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VANITAS 

Prislista på tvål från Åbo Tekniska Fabrik, grundad i slutet av 1870-talet. 

Åbo museicentral.
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Reklam för parfymen Florida Water. Sent 1800-tal. 

Åbo museicentral.
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Snabbkurs för skönhetsvård i hemmet. 1961. Åbo museicentral.
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Reklam för hårkrämen Brisk. 1961. Åbo museicentral.
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SKÖNHET 
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Förgänglig skönhet
Skönhet har uppskattats, trots att man varit medveten om dess förgänglighet. 

Man har även riskerat sin hälsa i strävan efter skönhet. Ännu på 1700-talet 

blekte man huden med krämer som innehöll bly. På ögonlocken och 

läpparna breddes medel som innehöll giftiga ingredienser, till exempel 

kvicksilver. Ögonens pupiller förstorades med belladonnadroppar, som 

orsakade glaukom. Hudsminken för sin del innehöll bly och andra frätande 

ämnen. Man färgade också håret ljusare redan mycket tidigt. Man försökte 

till exempel få guldfärg i håret med hjälp av svavelarsenik. Från och med 

1800-talet ansåg man att sminkning var olämpligt för kvinnor. På 1900-talet 

kom sminkningen tillbaka på modet och strävan efter skönhet gav upphov till 

en helt ny industribransch, kosmetikaindustrin.

Från medeltiden fram till slutet av 1800-talet tyckte man att solbrändhet var 

olämpligt för högättade kvinnor. Hyn skulle vara så vit att blodkärlen lyste 

genom huden. På 1900-talet tänkte man däremot att frisk luft och friluftsliv 

var nyckeln till hälsan, och därmed blev solbränd hud till och med farligt 

eftersträvad. 

Under den ytliga skönheten luktade det dock till lik. Skönhetens förgänglighet 

påminde om människolivets yttersta meningslöshet: allt kroppsligt var dömt 

att försvinna. Medvetenhet om livets gång som lämnar spår på utseendet 

skapar tryck på människor. Nuförtiden ser vi oss själva och varandra i sociala 

medier genom flera filter, yngre, smalare och vackrare än vi egentligen är.
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Försköning
Hemligheterna bakom tillverkningen av kosmetika överfördes först 

muntligt från en generation till en annan. Skönhetsvårdsanvisningar och 

medicinska receptböcker blev vanliga i medeltida Europa. På 1500-talet 

skrev man handböcker om skönhetsvården för kvinnor. Böckerna skildrade 

ikoniska skönheter. Läsaren kunde sträva efter ett liknande utseende med 

självtillverkade kosmetikaprodukter. Handböckerna översattes till olika språk 

och innehållet anpassades efter området. Inom samma pärmar gav man 

anvisningar såväl för vård av sjukdomar, bekämpning av ohyra, matlagande 

som tillverkande av olika slags krämer, rosenvatten, oljor och parfymer med 

hjälp av lokala och exotiska ingredienser. 

Det var önskvärt för fruar att sköta sitt utseende för att säkerställa den 

äktenskapliga lyckan, trots att man förhöll sig till sminkandet på varierande 

sätt. Efter franska revolutionen upplevdes både männens och kvinnornas 

överflödande pudrande och sminkande som ett tecken på den opopulära 

överklassen. Trots att parfymernas popularitet fortsatte blev användningen av 

kosmetik mer dämpad på 1800-talet. 

Man började förstå sjukdomsalstrare och tillämpa moderna hygienpraxis 

först under den senare hälften av 1800-talet. I och med den industriella 

revolutionen, massproducering och marknadsföringens starkare ställning, blev 

skönhetsprodukter tillgängliga för en större publik. Kosmetika återspeglade 

tidens vetenskap och mode. Nuförtiden har kosmetikaindustrin en enorm 

global marknad.
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Modeflugor
Mode har alltid varit närvarande i människornas liv. Genom klädmode 

har man visat förmögenhet och ställning. Redan i den medeltida klädseln 

favoriserades vissa ståndsmässiga modefärger och -tyg. Det gick inte an för 

en piga att klä sig som husets värdinna, och inte för en värdinna att klä sig 

som en förmögen borgares fru, och inte för borgarens fru att klä sig som en 

adelsdam. I 1600-talets Åbo klädde man sig väldigt modemedvetet, och man 

hade också tillgång till de allra finaste utländska nyheterna och finheterna. 

Silhuetten på kvinnornas klädsel har varierat i olika tider enligt modet. Till 

exempel under renässanstiden var en kvinnas klädsel toppmodern om den 

sedd framifrån bildade bokstaven X. Klädseln betonade puffärmar, en smal 

midja och en bred kjol. Omväxlande har man favoriserat ståndkragar och 

ibland djupa urringningar. Huvudbonaden följde dräktmodet, och långt in 

på 1900-talet hörde en hatt till en fin kvinnas klädsel. Hattar, handskar, 

solfjädrar och parasoller var länge en del av kvinnornas klädsel. 

Även herrarna ville klä sig fint. I herrmodet betonades förutom hatt- och 

kravattmode också växlande skägg- och mustaschmode. Hattar hämtades till 

Finland ända från Paris. Man satsade verkligen på värdefulla och sällsynta 

material, till exempel manschettknappar av silver. Hemma var klädseln 

emellertid lite mer avslappnad än utanför hemmet och på fester. 

Nuförtiden uppstår och slocknar modetrenderna ännu snabbare. 

Tillverkningen av kläder har till stor del överförts till lågprisproduktion 

utomlands. Nuförtiden förväntas det inte att kläderna ska hålla, och de hela 

tiden växlande modefenomenen ökar världens avfallsmängd oroväckande.
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Kroppsideal
När medeltiden skiftade till renässans vid övergången mellan 1400- och 

1500-talen var den ideala kvinnokroppen från sidan sett formad som 

bokstaven S. Den gravida kvinnokroppen idealiserades. Redan på 1500-talet 

lade man speciellt märke till harmonin mellan kroppsdelarna. Både ansiktena 

och kropparna skulle vara sköna och välproportionerade. På 1500-talet 

trodde man att kvinnan förfaller så småningom efter hon fyller 25 år. Däremot 

på 1600-talet under barocktiden fick kvinnokroppen vara lite rundare, men 

på 1700-talet borde kvinnan återigen ha en skör och smal figur. Man svalde 

till och med binnikemaskar för att nå smalheten.

På 1900-talet ansåg man att idrott passar även kvinnor, och man började 

uppskatta en atletisk kropp. Idealiseringen av en frisk och atletisk kropp 

syntes speciellt under 1920–30-talen när idrottstävlingar var populära. 

På 1920-talet skulle en kvinnas byst vara liten och omärkbar, medan 

på 1950–60-talen kom yppigare kvinnokroppar tillbaka på modet. På 

1970–80-talen modifierade man både mans- och kvinnokroppar mer 

målmedvetet, och bodybuilding och aerobics erövrade världen. Nuförtiden 

hör sportiga selfies på gymmet till vardagen. Med hjälp av motion och en 

frisk kropp skapar man den bästa möjliga bilden av sig själv.

Kroppens ideala proportioner har redan länge definierats med hjälp av 

skönhetstävlingar. Skönhetsoperationer har blivit vanligare, och nuförtiden 

modifieras kroppen i hopp om att nå såväl ungdom och skönhet med hjälp 

av implanter och kemikalier som injiceras under huden. Man är redo att göra 

nästan vad som helst för den förgängliga skönheten.
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Råd för val av klädsel för olika situationer för damer som vill ”klä sig rätt”. 

Jokaisen naisen kirja. 1946. Privat samling.
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”Brudens klänning är alltid långärmad och heltäckande.” Jokaisen naisen 

kirja. 1946. Privat samling.
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Klädråd för män. Jokaisen miehen kirja. 1947. Åbo museicentral.
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Lord Chesterfields klädråd. Jokaisen miehen kirja. 1947. Åbo museicentral.
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Tidtabell för manlig klädsel. Jokaisen miehen kirja. 1947. Åbo museicentral.
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Pärmbild från tidningen Allers Mönster-Tidning. 1940-tal. Åbo museicentral.
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Vårklänningar från tidningen Allers Mönster-Tidning. 1940-tal. 

Åbo museicentral.
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Handarbetstidningen Allers Mönster-Tidning. 1907. Åbo museicentral.
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Prislista från Frans Lindströms handskfabrik i Åbo. 1800-tal. 

Åbo museicentral.
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Reklam för slipshållaren Triumphator. Åbo museicentral.
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Skor våren 1956. Reklam från Kenkä Tarmola i 

Åbo. Åbo museicentral.
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Skor våren 1956. Reklam från Kenkä Tarmola i Åbo. Åbo museicentral.



24

Ung dam tittar i skyltfönster och drömmer om nya kläder. Hopeapeili. 

Oktober 1952. Åbo museicentral.
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Pärmbild från februarinumret av tidningen Hopeapeili. 1952. 

Åbo museicentral.
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Vad är ’haute-couture’? Hopeapeili. Februari 1952. Åbo museicentral.

Från päls till accessoarer och värmande plagg. Hopeapeili. Februari 1952. 

Åbo museicentral.
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Pärmbild från oktobernumret av tidningen Hopeapeili. 1952. 

Åbo museicentral.
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Modets trädgård blommar. Hopeapeili. Oktober 1952. Åbo museicentral.
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Reklam för Chanel-parfymer och Kudos Oy Silos underkläder i tidningen 

Hopeapeili. 1952. Åbo museicentral.
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Ung dam tittar i skyltfönster och drömmer om nya kläder. Hopeapeili. 

Oktober 1952. Åbo museicentral.
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UNGDOMEN
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Bitterljuv ungdom
Ungdomen är ett mellanstadium i livet, en gyllene tidsperiod som man minns 

när man är gammal. Ungdomen är tiden för att hitta sig själv och skapa 

sin identitet. Man förkovrar sina kunskaper och färdigheter. Ungdomens 

oerfarenhet får bära skulden för många misstag. En ung person kan uppleva 

sig själv som odödlig, och kanske inte förstår sin egen förgänglighet. Till 

ungdomen hör ofta smärta som kan uppstå från känslan av otillräcklighet 

och behovet att bevisa sig själv, lämna sitt eftertryck i världen. Den unga 

går igenom virrvarr i sinnet och förändringar i kroppen, vilka kan orsaka 

många slags känslor. Ungdomen är bitterljuv. Många saker upplevs för första 

gången, allt är spännande och flyktigt. 

Den västerländska kulturen har länge varit fokuserad på idealiseringen 

av ungdom och skönhet. Redan för århundraden sedan lät många måla 

porträtt av sig själva för att föreviga sin förgängliga skönhet. På 1400- och 

1500-talen ansåg man att när en man når en viss ålder kan han inte längre 

uppnå tre saker: Efter 20 levnadsår kunde man inte längre önska sig skönhet, 

efter 30 styrka och efter 60 rikedom. För kvinnor var 40 år en besvärlig 

ålder. Då var kvinnan inte tillräckligt gammal för att vara uppskattad, men 

inte heller tillräckligt ung för att vara vacker.

Trots att det kan låta lockande att eftersträva evig ungdom är åldrandet en 

del av livet. Med åldern förknippas visdom som man har ansett att de äldre 

har mer än de unga. Å andra sidan ansluter många rädslor och ångest till 

åldrandet, från vissnandet av utseendet till sjukdomar och döden. När man 

är gammal kan man återvända till det förflutna i minnena och reflektera över 

sitt liv. I tillbakablicken kan man se såväl sina vilda drömmar som den första 

kärlekens berusning.
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Från den lärda banan  
till äktenskapet
Att lära sig nya saker är en väsentlig del av ungdomen. Kunskaperna och 

färdigheterna som lärs in har varierat beroende på ställningen, ståndet, könet 

och tidsperioden. För män var ungdomen en tid för vilda äventyr och att lära 

sig ett yrke, medan ungdomen var för kvinnor tiden för att lära sig hushållets 

plikter. Många flickor och pojkar fick utbildning i både kunskaper och 

färdigheter hemma eller där man uppfostrades, till exempel i ett köpmans-, 

hantverkar-, adelshem eller bondgård. I mitten av 1800-talet grundade man 

folkskolor i Finland, och år 1921 trädde lagen om läroplikten i kraft.

Oavsett stånd och kön hörde det till ungdomen att hitta en lämplig make eller 

maka. Såväl en adelspojke som en bonde borde skaffa sig kunskaper och 

färdigheter för att kunna försörja hustrun. Ungdom och skönhet var en fördel 

speciellt för kvinnor som var ute efter ett äktenskap. En ung kvinna har ansetts 

som fruktsam och duglig för äktenskap. I den finländska allmogekulturen 

ansågs parets gemensamma liv börja från utbytet av förlovningspresenter. 

Slöjdfärdigheterna spelade en stor roll i sökandet efter en make, eftersom 

man med hjälp av dem påvisade dugligheten till äktenskap. Inför bröllopet 

tillverkade bruden fler hemgifter, d.v.s. linnen som man hade samlat ända 

sedan barnsben. Fästmannen skulle likaväl bevisa sina slöjdfärdigheter för 

bruden. Hemgiftskistor, rockblad och pigtittare skickligt utsirade med hjärtan 

och blommönster vittnade om fästmannens färdigheter och skönhetssinne.

Nuförtiden hör inlärningen inte bara till ungdomen, utan människor 

uppmuntras till livslångt lärande. Att lära sig slöjdfärdigheter upprätthåller det 

immateriella och annars förgängliga kulturarvet.
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Unga rebeller
Ungdomskulturen anses ha uppkommit i USA på 1950-talet. Tidigare 

övergick ungdomarna till arbetslivet mycket snabbare, men när medelklassen 

blev förmögnare hade ungdomarna möjlighet att utbilda sig längre.  Så blev 

det mer tid för ungdomen. I och med ungdomskulturen ville ungdomarna 

skilja sig från sina föräldrar mer än tidigare. Tidigare klädde sig ungdomarna 

som vuxna, men nu började modet skilja sig tydligt. 

I Finland identifierade ungdomarna sig antingen som poppare eller rockare. 

Ungdomarna tog till sig sättet att klä sig och hårmodet från amerikanska 

filmer och rockstjärnor. I filmen Ung rebell (1955) använde James Dean 

jeans, vilka blev en symbol för upprorsandan. Ylletröjor, skidbyxor och 

duffeljackor var också inne. I Åbo och Helsingfors dök det upp pojkar med 

pjatthattar och flickor med yllemössor på gatorna. 

Till myten om en ung rebell och rock- och filmstjärna har också hört att dö 

ung. ”Live fast and die young”, d.v.s. ”lev snabbt och dö ung” är en attityd 

som man ibland möter i ungdomskulturen. Idag frodas ungdomskulturen 

speciellt i sociala medier, där ungdomar snabbt tar i besittning nya 

appar och plattformar. I onlinemiljöer har det uppstått hela subkulturer av 

ungdomar. Onlinevärlden möjliggör enklare, snabbare och mer internationell 

kontakt med andra ungdomar. Ungdomen har förlängts, eftersom man vill 

vara ung så länge som möjligt. 
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August Blomberg på barr, tidigt 1900-tal.
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Två män boxas, ca 1937. H. Attila.
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Tre brottare, Turun Sanomat.

Mästerskap i fribrottning, J. Filppula (till vänster) 

mot J. Hautanen, 1933. Turun Sanomat.



38

Gymnasten Heikki Savolainen på barr vid en 

gymnastikuppvisning, 1933. Turun Sanomat.

Gymnastikuppvisning med kvinnliga gymnaster vid AIF 

Egentliga Finlands distrikts gymnastikfest i idrottsparken, 1935. 

Turun Sanomat.
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Kvinnor gymnastiserar, 1920–1930-tal. Turun Sanomat.

Student, 1900–1910-tal. Atelier Auer.
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Reklam för krämen Tokalon i tidningen Hopeapeili. 1952. Åbo museicentral.
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ÖVERFLÖDET
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Lyxliv
Lyx har idealiserats genom tiderna. Betydelserna som givits för överflödet, 

ägandet och samlandet av lyxsaker har varierat. Med lyxsaker har man 

signalerat om förmögenhet, bildning och bra smak. Man har också kunnat 

placera pengar i lyxsaker, såsom smycken och värdefulla metaller, eftersom 

man vid behov har kunnat pantsätta dem. Värdefulla metaller behåller sitt 

värde betydligt bättre än många andra moderiktiga lyxigheter. 

Lyxsaker hör starkt ihop med samhällsklasserna och uttryckandet av dem. 

Ägandet av vissa slags föremål har reglerats med överflödsförordningar, till 

exempel så att bara adeln eller regenten har fått klä sig i vissa slags tyg eller 

pälsverk. Material som har ansetts exotiska, såsom elfenben eller sällsynta 

fåglars fjädrar, har fascinerat i sådan utsträckning att många djurarter har 

blivit utrotningshotade. Bildningsnivån och förmögenhet har betonats genom 

att samla konst.

Även många saker som inte lämnar ett materiellt spår kan vara lyx. Att 

använda sällsynta kryddor och äta mycket kött på vardags- och festmåltider 

har signalerat om värdfolkets förmögenhet. Hobbyer, till exempel ridning, har 

vittnat om mycket fritid och en ståndsmässig livsstil. 

Utöver lyxvaror kan olika slags immateriella erfarenheter, såsom 

äventyrsresor, lugnet i naturen och egen tid med en bra bok ses som lyx idag.
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Onödiga och 
nödvändiga föremål
Människan har alltid haft ett behov av att äga saker. Ägandet handlar inte 

bara om längtan efter överflöd eller prålighet. Människan behöver saker. 

Man behöver en penna för att skriva och kläder för att klä sig. Föremålen 

ansluter väsentligt till all verksamhet. 

När människan går ur tiden, blir den jordiska egendomen kvar. Många 

föremål, kläder och annat material som har varit betydelsefulla för en 

själv kan bli problematiska för andra. Arvingarna och dödsbona får en 

blandad mängd av saker att gå igenom, och sakerna värderas på olika sätt. 

Affektionsvärdet är ofta högre än penningvärdet. 

Föremålet får en ny betydelse i och med känslorna som riktas på det. Ett 

föremål som är betydelsefullt för någon är helt onödigt för den som inte 

känner till föremålets historia och minnena som ansluter till det. En sten som 

plockats på stranden är bara en sten för någon, men för en annan är den 

ett omätligt värdefullt minne av en betydelsefull stund. Vi vill komma ihåg 

ögonblick och människor som har lämnat oss. Vi vill inte heller försvinna 

själva, utan bevaras i minnena. Föremål är viktiga även som historiska källor, 

eftersom de berättar om den förgångna världen, om den materiella kulturen.

Vi försvinner men sakerna blir kvar.
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Materiellt överflöd
Konsumtionen kan anses ha uppstått på 1600-talet, och under det följande 

århundradet var redan tiden inne för den moderna konsumtionen och 

köpandet. Varuhusen dök upp i den europeiska gatubilden på 1800-talet. 

I Finland öppnades det första varuhuset, Stockmann i Helsingfors, år 1862. 

Skyltfönster fyllda av lyxprodukter väckte förtjusning och lockade kunder 

att stiga in i varuhuset. Marknadsföringens roll blev ännu viktigare i slutet 

av 1800-talet, och i början av 1900-talet hade shopping redan blivit ett 

accepterat tidsfördriv.

Varuhusen erbjöd möjligheten att beskåda och drömma gratis. Man fick fingra 

på materialen och prova kläderna. Att ströva mållöst, bli överväldigad av 

varuhusens estetik och köpa saker var överklassernas nöje, men också andra 

hade råd med mindre lyxprodukter såsom knappar och band. För adelns del 

handlade köpandet inte bara om förlustelse. I ståndssamhället var köpandet av 

lyxigheter ett sätt att upprätthålla sin status.

Varuhusens spegel har lockat till att drömma och prova. Å andra sidan har 

man sett ett trött ansikte och en förändrad kropp i spegeln. Framför spegeln 

har drömmarna dött och självkänslan krossats. Medvetenhet om åldrandet och 

förändringen av utseendet har konkretiserats i varuhusen.

Shopping ansågs i första hand som kvinnors tidsfördriv, eftersom varuhusen 

hörde till de få offentliga rummen där kvinnor fick gå utan en man. Män 

skaffade visserligen också lyxiga saker, och dandyism som en del av den 

manliga kulturen fick moderiktiga män att satsa på sin klädsel från och med 

1800-talet.

Köpandet blev både en källa till njutning och ett sätt att skapa sig en identitet.
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Katalog över trädgårdsredskap. Åbo Jern Manufaktur Bolag. 

Sent 1800-tal. Åbo museicentral.
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Förgyllarverkstad J.A. Nurmi i Åbo, 1913.



47

Modellskiss. Övre delen av en spegel i rokokostil, 

rokoko. Kol på papper 73 x 85 cm. På baksidan texten: 

”Björkin peili” (Björks spegel). F.H. Sola.

Modellskiss. Överdel av spegel i rokokostil och 

dekorationslist. Kol på kartong, 76 x 91 cm. F.H. Sola.
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FÖRGÄNGLIGHETEN
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Döden till mötes
En familjemedlems bortgång möttes länge huvudsakligen hemma. Den 

avlidna förvarades hemma eller i hemmets omgivning, till exempel i ett 

härbre eller ett svalt boningsrum. I städer byggde man bårhus från och med 

1800-talet på gårdarna till i bostadshus. Begravningskulturen förändrades så 

småningom under 1900-talet. När allt fler människor bodde i städer kunde 

man inte längre ha de avlidna hemma. Arrangemang som anslöt till döden 

övergick från de anhöriga till utomstående. Döden förflyttades till sjukhus, 

där liket tvättades och lades i kistan. Begravningsbyråer började sköta om 

flyttningen av den avlidna. 

Begravningen var människans sista offentliga uppträdande, och 

begravningsceremonierna särskilde stånd eller samhällsklasser från varandra. 

Ett stort begravningsfölje och ett dignande festbord bevisade rikedom, makt 

och gästvänlighet. De förmögna erbjöd en lyxig måltid för en stor folkhop, 

men de fattigaste kunde inte ens bjuda kistbärarna på kaffe. 

Sorgdräkter med accessoarer samt olika slags minnesföremål betecknade 

sorgen, och de ansågs förena de levande med de döda. Från och med det 

sena 1800-talet antecknade man de avlidna i fotoalbum med ett kors ovanför 

huvudet. Man kunde ta med sig en bild på den avlidna på familjeporträttet, 

eller föräldrarna kunde låta fotografera sig med sitt avlidna barn. Döden 

meddelades med ett sorgbrev och med en dödsannons när tidningar blev 

vanligare. Att lägga blommor på graven blev vanligt först efter 1920-talet.
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Dödsfruktan
Döden är en del av livet. Var och en måste bemöta döden i något skede 

under den jordiska färden. Från 1400-talet till 1800-talet var det sällsynt att 

leva till hög ålder, därmed var döden alltid närvarande. Det var en vanlig 

sak, en accepterad del av livet. Beroende på synvinkeln sågs döden som 

slutet på antingen livets problem eller dess nöjen.

I den kristliga kulturen har dödsfruktan speciellt anslutit till tanken om en 

oväntad bortgång. När pestepidemier rasade måste den döende möta 

sitt öde i isolering. En oväntad död ansågs dålig eftersom man inte kunde 

förbereda sig för den. Få kunde vara säkra på att ha levt tillräckligt dygdigt. 

Den som hade levt ett dåligt liv och inte ångrade sina gärningar skulle bli 

förtappad.

Individens död romantiserades på 1700–1800-talen. Döden och 

verkligheten efter döden troddes vara vackra och fridfulla upplevelser. I 

konst och litteratur skildrades döden som människans partner. Först i slutet 

av 1800-talet och i början av 1900-talet började man se döden som något 

skrämmande i västländerna, när förtroendet för religiösa lärdomar vacklade.

Nuförtiden i det västerländska samhället avvisar man ofta tanken om döden 

eller är rädd för den. Ämnet undviks i konversationer eftersom det väcker 

obehagliga känslor och får människan att tänka på sin egen dödlighet. I dag 

har utvecklingen av läkarvetenskapen förfrämligat många från livets slut och 

isolerat de döende i sjukhusen.
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Förgängligheten i konst
Det latinska Memento mori betyder fritt översatt ”kom ihåg din dödlighet”. 

I konsten har syftet med Memento mori -uppställningar varit att påminna 

människor om dödligheten och livets skörhet. De uppmanar också människor 

att tänka på följderna av sina handlingar. I bakgrunden av porträtt målades 

varnande motto och skallar som syftar på döden. Man skulle inte glömma sin 

dödlighet, förgängligheten i allt eller livet efter döden. 

Utgångspunkten för vanitas-målningar som varnar om att falla för 

meningslösheten finns i Predikaren i Bibeln. Dess inledande ord är ”Tomhet, 

idel tomhet, säger Predikaren, tomhet, idel tomhet, allt är tomhet” (lat. Vanitas 

vanitatum dixit Ecclesiastes omnia vanitas). Inom konsten skildrades även 

melankoli, som har varit ett populärt ämne i alla tider. Symbolisk skildring av 

livets förgänglighet är en av melankolins uttrycksformer. 

Människan har upplevt sin förgänglighet speciellt om natten. I slutet av dagen 

har man funderat på dödligheten och världsalltet. I mörkret har en flämtande 

låga givit tillfällig tröst, men en nattfjäril som flugit i ljusskimret kan ha bränt 

sina vingar i elden. Förgänglighet och livets skörhet fascinerar fortfarande 

nya generationer av konstnärer. 
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Innergård vid Tuomaalas stenhuggeri i Salo, med färdiga och 

halvfärdiga gravstenar, 1910. Salon Uusi Walokuvaamo.

Likvagnar utanför Åbo domkyrka, tidigt 1900-tal. J. Canth.
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Vid massgraven för rödgardister på Åbo nya begravningsplats, 1921.

Horns gravmonument i Tavastska gravkapellet i Åbo domkyrka. Welin.
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Begravningsprocession på Nylandsvägen i Åbo, 1932. H. Attila.

Begravningsfölje på Littoisvägen i Åbo, 1933. H. Attila.
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Begravningsfölje på begravningsplats, 1930-tal, Helge Lehto.

Begravningsbyrå P. A. Perttala, Eriksgatan 7 b, Åbo. I fönstren syns kistor. 

I skyltfönstret finns blommor. Utanför lokalen står begravningsbyråns likbil, 

1932. H. Attila.



56

Jägaröverstelöjtnant Edvard Kairelas begravning, 1936. Turun Sanomat.

Föräldrar vid ett barns likkista, 1921–22. Atelier Hellas.
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Vagnkatalog från 1800-talet. Åbo museicentral.
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Sorgbrev med svarta kanter användes för att meddela om en närståendes 

död. Gustaf Daniel Caloander, som arbetat vid Åbo hovrätt, gick bort som 

33-åring under en utlandsresa 1825. Åbo museicentral.
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Sorgkort. 1822. Änkefru Anna Backman gick bort som 85-åring. Bland de 

sörjande fanns 26 barnbarn och 51 barnbarnsbarn. Åbo museicentral.
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Prislista för gravkors. Åbo Jern Manufaktur Bolag. Sent 1800-tal. 

Åbo museicentral.
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Prislista för gravkors. Åbo Jern Manufaktur Bolag. Sent 1800-tal. 

Åbo museicentral.

Likvagnar i vagnkatalog från 1800-talet. Åbo museicentral.
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