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På gränsen till ett krig
Eliot Elisofon och LIFE i Finland 1939 (1)

-
Ulysses 

-
gon ännu ej noterad randanmärkning i blyerts som 
skulle komma att rubba min aversion mot hans ko-
loniala machismo

-

som krigsskådeplats – Boerkrigets Sydafrika och 
-

sien) – gestaltas i västerländsk fotojournalistik. Jag 
-

ler om kontinenten ännu en gång i vårt skrivande får 

kommer att diskutera i denna essä – jag kommer att 
uppehålla mig på ett stickspår som, oombett, letade 
sig sig fram ur lådorna och som jag inte kunde mot-

-
tyr i Sverige och Finland under andra världskriget. 

-

-
-

ka bilden, inget klimat, ingen terräng, ingen chef, 
knappast ens en tysk spärreld kunde stoppa honom. 

-

kontinent som idag, med de artefakter han samlade 

of African Art i Washington. I LIFE:s många foto-
reportage revolutionerade han färgbilden som han 
lärde sig manipulera med samma självklarhet som 

African Queen (var 
Moulin Rouge, 

Khartoum The Sculpture of Afri
ca The Nile Java Diary
Russian Cooking -

dessa tre egenskaper eller skall vi säga egenheter. 

och skärpa i blicken.

-
-

respondenter. Bonney skulle komma att dekoreras 

-

länder som, var det tänkt, skulle ge en bakgrund till 
OS-landet Finland. Samma vecka de anlände inva-



är ett faktum. Någon olympisk tävling i Helsingfors 

sin arbetsgivare LIFE att de planerade turistbilderna 

han skulle prägla mera än någon annan amerikansk 
LIFE 

-

invandrarfamilj. Bonney/Elisofon producerar två 
-

-
LIFE

(bara en bragd att nå dit). Jag skall återkomma till 

det fotot och omständigheterna kring dess tillkomst 
i slutet av den här essän. 

-
LIFE

Så kan man också uttrycka det! Men man får inte 
underskatta denna enskilda LIFE-artikels bety-

good will Finland skulle åtnjuta från 

lade grunden till det stora amerikanska intresset 
-

av LIFE hade åtminstone en artikel om Finland så 
länge som Vinterkriget varade och den intensiva 
bevakningen pågick året ut. Elisofon själv ansåg 
(LIFE
analysera var den bästa han gjort fram till dess!

med tre ojämlika parter. Ett Sovjetunionen som – i 
det här skedet – ännu bara tränger sig inpå, ansätter, 

i sin tur, som ett barn i beroendeställning, tvingas/

det ojämna makt-
spelet mellan dessa 
tre som essän kret-

vilket är dess syfte, 
kontrasten mellan 

och frihet, där Fin-
-

bricka, en passus i 

-
sumbart orientalis-
tiskt gränsområde. 

-
struerar och organi-
serar bildmaterialet. 

 LIFE-veckotidning LIFE, 



-

-

-

kända individer i porträttform, arketypiska familje-

-
-

administrationens Helsingfors, pekar ut hamnområ-

anmärkning om en olympiad som inte blir av, och 
Helsingfors allmänna sjukhus (universitetssjukhu-

fotografer som Bonney och Elisofon hade hyrt ett 
syn. Flygre-

-

presidentens sommarresidens Gullranda i Nåden-

-

anspråk på och även skulle komma att annektera. 

kontrasterande eurocentrisk bild av ett ungt, mo-
dernt och självständigt Finland hotat av en imperial 

bryts mot det arkaiska, det västerländska mot det 

Fort Slava. Intressant är också att essäns konventio-

-

Av de tolv porträtten är sju foton av militärer i 

-

ett urval skyddskårister, med olika social bakgrund 

-
rien av fyra äldre män i svajande givakt betonar, 
som jag ser det, den folkliga uppslutningen kring en 

-
-

-
står de två komplementära generationsbilderna med 

-

och den andra av rekryter som svär trohetseden i 
-

bilderna fångar träffsäkert den nationella retoriken 

-
rikansk värdekonservativ medelklassläsare kunde 
tänkas vilja ta till sig om ett litet europeiskt land i 

-

industri, politik och ekonomi erbjuds vart och ett 

Sibelius, som Elisofon skulle träffa den 9 oktober 

-
dustri representeras av timmerhuggare på väg in i 
en skog och virkeslastning i en hamn och porträt-

statsministern Aimo Cajander, då inne i sin tredje 
regering, presidentkandidat som han benämns och 

-
kansk chauvinism. Bildserien lämnar ett komiskt 



intryck. Finlands ’prestation’, att som enda land i 
Europa betala tillbaka statsskulden till Amerika från 

-
ralisk berättelse om betungande skuld och renande 

-

’nakenhet’ är länkad till den tredje bildsviten med 
bastubadande idrottsmän (unga idrottsmän Elisofon 
även fotograferat vid Vierumäki idrottsinstitut) och 
en tvätterska. Nakenhet betyder renhet betyder är-
lighet. Finland, lägger Elisofon till, betalar inte bara 
tillbaka sina utlandsskulder, utan hjälper även sina 
fattiga ekonomiskt och upprätthåller en balans mel-

i sin bok Food is a four letter word 

-

-

Under vistelsen i Helsingfors hänger Elisofon på 

-
tig affär. Mannerheim vill inte underordna sig fo-

mig att han värjde sig mot den påstridighet som var 
Elisofons oftast framgångsrika strategi. Så här på-
minner han sig fem år senare hur det gick till när 
han lurade själva marskalken, som dock visste en 

-
to him at home and that he did not like it and so 
on. He marched through four rooms refusing my 

-
ted to pose in his trophy room near some guns. 

Elisofon – LIFE

Elisofon, den amerikanske patrioten, när det gäller 

här har han svårt att låta bli ett grin och tar ännu en 
gång i bruk sin bastumetafor. 

-
heim had freed faced a demand that it give up 

-

may be summed up in the fundamental fact that 
the cleanly Finns do not think the Russians  bathe 
enough.
 (LIFE

-
ställning som LIFE

-
sien under general George S. Pattons ledning. Från 

men är stationerad i Stockholm. Med andra ord, han 

(Norge) och in i allt som i Stockholm/Sverige kunde 
-
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