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Faktorer som påverkade sinnesstämningen

Vad kände helsingforsarna under krigsåren, vilka förhoppningar och rädslor hade de? Det 
försökte den hemliga underrättelseverksamheten om sinnesstämningen ta reda på. För den 
här utställningen har arrangörerna studerat ett arkiv som samlade in underrättelser om 
finländarnas sinnesstämningar under kriget. Genom underrättelseverksamheten ville man 
ta reda på vilka faktorer som påverkade människors sinnesstämning och hur man skulle 
upprätthålla krigsmotivationen bland medborgarna. 

Faktorer som påverkade sinnesstämningarna positivt eller negativt åren 1939–1944:

hunger / ransonering / priser / ekonomisk spekulation / rykten / propaganda / läget vid 
fronten / evakueringarna / hur det gick för Tyskland på östfronten / bombningarna av staden 
/ om himlen var klar eller mulen, d.v.s. sannolikheten för flygbombningar / tidningar och radio 
/ världsåskådning / återerövringen av Viborg / överskridandet den gamla gränsen / tobak / 
alkohol / talkoarbete / kulturevenemang / Stalingrad / fredstrevare / fredsvillkoren.

Hur ser dagens kriser ut? Vilka faktorer som påverkar sinnesstämningarna vid en kris är 
desamma nu som då? Ringa in dem i listan. Kan du komma på andra faktorer som påverkar 
sinnesstämningarna vid stora kriser? 

 
 
 
 
 
 
Konsten under krigsåren
 
Också under krigsåren fortsatte konstnärer arbeta med sin konst. En del fick kritik för att de inte 
skildrade kriget eller fosterländska motiv. Studera de krigstida konstverk och konstutställningar 
som presenteras på utställningen. 

Fundera på: 
- varför konstnärer fortsätter göra konst också under krig och andra stora kriser
- varför människor vill se konst också under krig och andra stora kriser.
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På Sandudd 

Studera den del av utställningen som visar fotografier från Sandudd i Helsingfors.
På vilket sätt syns det på bilderna att det pågick ett krig i Finland då bilderna togs? 

På vilket sätt syns det att vardagslivet i Helsingfors fortsatte som vanligt också under kriget?
 
 
 

 
Buli elsika (Väldig eldsvåda) 
 
Leta upp Gösta Diehls verk Buli elsika (Väldig eldsvåda). Verket är daterat 1945, ett år efter att 
kriget tog slut. Det beskriver konstnärens minnen av kriget 

Hurudan är stämningen i hemmet? Hurudan är stämningen utanför hemmet?
Vilka tecken ger personerna i målningen genom sitt kroppsspråk om sina känslor eller om 
situationens stämning?
 
Välj i par eller i grupp ett annat verk i utställningen där en människa avbildas.
Kan man tolka vad personen känner eller hens sinnesstämning på basen av kroppsspråket? 
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Propaganda

Studera utställningen med verk av finländska och tyska frontfotografer och -tecknare. 
Utställningen arrangerades våren 1942 av den finska propagandaorganisationen Propaganda-
Aseveljet. Konsten användes framgångsrikt som propagandaverktyg, för konstnärerna 
visste hur man vädjar till åskådarnas känslor och de kunde använda sig av effektiva visuella 
kommunikations- och påverkningsmetoder. 

Vad är propaganda? Du kan söka efter information på internet som stöd för ditt resonemang. 

Ge också ett exempel på modern propaganda! Var kan man hitta den? Ämnesord som du kan 
använda för att söka information: informationskrig, fejknyheter (fake news), politiska troll och 
algoritmer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinnobilder
 
Kriget förändrade mäns och kvinnors roller i samhället. Före kriget ansågs det att kvinnor 
skulle hållas hemma och män skulle arbeta utanför hemmet. Men under kriget var männen 
vid fronten, så kvinnorna måste göra också sådana arbeten som dittills ansetts vara manliga, 
till exempel i fabrikerna. Efter kriget hade synen på kvinnors förmåga att verka i arbetslivet 
förändrats en gång för alla. Alla kvinnor återgick inte till att arbeta i hemmet, utan en del 
stannade kvar i arbetslivet.

I konsthistorien skildrades kvinnor länge närmast ur estetisk synvinkel, ofta lättklädda eller 
nakna. Kvinnor skildrades som passiva varelser som på sin höjd ägnade sig åt hushållssysslor, 
inte som aktiva subjekt.

Konsten under krigsåren avspeglade dock en värld i förändring. Hittar du kvinnobilder på 
denna utställning som visar hur kvinnans ställning förändrades genom kriget?


