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Juho Rissanens glasmålningar för trapp-
huset på Finlands Bank blev färdiga 
1933. I denna broschyr beskriver konst-
historiker Marjo-Riitta Simpanen glas-
målningarna och berättar tillsammans 
med ekonom Seija Parviainen från Fin-
lands Bank om Rissanens karriär och 
hur verken kom att pryda Finlands 
Bank.
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Sviten med glasmålningar (1933) i 
Finlands Banks trapphus är det 
främsta verket från Juho Rissa-
nens senare konstnärskap. Hans 
bästa verk anses vara akvarellerna 
och guacherna från 1897–1902 
samt oljemålningar av människor i 
vardagssysslor från 1908. På 
1910-talet målade han en stor  
svit oljemålningar samt även på 
1920-talet flerdelade oljemålningar 
eller fresker som inte är av samma 
konstnärliga kaliber som de tidi-
gare verken. 

Juho Rissanen är bäst känd som 
folkskildrare som i sin senare pro-
duktion inte höll sig till realismen. 
Sviten han skapade för Finlands 

Bank fungerar som ett dekorativt 
och ornamentalt rums- och färgele-
ment i trapphuset. Då glasmålning-
arna blev till fanns Segerstråles fres-
ker inte ännu på väggarna. 

Juho Rissanen var erkänt skick-
lig på bildkomposition. Glasmål-
ning var en teknik som passade 
honom eftersom han redan som 
målare hade anammat bruket av 
konturlinjer i sina tidiga personbil-
der. Också den franske målaren 
Maurice Denis, som Rissanen be-
undrade, använde sig av konturlin-
jer som separator mellan färgfält. I 
glasmålningar skapas konturerna 
av blyspröjsarna i vilka de brända 
och ibland också mönstrade glas-

bitarna fästs. Konstnären hade på 
1910-talet i Frankrike satt sig in i 
modernistiska färgteorier som fick 
honom att tänka på målningen 
som rena färgfält. Detta hjälpte 
honom att skapa glasmålningarna. 
De mångfärgade glasytorna skulle 
vara harmoniska, dock så att be-
rättelsen i bilderna kunde förstås. 
På Finlands Bank använder sig 
Rissanen av klart, varmt rött en-
dast som en accentfärg. Den före-
kommer i tuppens kam, torghand-
larens äpplen och timmerflottarens 
hjärtformade penningpung.

Marjo-Riitta Simpanen
Konsthistoriker

Konstnärens främsta senare verK ger färg åt huvudKontorets trapphus

© Finlands Bank.



5



6

Juho Rissanen var en man av 
folket, född i fattiga förhållanden i 
djupaste Savolax. I sin konst av-
bildade han gärna vanliga finlän-
dare i vardagssysslor och vardags-
miljöer. Han kände sig framför allt 
som en personskildare och främ-
mande för landskapsmålning. 

Rissanen föddes 1873 i Kuopio 
landskommun. Han bodde största 
delen av sitt liv utomlands och dog 
1950 i USA. Rissanen var å ena sidan 
jordnära och fäst vid sin hembygd 
och å andra sidan enligt finländska 
mått en rätt så internationell person. 

Rissanens barndom överskug-
gades av faderns död och fattig-
dom. Fadern frös ihjäl 1884 då 

han berusad gick vilse på isen på 
vägen tillbaka från marknaden. 
Händelsen var traumatisk för den 
11-årige Juho. Han återgav hän-
delsen senare i målningen Ett 
barndomsminne där han avbildat 
sig själv invid faderns bår. 

Efter faderns död blev han 
tvungen att hjälpa modern att för-
sörja familjen bland annat genom 
att tigga och arbeta i allehanda 
tillfälliga yrken. Vid 15 års ålder 
fick han börja som målargesäll och 
senare fick han pröva sin hand 
som dekorationsmålare. Under sin 
gesälltid vandrade han omkring i 
Finland och kom då i kontakt med 
många färggranna personligheter 

som gav inspiration till hans se-
nare folklivsskildringar.

Från folket till de internationella 

konstkretsarna

Vid sidan av sitt målararbete bör-
jade Rissanen också ägna sig åt 
konstmåleri, men först vid 23 års 
ålder kunde han inleda egentliga 
konststudier. Under sin karriär 
gick han i lära hos bland annat 
Albert Gebhard, Helene Schjerf-
beck och Ilja Repin. Rissanens 
främsta mecenat var Albert Edel-
felt som uppmuntrade honom att 
söka sig utomlands. 

I likhet med många andra må-
lare under den finländska guldål-

folKSKildraren juho riSSanen

© Finlands Bank.
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dern fick Rissanens sitt konstnär-
liga genombrott vid världsutställ-
ningen i Paris år 1900. År 1908 
medverkade han i en omfattande 
utställning av finländsk konst i 
Paris, vilket ytterligare stärkte 
hans ställning även i hemlandet. 
Hans val av motiv hade inte alltid 
mötts med förståelse och uppskatt-
ning hemma i Finland, men i Paris 
sågs de som intressanta och fasci-
nerande.

Rissanen oroade sig oupphör-
ligt för sin hälsa och hävdade att 
han inte tålde vintern i Finland. 
Om somrarna återvände han likväl 
till Finland och i synnerhet till Sa-
volax där många av hans främsta 
verk har blivit till. I början av 
1900-talet reste han i Italien och 

studerade de gamla mästarna. Un-
der sina resor fick han se fresker 
från den tidiga renässansen och 
högrenässansen i vilka konstnärer 
i början av 1900-talet hämtade sin 
inspiration. I början av 1910-talet 
kom han i Frankrike i kontakt 
med Maurice Denis dekorativa 
måleri. Denis inspirerade Rissanen 
också senare, i slutet av 1920-talet 
då denne vistades i Paris för att 
sätta sig in i glasmåleri. Rissanen 
besökte Rouen, Chartres, Reims 
och Quimper i Bretagne för att 
bese glasmålningarna i de medel-
tida gotiska katedralerna. Han 
fascinerades av mystiken och de 
bibliska berättelserna i de färg-
skimrande glasfönstren.

Rissanens anbud om glas

målningarna

Det unga Finland som nyligen 
blivit självständigt ville ge sina 
unga konstnärer i uppdrag att 
skapa fresker, väggmålningar och 
glasmålningar för de viktigaste 
offentliga byggnaderna. I slutet av 
1920-talet ansågs dekorativa mo-
numentalverk för interiörer vara 
mer värdefulla än enstaka tavlor 
eller skulpturer som kunde flyttas 
från ett ställe till ett annat. Denna 
trend passade utmärkt väl ihop 
med Rissanens nya konstnärliga 
inriktning. 

Rissanen hade på 1920-talet 
bosatt sig permanent i Frankrike 
och förhandlade därifrån aktivt 
om uppdrag i Finland. Att hitta 
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utkomst i utlandet var svårt och 
ett stort uppdrag tryggade syssel-
sättningen och utkomsten för en 
längre tid. Rissanen var således 
mycket initiativrik och aktiv i 
fråga om att skaffa uppdrag.

År 1928 skickade han 
från Paris ett brev till 
”Riksdagens Herrar Bank-
fullmäktige” där han er-
bjöd sig att dekorera fönst-
ren i Finlands Banks trapp-
hus. ”Undertecknad ber 
att högaktningsfullt få fö-
reslå att det stora fönstret jämte de 
två mindre fönstren på vardera 
sidan av detta i foajén i riksdagens 
bank dekoreras med glasmålningar 
föreställande olika motiv som läm-
par sig för denna miljö.” De till-

Timmer-
flottning

Strömmingsmarknad

Skörd
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tänkta motiven skulle ha någon 
anknytning till bankens verksam-
het. Konstnären föreslog olika al-
ternativ, såsom ”Pengars välgö-
rande verkan” eller ”Pengars för-
bannelse”. 

Bankfullmäktige beslutade anta 
konstmålare Rissanens anbud. 
Man beslutade betala totalt 
400 000 mark för verken och Ris-
sanen skulle själv bekosta glas-
bränningen och blyspröjsarna. Ar-
betet skulle vara klart 1933.

Glasmålningarna blir till 

Rissanen skickade skisser för be-
skådande i takt med att arbetet 
fortskred och bankens fullmäktige 
kommenterade dem ivrigt. De 
befattade sig med detaljerna och 

gjorde många konkreta förslag till 
ändringar och korrigeringar som 
konstnären försökte följa enligt 
bästa förmåga. Till slut godkändes 
de nya skisserna och konstnären 
kunde börja förfärdiga verket 
1931. Erfarenhet av glasmåleri 
hade Rissanen inhämtat genom 
glasmålningarna för SOK:s kontor 
som blev färdiga året innan.  

Rissanen måste anlita medhjäl-
pare och yrkesmän för glasmål-
ningarna. Han skisserade och ri-
tade glasmålningarna för Finlands 
Bank i överenskommen skala, 
övervakade projektet och kontrol-
lerade bland annat nyanserna på 
de brända glasen. I Rissanens 
ateljé på Rue du St Gothard i Pa-
ris sysselsatte uppdraget målarna 

Edwin Lydén och Paavo Leinonen 
vars uppgift var att förstora och 
teckna av skisserna för glasbrän-
narna. Glasbitarna skars till, 
brändes för att få den önskade 
färgen och fästes bit för bit med 
blyspröjsar i en stor järnram som 
lyftes upp till ett fönster.

Världsekonomin vållade pro-
blem för Rissanen genom att det 
internationella valutasystemet som 
baserat sig på guldfot kollapsade 
1931 till följd av den världsomfat-
tande depressionen. Markens värde 
mot franc försvagades vilket orsa-
kade konstnären ekonomiska svå-
righeter. Inkomsterna var i finska 
mark och utgifterna i franska franc. 
Han vände sig flera gånger till upp-
dragsgivaren och bad om höjning 

© Finlands Bank.
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av arvodet – utan resultat. Trots 
svårigheterna blev arbetet färdigt 
inom den utsatta tiden och mål-
ningarna installerades i Finlands 
Banks trapphus hösten 1933. 

En svit om källorna till Finlands 

välfärd

Den färdiga tredelade glasmål-
ningen är en symbolisk avbildning 
av källorna till Finlands välfärd. 
Den viktigaste var skogarnas 
”gröna guld” som flottades som 
stockar och de två andra var råg-
odlingen och fiskhandeln i Hel-
singfors hamn. Delarna heter, från 
vänster till höger, Skörd, Timmer-
flottning och Strömmingsmarknad. 
På bankfullmäktiges begäran gjor-
des kvinnan i Skörd vackrare än 

hon var i utkasten. I Timmerflott-
ning ändrades bland annat flotta-
rens kläder och timmerstockarna 
till ”mer verklighetstrogna” och i 
Strömmingsmarknad lades stor-
kyrkan till i bakgrunden för att 
man skulle kunna känna igen 
Helsingfors. 

Då glasmålningarna blev färdiga 
var det naturljus som lyste genom 
fönstren. Konstnären ombads emel-
lertid redan under planeringen att 
beakta att det i Finland är ont om 
ljus vintertid och att elektrisk belys-
ning behövs också. Den senare till-
komna tillbyggnaden täcker numera 
fönstren från den ena sidan och 
glasmålningarna lyses numera helt 
upp med lampor. 

© Finlands Bank.
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Juho Rissanen: 
Skörd, Timmerflottning och Strömmingsmarknad, 1933
Glasmålning, mittdel 636 x 258 cm, 
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