laitettiin
kehyksiin.226 Lasimaalaukset on signeerattu keskimmäiseen lasimaalauksen osaan, jossa
Kristus on ristillä. Signeeraus on ristissä, Kristuksen jalkojen alla. Tekstissä lukee:
”Ollie & Eric Ehrström inv. & pinx.
Hugo Lindqvist & Joh. Fuchs exc.
S. Wuorio off. Helsingfors
MCMXXIII”
Lopulliset lasimaalauksen aiheet olivat ”Paimenten kunnioitus”, ”Kristus ristillä” ja
”Ylösnouseminen”.227 Aiheet pysyivät toivottuina, vaikka lopulliset nimet ovat hieman
erilaiset. Lasimaalauksia tilatessa oli toivottu kuvien esittävän raamatullisia ajatuksia, kirkon
pyhyyttä, uskonnollista tunnetta ja arvokasta taidetta sopusoinnussa keskenään. Luonnokset
haluttiin tarkastaa ennen niiden siirtämistä lasille. Kesäkuun 1922 kirkkovaltuuston
kokouspöytäkirjaan merkittiin joitain muutosehdotuksia. Lasimaalauksen ensimmäisen osan
paimenia piti muuttaa eloisammiksi, Joosefilta poistaa kädestä saha ja enkeleitä muovattava,
jotteivät ne näyttäisi ”kaloilta”. Toisen osan naisten hurskautta piti tehdä luonnollisemmaksi
ja Vapahtajan kääreet vaihdettava yksinkertaiseen vaatteeseen. Värien sommittelua
luonnoksessa pidettiin hyvin miellyttävänä.228 Lasimaalauksen enkelit näyttävät lopullisessa
versiossa selvästi ihmishahmoilta, joten niitten muotoa ilmeisesti muutettiin luonnoksen
jälkeen. Lopullisessa lasimaalauksessa Joosefilla on kuitenkin edelleen kädessään saha, joten
kaikkia toivottuja muutoksia Ehrströmit eivät luonnoksiin tehneet.
Kaikkien kolmen lasimaalauksen alaosa, alimmaisen rivin kolme ”ikkunaa” sisältävät
saman kasviaiheen. Kaikissa ruuduissa on kaksi sinivalkoista kukkaa, vihreä tausta ja lehtiä.
Keskimmäisissä ruuduissa on aina myös puu. Lasimaalauksen yläosissa on ympyrän mallinen
224
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alue, jonka sisällä on kukkamainen kuvio. Reunimmaisissa lasimaalauksissa se on
samanlainen, punainen iso kukka, jonka sisällä keltainen keskuskukka. Keskimmäisen,
ristiinnaulitsemiskuvan yläpuolella punaisen kukan sisäpuolella on isompi keltainen,
ristinmallia muistuttava sisäosa. Reunimmaisissa kuvissa on myös yhteneväiset enkelit
teoksen yläreunoissa.
Varsinaiset

pääaiheet

Vasemmanpuolimmaisessa

kuvissa

kuvassa

eroavat

”Paimenten

toisistaan

sommitelmaltaan.

kunnioitus”

Joosef

seisoo

puusepänvaatteissaan saha kädessä katsomassa punapukuisen Marian sylissä olevaa
syntynyttä Jeesus-lasta. Sekä Marialla että Jeesus-lapsella on kultainen pyhimyskehä pään
päällä. Marian oikealla puolella kuvassa on kolme paimenta. Kaksi heistä seisoo, yksi on
polvistunut Jeesus-lapsen vierelle. Taustalla näkyy harmaa puinen tallirakennus ja aasin pää.
Jeesuksen syntymää esittävissä kuvissa esiintyy hyvin usein aasi ja härkä. Ne perustuvat
Raamatussa olevaan Jesajan tekstiin "Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen"229.
Paimenen kädessä oleva matkasauva, viitannee Betlehemin-matkaan.
Keskimmäisessä kuvassa ”Kristus ristillä” on kolme henkilöä ja vähemmän
yksityiskohtia kuin ensimmäisessä kuvassa. Ristiinnaulittu Jeesus on kuvattu perinteisin
symbolein, valkoinen lannevaate vyötäröllä, kultainen pyhimyskehä pään takana, INRI
kirjoitettuna hänen päänsä yläpuolelle. Jeesuksen päähän ei ole kuitenkaan maalattu
orjantappurakruunua, joka on hyvin tyypillinen aiheen kuvaustapa. Ristiinnaulitun Jeesuksen
oikealla puolella seisoo maahan katseensa kääntänyt Maria, jolla on päällään punainen vaate
ja sininen viitta. Oikealla puolella seisoo Johannes sinivihreässä vaatteessaan, kirja kädessään,
paljasjaloin.
Oikeanpuolimmainen lasimaalauksen kuvista on nimeltään ”Ylösnouseminen”. Jeesus
valkoisessa vaatteessaan seisoo keskellä. Oikea käsi on rintaa vasten, vasen käsi nostettu kohti
taivasta. Taustalla on luolan suuaukko ja kivipaaseja. Jeesuksen molemmin puolin ovat hautaa
vartioineet roomalaiset sotilaat, jotka ovat lyhistyneet maahan kuin kuolleina. Forssan kirkon
kolmiosainen lasimaalaus toimii kokonaisuutena juuri niin kuin arkkitehti Josef Stenbäck
toivoi. Se on massiivinen, näyttävä ja sopii monumentaalityyliseen kirkkoon.
Ehrströmien työnjaosta lasimaalauksen suunnittelussa ei ole säilynyt tietoa
nykypäivään. Lehtileikkeen mukaan Olga Ehrström kuitenkin maalasi lasimaalauksen
tärkeimmät kohdat itse S. Vuorion lasimaalaajien sijaan230. Forssan kirkon lasimaalauksia
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suunnitellessa Olga Ehrströmillä oli huomattavasti miestään enemmän kokemusta
lasimaalausten suunnittelusta, mutta Eric Ehrström oli saavuttanut taiteilijana enemmän
kuuluisuutta. Lasimaalausten valmistuessa Forssan lehti uutisoi virheellisesti ensin niiden
olevan taiteilija E. Ehrströmin suunnittelemia231 ja hieman myöhemmin taiteilijapari Alice ja
Eric Ehrströmin suunnittelemia232. Virheelliseen tietoon lasimaalausten suunnittelijoista
törmää valitettavasti edelleen, vaikka näyttävä lasimaalauskokonaisuus on todistettavasti Olga
ja Eric Ehrströmin yhteistyönä syntynyt ja heidän yhdessä signeeraama.

4.3.2 Olaus Petrin kirkon lasimaalaukset 1930-luku

Helsingin Olaus Petrin kirkko on arkkitehti Ture Rydbergin suunnittelema. Rapattu tiilikirkko
rakennettiin hänen ehdotuksensa pohjalta vuonna 1932. Tyylillisesti kirkko edustaa 1920luvun klassismin kirkkoarkkitehtuuria. Valmistumisvuonna 1932 kirkkoon valmistui Olle
Hjortzbergin alttaritaulu ”Matka Golgattalle”. Lisäksi kirkossa on Ivar Johanssonin veistämä
krusifiksi ja B.E. Cedercreutzin Kustaa II Adolfia esittävä ratsastajapatsas.233
Olaus Petrin kirkossa on useita lasimaalauksia, joiden tekijöistä on saatavilla
ristiriitaista tietoa. Tirranen kirjoittaa kirjassaan Suomen taiteilijoita Juho Rissasesta Jussi
Mäntyseen Helsingin Olaus Petri kirkon lasimaalausten (monikossa) olevan Olga Ehrströmin
käsialaa. Kirjassa on kuva234 lasimaalauksesta, jossa on valkoinen kyyhky siivet levällään,
nokassaan kruunu. Kuvatekstin mukaan se on toinen Olga Ehrströmin Olaus Petri kirkon
kahdesta lasimaalauksesta.235 Hufvudstadsbladetin lehtiartikkelissa kyseinen lasimaalaus on
taas esitelty Eric Ehrströmin tuotoksensa236. Olaus Petri kirkon esitteessä olevan kuvan
mukaan lasimaalaus on kirkon seurakuntasalissa237, mutta esitteessä sen tekijästä ei ole
mainintaa. Sen sijaan kirkossa olevista lasimaalauksista kaksi muuta, lehterin yläpuolella ja
saarnatuolin yläpuolella olevat lasimaalaukset on merkitty Eric Ehrströmin suunnittelemiksi.
Esitteen takasivulla on kuva saarnatuolin yläpuolella olevasta lasimaalauksesta, jossa on
Raamattua kantavan Olaus Petrin lisäksi Olaus Petrin kirkko.238 Jyväskylän yliopiston
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Taiteiden

ja

kulttuurintutkimuksen

laitoksen

Kirkkotaiteen

ja

–arkkitehtuurin

tutkimusinstituutin kuva-arkiston mukaan kyseinen lasimaalaus olisi taas Gunnar Forsströmin
suunnittelema. Saman lähteen mukaan Moosesta esittävä lasimaalaus olisi Olga Ehrströmin
suunnittelema. Muista lasimaalauksista ei ollut tietoa kuva-arkiston puolella.239 Moosesta
esittävästä lasimaalauksesta ei taas puolestaan ole löytynyt tietoa muualta. Tutkimukseni
aikana ei ollut mahdollisuutta selvittää Olaus Petri kirkon lasimaalausten oikeita
suunnittelijoita ja erityisesti Olga Ehrströmin osuutta saatavilla olevan tiedon vähäisyyden
vuoksi. Myös epäonnistunut käynti Olaus Petri kirkon suljettujen ovien takana kirkon
aukioloaikana lannisti kun mahdolliset signeeraukset lasimaalauksissa jäivät näkemättä.

4.4 Muu taiteellinen tuotanto

Olga Ehrström teki henkilökuvien ja lasimaalausten lisäksi myös muunlaista taidetta. Tähän
joukkoon kuuluu erilaisia kuvitustöitä, interiöörikuvia ja maisemia. Vuonna 1903 Olga
Ehrström teki Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Taidenäyttelyn julisteet (tai ehdotukset
niistä). Julisteet ovat akvarelleja ja niitä on kaksi eri kieliversiota eri kuva-aihein.240
Kuvitustyötä tässä tutkimuksessa edustaa Suomen Kuvalehdessä vuonna 1917 Olga
Ehrströmin pitämä muotiosasto ja sen kuvitukset. Muotiin ja vaatteisiin keskittyneessä
palstassa Ehrström antoi vinkkejä kanssasisarilleen sekä käytännöllisestä että muodikkaasta
pukeutumisesta. Kuvitukset olivat pääasiassa lyijykynäpiirustuksia, toisinaan tussilla tai
vesivärillä vahvistettuja. Käyttögrafiikkaa Olga Ehrström suunnitteli Helena Majasen mukaan
pääasiallisesti suklaatehdas Fazerille, mutta myös koti- ja ulkomaisia saippuakäärepapereita
sekä mainoksia. Fazerin arkistomateriaaleihin tutustuminen ja materiaalien vertailu Majasen
kuvailuihin antoi mielikuvaa, mitkä saattaisivat olla Olga Ehrströmin suunnittelemia kääreitä.
Tutkimuksesta jää puuttumaan Majasen mainitsema Peukaloinen-sadun kuvitustyö, joka olisi
sijainnut Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmissa. 241
Olga Ehrström ei ilmeisesti tehnyt uransa aikana paljoakaan maisemia. Muutama
interiööri-kuva

esitellään

seuraavassa

kappaleessa

ja

niitä

on

liikkunut

Suomen

Taideyhdistysten arpajaisissa voittoina useampia. Majasen tutkimuksessa mainitaan lisäksi
1895 maalattu akvarelli helsinkiläiskodista (todennäköisesti Olga Ehrströmin isoäidin
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Elisabeth Krookin luota, jossa nuori Olga tuolloin asui). Pienessä akvarellissa on kuvattu
ikkunasta näkyvät Suurkirkon tornit ja huoneeseen tunkeutuva keväinen auringonvalo.
Samassa tutkimuksessa mainitaan myös 1907 Eric Ehrströmille omistettu maalaus talvisesta
rannasta, mutta nämä työt jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.242

4.4.1 Muinaismuistoyhdistyksen taidenäyttelyn julisteet 1903

Suomen muinaismuistoyhdistys perustettiin vuonna 1870. Yhdistyksen yhtenä tavoitteena oli
kerätä kokoelmia ja sen toiminnassa olivat tärkeitä Emil Nervanderin aloitteesta vuosina
1871–1902 toteutetut taidehistorialliset retkikunnat, joiden toimesta inventoitiin maamme
kirkkotaidetta ja arkkitehtuuria. Retkikuntien kertomukset kuvituksineen talletettiin
museoon.243 Retket merkitsivät Suomen taidehistorian tutkimuksen alkua. Kaiken kaikkiaan
niillä tehtiin piirustuksia ja akvarelleja yli 3 000 ja niitä esiteltiin myös taidenäyttelyissä244.
Museoviraston julistekokoelmaan kuuluu kaksi Olga Ehrströmin tekemää Suomen
Muinaismuistoyhdistyksen Taidehistoriallisen näyttelyn näyttelyjulistetta vuodelta 1903245.
Ne ovat käsinmaalattuja julisteita, akvarelleja. Suomen- ja ruotsinkielisissä julisteissa on
molemmissa oma kuva-aiheensa.246 Helmiriitta Honkasen Placatista julisteeksi kirjassa
julisteet on merkitty Suomen muinaismuistoyhdistyksen Taidehistoriallisen näyttelyn
12.4.1903 Rauma-aiheisiksi julisteiksi247. Ateneumissa helmikuussa 1903 pidetyn näyttelyn
järjesti maisteri K. K. Meinander248. Alkuperäisten taideteosten lisäksi näytteillä oli
jäljennöksiä keskiaikaisista taidetuotteistamme ja 1700-luvun kirkkomaalauksia. Näyttely sai
osakseen kiittävän sanomalehtiarvostelun ja 1 859 kävijää sekä ilmaiskävijöinä käyneet
koulujen oppilaat.249 Ehrströmin julisteet ovat todennäköisesti vain luonnoksia, sillä
taidenäyttely järjestettiin jo helmikuussa 1903 eikä 12.4.1903.
Julisteiden aiheet ovat Rauman keskiaikaisen kivikirkon, Pyhän ristin kirkon
holvimaalauksista. Kirkon maalauksia restauroitiin kesällä 1891 Oskar Heinäsen johdolla

242

Majanen 1973, 9-10.
Heinonen 2001, 57.
244
Hirn 1970, 5, 11.
245
Kuva julisteista kuvaliitteen sivulla 88.
246
Marianne Roosin <Marianne.roos@nba.fi> (Museovirasto) kirje Heli Seppälälle <hemasepp@cc.jyu.fi>
20.2.2007.
247
Honkanen 1983, 129.
248
Hirn 1970, 12.
249
Rinne, ”Vuosikertomus Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 22:ta toimintavuodelta 7/5 1902-7/5 1903”.
Suomen museo, nro 2.
243

59
Emil Nervanderin valvoessa töitä. Tuolloin holvin maalaukset päällemaalattiin.250 Olga
Ehrströmin julisteiden mallina oli todennäköisesti kahdeksannella taidehistoriallisella retkellä
1902 tehdyt piirrokset tai maalaukset. Taidehistoriallista retkeä johti maisteri K. K.
Meinander, piirtäjinä mukana olivat arkkitehdit Armas Lindgren, Carl Frankenhaeuser ja Jarl
Eklund.251 Retkellä tutkittiin 13 Lounais-Suomen kirkkoa, muun muassa Rauman kirkot.
Tuloksena tältä retkeltä kokoelmaan kertyi 252 akvarellia, pohja- ym. piirrosta ja
valokuvaa.252
Rauman Pyhän ristin kirkon holvivaipoissa on neljän evankelistan, Matteuksen,
Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen vertauskuvat, joista Ehrström on valinnut Markuksen
suomenkieliseen julisteeseen ja Johanneksen ruotsinkieliseen julisteeseen. Molemmissa
julisteissa vertauskuvien alapuolella on kaareva ornamenttinauha rajaamassa alueita.253
Reunoilla niissä on värikkäät holviruodit. Suomenkielisessä julisteessa holviruodin sini-punakeltaiset kuviot ovat geometrisia ”väkäsiä”. Sekä holviruodin ylä- että alapäässä on kirkon
maalauksissakin esiintyvät kukkaset, punaisin reunoin sinisin keskustoin. Julisteen
varsinainen kuva-aihe on siivekäs keltainen leijona, Markuksen symboli. Sen jaloissa kulkee
tekstinauha, jossa on teksti ”SANCTVZ MARCVS”.
Ruotsinkielisessä julisteessa reunoilla olevan sini-puna-keltaiset holviruodin kuviot
ovat ”nuolimaisia”. Molempia holviruodin koristeita esiintyy alkuperäisissä Pyhän ristin
kirkon holviruodeissa. Ruotsinkielisen julisteen aiheeksi on valittu evankelistoista Johannes ja
sen symboli kotka. Vaalean beigellä kotkalla on myös jaloissaan tekstinauha, jossa on teksti
”SANCTVS JOHANNES”. Kotkalla on sädekehä, leijonalta (Markukselta) se puuttuu.
Holviruodin ylä- ja alapäässä olevat kukat ovat samanlaiset kuin toisessakin julisteessa, mutta
sinisen keskustan sijaan niissä on vihreät keskustat.
Julisteiden keskeisin kuva-aihe kunnioittaa Rauman Pyhän ristin kirkon kuvituksia,
mutta julisteen fyysinen muoto on pakottanut Ehrströmin kehittämään julisteeseen muutakin
sisältöä. Julisteiden tekstiosuus on kirjoitettu ”holvivaippaan” evankelistan vertauskuvan ja
sitä

rajaavan

ornamenttinauhan

alle.

Suomenkielisen

julisteen

teksti

on

”Sn

Muinaismuistoyhdistyksen Taidehistoriallinen Näyttely 12-4” ja ruotsinkielisessä ”F
Fornminnesföreningens Konsthistoriska Utställning 12-4”. Tekstit ovat koristeellisin mustin
kirjaimin.
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Näyttely-

ja

Utställning-
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ensimmäiset

kirjaimet
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nostettu
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koristeellisemmiksi anfangeiksi. N-kirjain on sininen ja U-kirjain punainen. Julisteen
alareunoja sekä yläkulmia rajaa kasviornamentiikka, köynnös. Julisteen yläreunoissa
holvivaipan ja köynnöksen välissä olleen tilan Ehrström on täyttänyt vaakunoilla.

4.4.2 Sisäkuva – interiööri 1906

Syyskuun 2002 Collector huutokaupassa Helsingin Bukowskilla myytiin Olga Ehrströmin työ
”Sisäkuva – interiööri” vuodelta 1906 hintaan 1350 euroa. Työ on guassityö, mitoiltaan 39 x
53 cm.254 Kuvan hallitsevimmat elementit ovat kaksi korituolia, kaksi kukkaa ja seuraavaan
huoneeseen avautuva oviaukko. Korituolit ovat kuvan oikealla puolella, toinen on kuvattu
takaa, toinen sivusta. Tuolien takana seinää vasten on pieni pöytä, jonka oranssin liinan päällä
on pieniä esineitä sekä keltaisena kukkiva kasvi. Toisen korituolin takana seisoo korkea
harmaa pylväs, jonka päällä on oranssivarjostiminen pöytälamppu. Lattialla on kaksi pitkää
mattoa ristikkäin. Matot ovat vaalean siniharmaita ja niissä on oranssit pitkittäisraidat.
Taustalla olevan seinän yläosa on vaalea, alaosa hieman tummempi ja niiden välissä kiertää
paksu boordimainen kuvitus, ikään kuin huoneen seinälle olisi laitettu riviin kuvia. Huoneen
jatkuvuuden katkaisee tuolien vasemmalla puolella oleva oviaukko, jonka edessä on moderni
kattolamppu. Valkoisten ovenkarmien takana näkyy osa makuuhuoneesta, sängynpäätyä, sekä
muita huonekalujen kulmia. Sisäkuva on staattisen pysähtynyt, mutta silti aito ja elävä.
Vasemman reunan ainoa elementti on valkoinen kukka. Se, ja pienellä pöydällä oleva
kukka tuovat huoneeseen viihtyvyyttä. Kukkien lajikkeiden tarkka selvittäminen antoi viitteitä
kuvan mahdolliseen tarkkaan valmistumisajankohtaan. Valkokukkainen orkidea on nykyiseltä
nimeltään Cuitlauzina pulchella255. Pienellä pöydällä oleva kukka on myös orkidea,
Rossioglossum grande (entinen Odontoglossum grande) eli suomeksi tiikerikämmäkkä.
Tiikerikämmekkää on kasvatettu Suomessa varmasti jo 1800-luvun loppupuoliskolta lähtien.
Molemmat kuvan orkidealajit kukkivat samoihin aikoihin syksyllä tai alkutalvesta.256 Tämän
perusteella maalauksen tarkemmaksi ajankohdaksi voi olettaa loppuvuoden 1906 sillä
alkuvuodesta Ehrströmit matkustivat Italiassa.
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1906 Ehrströmit palasivat Italian matkaltaan ja muuttivat ilmeisesti asumaan takaisin
Helsingin Oulunkylään.257 Interiöörikuvan maalauspaikasta ei ole tarkkaa tietoa. Sen voidaan
olettaa kuvaavan Ehrströmien omaa kotia, sillä he molemmat rakastivat ja viljelivät
orkideoja.258 Valokuvien puuttuessa on vaikea arvioida huonekalujen ja huonejärjestyksen
perusteella, kenen kodista on kyse, mutta Ehrströmien omaan kotiin viittaavat myös korituolit.
Olga Ehrströmin perunkirjoituksessa muiden huonekalujen sekaan on luetteloitu ”2 enkla
korgstolar – 2 yksinkertaista korituolia”. Tämä viittaisi vahvasti interiöörin olevan kuva
Ehrströmien omasta kodista.259
”Sisäkuva – interiööri” on maalattu vuonna 1906, noin vuosi Beata-vauvan traagisen
menetyksen jälkeen. Perheen suuren menetyksen tietäen, olisi liiankin helppoa tulkita kuvan
tyhjiä tuoleja ja orkideojen merkitystä. Olga Ehrström teki kuitenkin muutamia sisäkuvia
elämänsä aikana eikä tämä tekoajankohdastaan huolimatta välttämättä sisällä symbolisia
merkityksiä.

4.4.3 Sisäkuva, vuosiluvuton

Olga Ehrströmin öljyvärimaalaus ”Sisäkuva”260 on toinen hänen tiedossa olevista
sisäkuvistaan.

Maalauksen

valmistumisajankohdasta ei

ole tietoa.

Huonolaatuisesta

mustavalkokuvasta on hyvin vaikea tulkita teoksen yksityiskohtia, mutta jonkunlainen kuva
teoksesta on mahdollista saada. Teos sisältää runsaasti elementtejä. Keskellä on siro puinen
tuoli. Sen istuinosalla on joku kangas, mahdollisesti vaate tai shaali ja sen päällä viulu
odottamassa soittajaansa. Tuolin edessä on nuottiteline ja avonainen nuottivihko. Tuolin
takana on lipasto, jonka päällä on kaksi kynttilänjalkaa. Seinällä on ovaalinmuotoinen
valokuvakehys ja aivan kuvan yläreunassa näkyy taulujen alareunoja. Lipaston vieressä
oikealla, puoliksi kuvan ulkopuolella on seinää vasten asetettu tuoli. Lipaston vasemman
puoleisesta osasta on hyvin vaikea saada selvää. Seinää vasten saattaa olla sohva, nojatuoli tai
muu taso, jolle on laskettu avonainen viulukotelo. Kuvassa on ihastuttavan pysähtynyt,
odottava tunnelma.
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Sisäkuvan tarkempi tutkiminen on hyvin hankalaa. Valmistumisajankohdan puuttuessa
on vaikea arvioida missä kuva on tehty ja kenen kodista on mahdollisesti kyse. Olgan ja
Ericin ei tiedetä omistaneen viulua, muita soittimia kyllä261.

4.4.4 Fazerin karamellikääreet

Olga Ehrströmin Fazerille suunnittelemien töiden tutkimisen ainoat johtolangat ovat Helena
Majasen proseminaarityön merkinnät aiheesta. Hän kirjoittaa työssään Olga Ehrströmin
suunnitelleen koko joukon käyttögrafiikkaa mm. suklaatehdas Fazerille. Tämä ja useiden
aiheiden erittely viittaa Ehrströmin suunnitelleen useampia kääreitä Fazerille. Majasen
mukaan Ehrströmin Fazerille suunnittelemien karamellipapereiden aiheina on joko eri
kansallisuuksiin kuuluvia lapsia, klovneja tai perhosia, mutta kasviornamentiikka ei jää
koskaan pois. Usein kuvissa on hedelmäpuu, joka levittäytyy ornamentaaliseksi taustaksi
tyyliteltyine

lehvistöineen.

Esimerkkinä

Majanen

kuvailee

Ehrströmin

kettua

ja

pihlajanmarjoja esittävä kuvaa. Siinä on puu luonnehdittuna pelkällä rungolla sekä
muutamalla marjojen ja lumen painosta notkuvalla oksalla. Lumi on erotettu valkoisesta
pohjasta tummansinisen, siluettimaisesti leikatun taivaan avulla.262 Näiden kuvailujen ja
Fazerin historiallisen materiaalin asiantuntijan Margareta Lybäckin avulla yritin poimia
Fazerin karamellikäärearkistosta sopivia kuvia.263
Majasen käyttämä esimerkki ketusta ja pihlajanmarjasta oli helpoin tunnistaa. Vuonna
1895

markkinoille

tulleen

Pihlajanmarja

(myöhemmin

Pihlaja)

–karkkikääreen

suunnittelijasta ei ollut Fazerilla tietoa264. Kääreen kuvassa on pelkällä rungolla ja muutamalla
lumisella oksalla hahmotettu puu. Oksat notkuvat marjojen painosta ja tausta on sininen kuten
Majasen kuvailussa. Karkkikääreessä on nimikirjaimet (mahdollisesti BM), mutta se on ainoa
mahdollinen Fazerin kääre, joka sopii Majasen kuvailuun. Ajallisesti se voisi olla Ehrströmin
suunnittelema, vaikkakin nimikirjaimet antavat epäilyn muuhun. Vuonna 1895 nuori taiteilija
opiskeli Helsingissä Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa265. Kääreen suunnittelijasta
ei ole siis varmuutta, mutta se saattaa olla Olga Ehrströmin opiskeluvuosina suunnittelema.
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Eri kansallisuuksia esittävä Tipperary –karkkikääre on vuodelta 1915. Sotaleikkeihin
pukeutuneiden pikkupoikien kansallisuudet on kirjoitettu heidän hattuihinsa. He edustavat
Etelä-Afrikkaa, Kanadaa, Australiaa ja mahdollisesti Intiaa. Tipperary –kääre voisi olla
Ehrströmin suunnittelema, mutta ajallisesti se on valmistunut hyvin eri aikaan kuin
Pihlajanmarja. Myös muut Fazerin arkistoista löytyneet, kuvailuihin sopineet työt ovat
valmistuneet Tippreraryn kanssa samoihin aikoihin. Klovneja esiintyi useammissa
karamellikääreissä. Ping pong –rasia on ollut markkinoilla noin 1908-1914, mutta siitä
puuttuu Majasen mainitsema kasviornamentiikka. Pyöreässä klovnirasiassa on taustalla
kasveja, mutta se ajoittuu yrityksen nimen mukaan vuoteen 1919 tai sen jälkeen. Eroa
Tipperaryyn ei ole kuin muutama vuosi. Perhosia ja pelkkiä kasveja sekä kukkia esiintyi
Fazerin karamellikääreissä liian usein otettavaksi mukaan tähän tutkimukseen.266
Lemon slices –rasia on ollut markkinoilla vuoden 1908 jälkeen tehtaan leimasta
päätellen. Kahden lapsen, pojan ja tytön, takana on hedelmäpuu, joka levittäytyy
ornamentaaliseksi taustaksi tyyliteltyine lehvistöineen Majasen kuvailun mukaan. Lemon
slices –rasian kuva on hyvin yksinkertaisesti piirretty. Lapset ja puu on kuvattu hennolla
ääriviivalla ja tyyliltään kuva muistuttaa enemmän Olga Ehrströmin Suomen Kuvalehteen
tekemiä kuvituksia tai hänen suunnittelemiaan lasimaalauksia kun muita Fazerin kääreitä.
Fazerin arkistoista löytyi myös yksi mielenkiintoinen kääre, joka ei vastaa Majasen kuvailua,
mutta tyylissä on jotain hyvin tuttua. Jugend-tyttöjä kuvaava kääreessä on kaksi nuorta naista
kukkamekkoihin pukeutuneena. He poimivat hedelmiä puusta punavalkoiseen koriin. Toinen
tytöistä on kuvattu täysin selin, toinen aavistus sivulta. Kuvan naisissa on yhtäläisyyttä
erityisesti Haus Molchowin lasimaalauksen henkilöiden kanssa. Molemmissa hiukset on
kerätty nutturoille, hameet ovat pitkät ja kaula-aukoissa on samoja muotoja. Jugend-tyttöjä
kuvaava rasia on ollut markkinoilla vuoden 1908 jälkeen, eli ajallisesti se on valmistunut
samoihin aikoihin kuin edellä mainitut kääreet.267
Ilman luotettavia lähteitä on vaikea arvioida Olga Ehrströmin osuutta Fazerin
karamellikääreiden suunnittelijana. Omassa tutkimuksessani pystyn esittämään vain arvailuja
Olga Ehrströmin suunnittelemista kääreistä. Majasen kuvailun mukaan alkuperäinen
Pihlajanmarja-kääre olisi Ehrströmin suunnittelema. Nimikirjaimet kääreessä taas viittaavat
johonkin toiseen taiteilijaan. Muut Majasen kuvailuun sopineet kääreet ovat tulleet
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markkinoille vuoden 1908 jälkeen – lähinnä 1910-luvulla. Siihen aikaan Olga Ehrströmin
taiteellisessa tuotannossa on ”aukko”, jolloin hän on tehnyt tiedettävästi vain omakuvia.
Ajallisesti ne sopisivat hyvin hänen tuotantoonsa, vaikkei myöskään 1895 vuonna
markkinoille tullutta Pihlajanmarjaa voi sen perusteella poistaa epäiltyjen listalta. Aihe on
mielenkiintoinen ja siinä riittäisi paljon tutkittavaa. Varmistuksen saaminen Olga
Ehrströmistä yhtenä Fazerin suunnittelijoista vaatisi pääsyn Gösta Serlachiuksen taidemuseon
arkistoihin tai yllättävän uuden tiedon löytymistä Fazerin arkistoista.

4.4.5 Suomen Kuvalehden muotiosasto 1917

Kustannusosakeyhtiö Otava perusti Suomen Kuvalehden vuonna 1917, näytenumeron
ilmestyessä loppuvuodesta 1916. Ensimmäisen vuosikerran päätoimittajana toimi arkkitehti
Josef Stenbäckin poika Matti Kivekäs.268 Joka lauantai ilmestyneessä aikakauslehdessä Eric
O. W. ”Bucklan” Ehrströmillä ja ”Olli” Ehrströmillä oli omat teemapalstansa269.
Herkuttelijana tunnettu Eric Ehrström piti lehdessä säännöllisesti ruokapalstaa ja kirjoitti
pitkiä

intohimoisia

artikkeleita

muun

muassa

perunoista,

omeleteista

sekä

paistinleikkaamisesta. Olga Ehrström taas oli tunnettu Helsingin parhaiten pukeutuvana
naisena ja kirjoitti sekä kuvitti lehteen omaa muotiosastoa.270
Viikoittain ilmestyneen Suomen Kuvalehden 52 numerosta ”Ollilla” oli oma
muotiosastonsa 15 numerossa. Palstat käsittelivät uusimpia muoti-ilmiöitä ja antoivat
lukijattarilleen käytännönneuvoja pukeutumisesta. Eräässä numerossa Ehrström kirjoittaa
neuvoja korkeista ja matalista koroista:
”Älkää vaan käyttäkö korkeakorkoisia kenkiänne alinomaan, vaan riisukaa ne ja
antakaa jalan levätä ja oikaista itsensä välillä ja ennen kaikkea älkää milloinkaan
tehkö mitään kävelyretkiä korkeissa koroissa. Sellainen tekee naurettavan ja
mauttoman vaikutuksen.”271
Suomen Kuvalehti sisälsi jo ensimmäisenä vuonnaan runsaasti kuvitusta, sekä valokuvia että
piirustuksia. Olennainen osa myös muotiosastoa oli yksinkertainen, mutta selkeä piirustus
kuvituksena. Yleisimmin kuva oli pääosassa ja teksti vain suuntaa antava lisäys. Muutama
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palsta oli kuitenkin poikkeuksellisesti keskittynyt enemmän tekstiin, kuvan jäädessä
vähemmälle huomiolle.
Olga

Ehrströmin

muotiosaston

kuvitukset

ovat

yleensä

yksinkertaisia

lyijykynäpiirustuksia, joissain on käytetty vesiväriä syvyyttä tuomaan. Pääosassa kuvissa ovat
vaatteet, mutta hahmoille on piirretty aina sievät kasvot ja asennot ovat tarkkaan harkittuja.
Lähes kaikki henkilöt on kuvattu seisomassa kokokuvassa, mutta yhdessä palstassa hahmot
ovat puolivartalokuvia. Pääasiallisesti kuvat ovat taustattomia. Toisinaan varjot antavat
ulottuvuutta kuvan henkilöille, mutta usein nekin on jätetty pois. Muutama kuva on kuitenkin
tehty huomattavan yksityiskohtaiseksi ja mielenkiintoisine taustoineen kokonaisuuksiksi.
Muotiosaston kuvitukset antavat hyvän kuvan Olga Ehrströmin piirustustaidoista. Kuvien
naiset ja tytöt ovat luonnollisia, mittasuhteiltaan oikeita, mutta silti piirustustyyli on
omaperäisen sievä. Tyyli on helposti tunnistettavissa saman taiteilijan tekemäksi.
Piirustustaidon lisäksi Olga Ehrström todisti olevansa muodin edelläkävijä valistaessaan
muita suomalaisia naisia Euroopan muotituulista.
Vuosi 1918 oli sotavuosi ja Suomen Kuvalehden aiheet muuttuivat olosuhteista
johtuen eivätkä Ehrströmitkään enää jatkaneet toimittajina. Toukokuussa 1918 lehden nuori
päätoimittaja Matti Kivekäs kuoli.272 Seuraavina vuosina Suomen Kuvalehdessä ilmestyi
harvakseltaan myös muotiaiheisia kirjoituksia, mutta toisen toimittajan kirjoittamina. Palstat
muuttuivat sekä tyyliltään että ulkoasultaan. Jo vuonna 1918 valokuva oli korvannut
piirustukset lähes kokonaan Suomen Kuvalehdessä.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Olga

Ehrström

(1876-1938)

sai

taiteilijakoulutuksen

Suomen

Taideyhdistyksen

piirustuskoulussa ja teki ajalle tyypillisen matkan Pariisiin, jossa jatkoi opintojaan. Hän meni
naimisiin toisen taiteilijan, Eric Ehrströmin kanssa. He seurustelivat Suomen nimekkäimpien
taiteilijoiden seurassa. Olga Ehrström teki taidetta läpi elämän. Hänen teoksiaan löytyy
edelleen Forssan ja Olaus Petrin –kirkoista,

Hvitträskin taiteilijakodista ja Gösta

Serlachiuksen taidemuseon kokoelmista. Olga Ehrströmistä ei tullut perinteistä kotirouvaa,
mutta hän uhrasi silti osittain oman uransa auttaakseen miestään tämän taiteen tekemisessä ja
konservointitehtävissä. Erityisesti rooli miehen avustajana korostui vuoden 1927 jälkeen,
jolloin Eric Ehrström menetti oikean kätensä tapaturmassa. Avustajan roolin merkitystä Olga
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Kaila, “Muistokirjoitus”. Suomen Kuvalehti 4.5.1918, nro 18.
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Ehrströmin omaan uraan on lähes mahdoton arvioida. Eri lähteistä tähän tutkielmaan kootusta
Olga Ehrströmin taiteilijabiografiasta saa kohtuullisen hyvän kuvan hänen elämästään, vaikka
muutamia aukkoja tutkimukseen jäikin.
Olga Ehrströmin taiteellisen tuotannon suuruutta on vaikea arvioida, mutta ei hän
kaikkein tuotteliaimpiin taiteilijoihin kuulunut. On hyvin valitettavaa, etten päässyt
tutustumaan tutkielmaani varten Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmissa oleviin
Ehrströmin töihin. Tietoisuus näiden töiden olemassaolosta painoi mieltäni, mutten antanut
sen nousta ylitsepääsemättömäksi esteeksi tutkielmaa tehdessäni. Keräsin Olga Ehrströmin
elämästä ja taiteesta sen materiaalin, mikä oli saatavilla ja kokosin siitä mahdollisimman
kattavan taiteilijabiografian teosesittelyineen kunnioittaakseni hänen taiteilijauraansa.
Jatkotutkimukseen olisi aihetta niin Pariisin opiskeluajan, Olaus Petri kirkon lasimaalausten
kuin Fazerin karamellikääreiden sekä Mäntän taidemuseon säilytystiloissa olevien töiden
parissa. Erityisesti Mäntässä olevien lukuisten töiden tutkiminen toisi lisäsyvyyttä Olga
Ehrströmin taiteilijauran ymmärtämiseen.
Taiteilijabiografiat ovat taidehistorian tärkeää perustutkimusta. Keräsin tutkielmaani
Olga

Ehrströmin

biografian

lisäksi

käytännönohjeita

eri

menetelmistä,

joilla

taiteilijabiografian materiaaleja voidaan koota. Biografian parissa työskentely on toisinaan
niin rutiininomaista työtä, ettei se houkuta monia tutkijoita puoleensa. Taiteilijabiografian
tekeminen on itsessään ”oma taiteenlajinsa”. Se on hyvin lähellä sukututkimusta, mutta
erottava tekijä on yksityiskohtien määrä. Sukututkijat selvittävät sukulaissuhteita monien
vuosisatojen takaa ja rakentavat isoja henkilöverkostoja. Taiteilijabiografiassa taas
keskitytään yhteen henkilöön ja hänen elämänsä yksityiskohtiin. Tutkittavan henkilön
lähisukulaisten lisäksi tutkimukselle tärkeitä ovat taiteilijan ystävät ja naapurit, joita
harvemmin sukututkimuksessa otetaan huomioon. Biografian kokoaminen on sirpaleisen
materiaalin keräämistä yhteen lukuisista eri lähteistä. Tietyllä tapaa sitä voisi verrata palapelin
tekemiseen. Valitettavasti tässä palapelissä jää yleensä paloja puuttumaan ja ympäröivän
materiaalin avulla täytyy yrittää nähdä puuttuvan kohdan sisältö.
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KUVALIITE
Olga Ehrström nuorena Vaasassa.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taiteilijoita Juho
Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 117.

Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulun oppilaita Thorsten
Waenerbergin johdolla, yksityiskohta. Olga Gummerus seisoo
lampputolpan edessä. Kuva: Rakel Kallio 2006, Dukaatti:
Suomen Taideyhdistys 1846-2006, sivu 38.
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Olga Ehrström nuorena.
Kuva: Matti J. Kankaanpää 1992, Gummerus-Pihkalan
suku, sivu 201.

Olga Ehrström nuorena.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taiteilijoita
Juho Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 118.

Olga Ehrström työskentelemässä miehensä
apulaisena.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taiteilijoita
Juho Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 122.
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Eric O.W. ”Bucklan” Ehrström.
Kuva: ”Bucklan Ehrström ja luomisen vimma”. Glorian
antiikki, kevät 1998, sivu 86.

Antti Favénin tekemä pilapiirros Eric O.W.
Ehrströmistä päivällispöydässä vuodelta 1924.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taiteilijoita
Juho Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 123.

Akseli Gallen-Kallelan pilapiirros Olga ja Eric Ehrströmistä
vuodelta 1913.
Kuva: ”Bucklan Ehrström ja luomisen vimma”. Glorian antiikki,
kevät 1998, sivu 88.
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Kahvittelua Pekka Halosen puutarhassa. Olga Ehrström kuvassa taustalla valkoisessa
hatussaan. Etualalla lapset Marja ja Sakari Halonen. Kuvassa myös Venny Soldan-Brofeldt.
Kuva: Veijo Meri 1981, Tuusulan rantatie (ei sivunumeroa).

Olga Ehrström Hvitträskissä (noin
vuonna 1904).
Kuva: Teppo Jokinen 2005, Haus
Molchow Kadonneen talon tarina, sivu
35.
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Olga Ehrström miehensä suunnittelemien korujen kanssa.
Kuva: Anna-Lisa Amberg 1998, Eric O. W. Ehrström, sivu 20.

Hvitträskin päärakennus syksyllä 2006. Kuva: Heli Seppälä
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Hvitträskin väkeä uimahuoneen
seinustalla. Toinen vas. Eliel
Saarinen, vieressään Loja
Saarinen ja Olga Ehrström.
Kuva: Päivi Hovi-Wasastjerna
2005, Vitträskin villat, sivu 54.

Joulu Hvitträskissä vuonna 1910. Eric
ja Olga Ehrström vas. takana.
Kuva: Marika Hausen etc. 1990, Eliel
Saarinen Suomen aika, sivu 54.

Hvitträskin 25-vuotisjuhlien istumajärjestys.
Eric Ehrström eli ”Bucklan” yläreunassa, Olga
Ehrström eli ”Olli E” oikeassa reunassa.
Kuva: Marika Hausen etc. 1990, Eliel Saarinen
Suomen aika, sivu 54.
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Oscar Parviaisen tekemä pastellimuotokuva Olga
Ehrströmistä.
Kuva: Joensuun taidemuseo (JTM 1840).

Oscar Parviaisen tekemä lyijykynäpiirros Olga
Ehrströmistä.
Kuva: Annika Waenerberg 1996, Parviaisen
matkassa, sivu 105. Joensuun taidemuseo (JTM
1839).

Oscar Parviaisen tekemä öljyvärimaalaus Eric O.W.
Ehrströmistä.
Kuva: Joensuun taidemuseo (JTM 1841).
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Olga Ehrström ”Helsingin parhaiten pukeutuva
nainen”.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taiteiljoita Juho
Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 119.

Olga Ehrström. Kuva on
valmistettu Ehrströmin
kuolinvuonna 1938, mutta otettu
huomattavasti aiemmin.
Kuva: Turun yliopiston arkisto.
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Olga Ehrström.
Kuva: Maritta Kirjavainen 1979,
Sivulaudaturtutkielma Eric OW Ehrströmin
taidegrafiikka (Jyväskylän yliopiston
taiteentutkimuksen laitos), kuvaliite. Ritva
Ehrströmin arkisto, Lohja.

Ehrströmien sukuhauta Hietanieman hautausmaan
vanhalla puolella syksyllä 2006. Etualalla olevasta
hautakivestä erottuu vielä heikosti teksti:
BEATA 1906
ERIC OW EHRSTRÖM 1881-1934
OLLI EHRSTRÖM 1876-1938.
Kuva: Heli Seppälä.
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Lukeva poika 1894. Mallina on
toiminut taiteilijan veli Henrik
Gummerus. Teosta käsitellään
kappaleessa 4.1.1.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen
taiteiljoita Juho Rissasesta Jussi
Mäntyseen, sivu 118.

Nuori poika.
Teosta käsitellään kappaleessa 4.1.2.
Teoskuva vain pro gradu –tutkielman
sidotussa versiossa.

Kuva: Annika Waenerberg. Teos
kuuluu Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmiin.
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Kunniahenkikirurgi Alexander von
Collanin muotokuva vuodelta 1898. Teos
kuuluu Helsingin kaupungin taidemuseon
kokoelmiin ja sitä käsitellään kappaleessa
4.1.3.
Kuva: Heli Seppälä

vas. Alexander von Collan.
Kuva: Biografiakeskuksen
internetsivut
www.kansallisbiografia.fi .
Atelier Apollo, museovirasto.

oik. yksityiskohta Olga
Gummeruksen tekemästä
muotokuvasta.
Kuva: Heli Seppälä

Yksityiskohta Alexander von
Collanin muotokuvasta.
Kuva: Heli Seppälä
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Alaston nainen 1901 on Olga
Gummeruksen Pariisissa tekemä
Teoskuva vain pro gradu –tutkielman
sidotussa versiossa.

alastonharjoitelma. Teosta käsitellään
kappaleessa 4.1.4.
Kuva: Annika Waenerberg. Teos
kuuluu Gösta Serlachiuksen
taidemuseon kokoelmiin.

Teoskuva vain pro gradu –tutkielman
sidotussa versiossa.

Naisen muotokuva.
Teosta käsitellään kappaleessa 4.1.5.
Kuva: Annika Waenerberg. Teos
kuuluu Gösta Serlachiuksen
taidemuseon kokoelmiin.
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Loja Saarisen muotokuva.
Teosta käsitellään kappaleessa 4.1.7.
Kuva: Annika Waenerberg. Teos
kuuluu Gösta Serlachiuksen
Teoskuva vain pro gradu –tutkielman

taidemuseon kokoelmiin.

sidotussa versiossa.

Loja Saarinen.
Kuva: Yale University Manuscripts and Archives
Digital Images Database internetsivut, Eero
Saarinen Collection. Manuscripts & Archives,
Yale University Library.
http://mssa.library.yale.edu/madid/ .
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Olga Ehrströmin omakuva vuodelta
1911.
Teoskuva vain pro gradu –tutkielman
sidotussa versiossa.

Teosta käsitellään kappaleessa 4.1.7.
Kuva: Annika Waenerberg. Teos
kuuluu Gösta Serlachiuksen
taidemuseon kokoelmiin.

Olga Ehrströmin omakuva vuodelta 1913. Teosta käsitellään
kappaleessa 4.1.7.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taitelijoita Juho
Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 119.

Olga Ehrströmin vuosiluvuton
omakuva. Teosta käsitellään
kappaleessa 4.1.7.
Teoskuva vain pro gradu –tutkielman
sidotussa versiossa.

Kuva: Annika Waenerberg. Teos
kuuluu Gösta Serlachiuksen
taidemuseon kokoelmiin.
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Vas. arkkitehti Carl Theodor Höijerin
muotokuva vuodelta 1928. Teosta
käsitellään kappaleessa 4.1.8.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen
taitelijoita Juho Rissasesta Jussi
Mäntyseen, sivu 120.

Oik. arkkitehti Carl Theodor Höijer.
Kuva: Suomen rakennustaiteen museon internetsivut
www.mfa.fi .

Teoskuva vain pro gradu –
tutkielman
sidotussa versiossa.

Sinipukuinen nainen. Teosta käsitellään kappaleessa
4.1.9.
Kuva: Annika Waenerberg. Teos kuuluu Gösta
Serlachiuksen taidemuseon kokoelmiin.

Lankaa kerivä nainen. Teosta
käsitellään kappaleessa 4.1.9.
Kuva: Annika Waenerberg. Teos
Teoskuva vain pro gradu –tutkielman
sidotussa versiossa.

kuuluu Gösta Serlachiuksen
taidemuseon kokoelmiin.
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Suur-Merijoen portailla ollut vuolukivinen
salamanteriveistos noin vuodelta 1901-1903. SuurMerijokea käsitellään kappaleessa 4.2.1.
Kuva: Anna-Lisa Amberg 2003, ”Kotini on linnani” –
kartano ylemmän porvariston omakuvana. Esimerkkinä
Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen suunnittelema SuurMerijoki vuodelta 1904, sivu 74. Suomen rakennustaiteen
museo.

Neuscheller perhettä Suur-Merijoen
sisäänkäynnin luona. Vasemmalla näkyy
salamanteriveistos.
Kuva: Anna-Lisa Amberg 2003, ”Kotini
on linnani” –kartano ylemmän porvariston
omakuvana. Esimerkkinä Geselliuksen,
Lindgrenin ja Saarisen suunnittelema
Suur-Merijoki vuodelta 1904, sivu 74.
Suomen rakennustaiteen museo.

Suur-Merijoen kartanon vanhempien
makuuhuone. Taustalla näkyy Neitsyt
Mariaa esittävä lasimaalaus.
Kuva: Anna-Lisa Amberg 2003, ”Kotini on
linnani” –kartano ylemmän porvariston
omakuvana. Esimerkkinä Geselliuksen,
Lindgrenin ja Saarisen suunnittelema SuurMerijoki vuodelta 1904, sivu 74. Suomen
rakennustaiteen museo.
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Hvitträskin ruokasalin lasimaalaus ”Kilpakosijat”
vuodelta 1904-05. Lasimaalausta käsitellään
kappaleessa 4.2.2.
Kuvat: Heli Seppälä

Hvitträsk –aiheinen postimerkkisarja vuodelta 2005.
Kuva: Heli Seppälä
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Alkuperäinen valokuva Haus Molchowin biljardihuoneen lasimaalauksesta. Teosta käsitellään
kappaleessa 4.2.3.
Kuva: Haus Molchow:n internetsivut http://www.molchow-haus.de/ .

Haus Molchowin lasimaalauksen luonnokset. Lasimaalausluonnokset kuuluvat Gösta
Serlachiuksen taidemuseon kokoelmiin.
Kuva: Teppo Jokinen 2006, Haus Molchow Geschichte eines verschwundenen Hauses, sivut
36-37.

Ficus-indica kaktus. Todennäköisesti Olga Ehrströmin
lasimaalauksessa olevat kaktukset ovat samaa lajia.
Kuva: P. Schönfelder, Regensburgin yliopiston biologian
laitoksen internetsivut http://www.biologie.uni-regensburg.de/
.
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Eliel Saarisen suunnitelma Haus
Molchowin biljardihuoneesta.
Kuva: Marika Hausen etc. 1990, Eliel
Saarinen Suomen aika, sivu 141.

Villa Keirknerin eli Marmoripalatsin
lasimaalaus vuodelta 1918.
Lasimaalausta käsitellään kappaleessa
4.2.4.
Kuvat: Heli Seppälä
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Forssan kirkko ja Ehrströmien
suunnittelema kolmiosainen
lasimaalaus vuodelta 1922-23.
Lasimaalausta käsitellään kappaleessa
4.3.1.
Kuva: Forssan seurakunnan
kirkkoherra Esa Löytömäki.

Forssan kirkon lasimaalauksen
vasemmanpuolimmainen osa
”Paimenten kunnioitus”.
Kuva: Forssan seurakunnan
kirkkoherra Esa Löytömäki.
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Forssan kirkon lasimaalauksen
keskimmäinen osa ”Kristus ristillä”.
Kuva: Forssan seurakunnan
kirkkoherra Esa Löytömäki.

Forssan kirkon lasimaalauksen
oikeanpuolimmainen osa
”Ylösnouseminen”.
Kuva: Forssan seurakunnan kirkkoherra
Esa Löytömäki.

88

Olaus Petri kirkon seurakuntasali.
Takaseinällä kyyhkystä esittävä
lasimaalaus, jonka tekijä on joko Olga tai
Eric Ehrström. Olaus Petri kirkon
lasimaalauksia käsitellään kappaleessa
4.3.2.
Kuva: Olaus Petri –kyrka esite.

Olaus Petri kirkon kyyhkystä esittävä lasimaalaus Hertta
Tirrasen kirjasta. Tirrasen kirjassa lasimaalauksen
suunnittelijaksi on merkitty Olga Ehrström.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taiteilijoita Juho
Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 121.

Värikuva samasta lasimaalauksesta.
Kuva: Olaus Petri seurakunnan internetsivut
http://skut.svenskakyrkan.se/helsingfors/index.htm.
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Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Taidehistoriallisen näyttelyn näyttelyjulisteet
(suunnitelmat) vuodelta 1903. Suomenkielinen juliste 80,5 x 59 cm, ruotsinkielinen 81 x 59,5
cm. Julisteita käsitellään kappaleessa 4.4.1.
Kuva: Museovirasto

Sisäkuva – interiööri
vuodelta 1906. Teos myytiin
syyskuun 2002 Collector
huutokaupassa Helsingin
Bukowskilla.
Teosta käsitellään
kappaleessa 4.4.2.
Kuva: Peter Rönnholm /
Bukowskis.
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Vuosiluvuton öljyvärimaalaus, sisäkuva. Teosta
käsitellään kappaleessa 4.4.3.
Kuva: Hertta Tirranen 1950, Suomen taiteilijoita Juho
Rissasesta Jussi Mäntyseen, sivu 122.

Pihlajanmarja –karkin alkuperäinen kääre
vuodelta 1895. Kääre vastaa Helena
Majasen kuvailuja, mutta ajankohta ja
kääreessä olevat nimikirjaimet aiheuttavat
epäilyksen, oliko Olga Gummerus
suunnittelija. Aihetta käsitellään
kappaleessa 4.4.4.
Kuva: Margareta Lybäck / Cloetta Fazer
Makeiset Oy.

Tipperary –
karamellin kääre
noin vuodelta
1915.
Kuva: Margareta
Lybäck / Cloetta
Fazer Makeiset
Oy.
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Ping pong –
karamellirasia noin
vuodelta 1908-1914.
Kuva: Margareta
Lybäck / Cloetta Fazer
Makeiset Oy.

Lemon slices –
karamellirasia on tullut
markkinoille vuoden 1908
jälkeen.
Kuva: Margareta Lybäck /
Cloetta Fazer Makeiset Oy.
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Jugend-aiheisessa kääreessä olevat tytöt
muistuttavat Haus Molchow lasimaalauksessa
esiintyneitä hahmoja. Kääre on tullut
markkinoille vuoden 1908 jälkeen.
Kuva: Margareta Lybäck / Cloetta Fazer
Makeiset Oy.

Olga Ehrström piti Suomen Kuvalehdessä
vuonna 1917 muotiosastoa. Hän kirjoitti sekä
kuvitti palstan sisällön itse. Kuvituksia
käsitellään kappaleessa 4.4.5.
Kuva: Suomen Kuvalehti 1917 nro 9 sivu 132.
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Suomen Kuvalehden muotiosaston
numeron 8 aiheena oli kevätmuoti.
Kuva: Suomen Kuvalehti 1917 nro
18 sivu 273.

Suomen Kuvalehden muotiosaston
kuvitusta.
Kuva: Suomen Kuvalehti 1917 nro
23 sivu 348.
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

PAIAMATTOMAT LÄHTEET
FORSSAN SEURAKUNNAN ARKISTO (FSA)
Kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja 17.6.1922.
HELSINGIN EVANKELISLUTERILAISTEN SEURAKUNTIEN KESKUSREKISTERI,
Helsinki.
Helsingin jakamaton seurakunta (HJS)
Syntyneiden ja kastettujen luettelo 1876
Kuolleiden ja haudattujen luettelo 1905
HELSINGIN KAUPUNGINARKISTO (HKA), Helsinki.
Poliisilaitoksen osoiterekisteri
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO (HYK), Helsinki.
Kaarlo Enqvist-Atran kokoelma, kirjekokoelma
Kaarlo Enqvist-Atran kirje Jalmari Finnelle 16.1.1901
HELSINGIN YLIOPISTON TAITEIDEN TUTKIMUKSEN LAITOS (HYTTL), Helsinki.
Majanen, Helena 1973. Piirteitä Olli Ehrströmistä ja hänen nuoruusvuosiensa
tuotannosta. Proseminaariesitelmä dosentti kalevi Pöykön johtamassa
taidehistorian proseminaarissa 14.12.1973.
Tirranen, Hertta käsikirjoituskokoelma
Johan Gummeruksen kirje Hertta Tirraselle 19.5.1949
JOENSUUN TAIDEMUSEON ARKISTO (JTM), Joensuu
Oscar Parviaisen arkiston kuvakokoelma.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TAITEIDEN JA KULTTUURIN TUTKIMUKSEN LAITOS
(TAIKU), Jyväskylä
Kirkkotaiteen ja –arkkitehtuurin tutkimusinstituutti
Kirkkotaiteen kuva-arkisto
Kirjavainen, Maritta 1979. Eric OW Ehrströmin taidegrafiikka. Sivulaudaturtutkielma.
KANSALLISARKISTO (KA), Helsinki.
Suomen Taideyhdistyksen arkisto
Oppilasmatrikkeli 1890-1900
Helsingin raastuvan oikeus
Perukirjat 1938
Perukirja nro 39745
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Akseli Gallen-Kallelan kirjekokoelma
Eric Ehrströmin kirje Akseli Gallen-Kallelalle (päiväämätön)
MAANMITTAUSLAITOKSEN ARKISTO (MMLA), Jyväskylä.
Hollolan kihlakunta Asikkala
Putselan perintötalo Kauppakirja 14:114, 11.11.1935
TURUN YLIOPISTON ARKISTO (TYA), Turku
Turun Yliopiston kirjaston lahjoitusluettelo (TYK) Baba 11

Kirjeet
Irma Hamppu-Linnan hietaniemi.hsrky@evl.fi (Hietaniemen hautausmaan toimisto) kirje
Heli Seppälälle <hemasepp@cc.jyu.fi> 20.11.2006.
Teppo Jokisen <jokinen@laine-art.com> (Haus Molchow-tutkija) kirje Heli Seppälälle
<hemasepp@cc.jyu.fi> 15.11.2006.
Teppo Jokisen <jokinen@laine-art.com> (Haus Molchow-tutkija) kirje Heli Seppälälle
<hemasepp@cc.jyu.fi> 9.3.2007.
Matti Y. Karjalan <mkarjal@utu.fi> (Turun yliopisto) kirje Heli Seppälälle
<hemasepp@cc.jyu.fi> 5.2.2006.
Visa Lipposen <visa@helsinkilainen.com> ja Oili Pentinsaaren <pentins@kolumbus.fi>
(Suomen orkideayhdistys) kirjeet Heli Seppälälle <hemasepp@cc.jyu.fi> 16.11.2006.
Leena Mattelmäen <leena.mattelmaki@hel.fi> (Helsingin kaupungin taidemuseo) kirje Heli
Seppälälle <hemasepp@cc.jyu.fi> 17.11.2006.
Kristiina Pappisen <kristiina.pappinen@bukowski.fi> (Bukowksi Oy Ab) kirjeet Heli
Seppälälle <hemasepp@cc.jyu.fi> 14.11.2006.
Petri Pohjolaisen Petri.Pohjolainen@posti.fi (Suomen Posti Oyj) kirje Heli Seppälälle
<hemasepp@cc.jyu.fi> 15.1.2007.
Marianne Roosin <Marianne.roos@nba.fi> (Museovirasto) kirje Heli Seppälälle
<hemasepp@cc.jyu.fi> 20.2.2007.

Suullisia tietoja antaneet
Pepita Ehnrooth-Jokisen (Hvitträsk) tiedonanto 9.3.2007 koskien Gösta Serlachiuksen ja
Eric Ehrströmin sopimusta.
Jyväskylän maakunta-arkiston johtajan Päivi Hirvosen tiedonanto 3.11.2005 koskien
arkistotoimea.
Hämeenlinnan maakunta-arkiston toimistosihteerin Juho Mattilan tiedonanto 15.3.2007 Heli
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Seppälälle koskien Kirkkonummen Bobäckin kylän henkikirjoja.
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