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Elisofons möte med Jean Sibelius –
nationalism och jazz

Nej, mötet mellan de två amerikanska journalis-
terna, LIFE-fotografen Eliot Elisofon och radio-
mannen för The National Broadcasting Company 
(NBC) Bjorn Bjornson, med Jean Sibelius och hans 
dotter Katarina på Ainola den 9 oktober 1944 hand-
lade inte i första hand om musik, även om det kan 
tyckas så vid läsningen av Elisofons rapport som 
mer eller mindre ordagrant, fast i förkortad form, 
spreds (i Time Magazine) över världen endast två 
veckor efter händelsen. Jag vill placera dialogen 
mellan Sibelius och Elisofon i ett bredare, politiskt 
sammanhang, som handlar om Sibelius roll som in-
ternationell opinionsbildare under krigs- och efter-
krigsåren. Här en kort bakgrund till det. 

De goda relationerna med USA, deras sympa-
tier med det lilla demokratiska heroiska landet i öst 
som vi såg gestaltade i min tidigare essä om Eliso-
fon (Nya Argus 5–6/2011) hade fått sig en allvarlig 
törn i och med det påbörjade samspelet med Hitler. 
Utrikesförvaltningen var bekymrad och beslöt sig i 
juni 1941 för att be om Sibelius hjälp, uppbackad 
som han var av den internationella ikonstatus han 
åtnjutit sedan länge. Sibelius, patrioten, var inte sen 
att rycka ut för att, som Erik Tavaststjerna uttrycker 
det, förmå amerikanerna ”förstå vår situation”. Hans 
glödande appell (12 juli 1941) till The Associated 
Press, då världens största nyhetsbyrå, löd så här: 

1939 angrep bolsjevikerna mitt fosterland. Det 
upplysta amerikanska folket förstod då att vi inte 
kämpande enbart för vår frihet utan för hela den 
västerländska civilisationen, och vi fick värde-
full hjälp.
 Nu, då de barbariska horderna åter attackerar 
oss i ett försök att bolsjevisera Europa, är jag 
övertygad om att det frihetsälskande, intelligen-

ta amerikanska folket kommer att förstå att ett 
bolsjevistiskt Europa skulle innebära att friheten 
och kulturen utrotades på denna kontinent. 

Uppropet publicerades i många amerikanska tid-
ningar och fick ett brett gensvar. Textens politiska 
retorik är klassisk. I den eviga kampen mellan bar-
bari och upplysning rumsterar ett osjälviskt ’jag’ 
(Finland), ett utvidgat sårbart ’vi’ (Europa) och ett 
’ni’ (USA), en frihetens Gudinna och Välgörare. 
Upproret är kryptiskt, skickligt formulerat, vill jag 
påstå; det förlägger halva sanningen i ordlöshet som 
förväntas vara talande nog. ’Förståelsen’ som det 
vädjar om förutsätter ett provisoriskt anammande 
av en annan ofrihet (den tyska nationalsocialismen) 
som redskap att kuva den förment primära (bolsje-
vismen). Offentlig, prövande dåtida finsk krigshis-
toria i ett nötskal. Dock, försök förstå!, vädjar upp-
ropet. Ett upprop till en nyhetsbyrå 1941 som hade 
ansträngt sig att på några rader, och mera direkt, si-
mulera denna komplexitet hade förblivit stumt och 
kontrapunktiskt. För säkerhets skull vill jag lägga 
till en sak. De som vill försäkra sig om Sibelius av-
visande syn på nazism och judehat, utöver det som 
antyds i den här essän, kan förslagsvis konsultera 
hans dagbok (Dahlström).

Den gamle mannens mottagande av två av de al-
lierades främsta ’nordiska’ journalister denna okto-
berdag skall ses som ytterligare en patriotisk insats 
från hans sida, kanske viktigare nu än någonsin. Se-
dan sommaren 1944 hade USA:s och Finlands dip-
lomatiska relationer varit brutna och skulle så förbli 
i ett år, till de flestas sorg. Den som organiserade 
mötet utanför Helsingfors var, hur märkligt det än 
kan låta, mannen bakom Pekka Puupää-filmerna, 
’halvamerikanen’ Armas Lohikoski, som föddes 
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i en liten stad på den amerikanska nordvästkusten 
(Oregon) men flyttade till Finland med sina föräld-
rar på 1920-talet. Han var mycket lämplig.

Armas Lohikoski (1912–2005) var vid den här 
tiden anställd vid Rundradion och samtidigt sekre-
terare i den finsk-amerikanska föreningen. Dess 
ordförande var Helsingin Sanomats Eljas Erkko, 
som året innan hade startat föreningen. En fören-
ing som under två år tvingades släpa sig fram i tysk 
onåd. Det var ur dessa två positioner Lohikoskis 
uppdrag utformades. Han skulle ta emot det interna-
tionella pressmedieuppbådet (se Nya Argus 9/2011) 
och inkvartera dem på Kämp; han skulle bistå 
Bjorn Bjornson med teknisk utrustning (utlånad av 
den finska radion) för korta tvåminuters transatlan-
tiska sändningar under vistelsen vid fronten i norr 
som han deltog i; han organiserade och närvarade 
också vid träffen på Ainola. I sin självbiografi, Mies 
Puupää-filmien takaa, återgav han sin version av det 
som hände både i Röyttä och på Ainola. Därmed har 
jag haft tillgång till två berättelser eller versioner 
av Ainola-besöket. Vad hände, vad sades, hur kom 
ett av de mest globalt eftersökta fotografierna av en 
åldrande Sibelius till? Han var då 78 år. Lohikoski, 
trött på krigets elände, tyckte i alla händelser att det 
här två veckor långa medieuppdraget i republikens 
tjänst – där Ainola-besöket ingick – var det enda 
verkligt försvarbara han gjort i ’uniform’. 

Lohikoski underhöll inledningsvis maestro med 
en anekdot om hur dirigenten Sergej Kousevitskij 
vid en konsert (1937) med Bostons symfoniorkes-
ter och Ylioppilaslaulajat (Studentkören) vinkade in 
sångarna för tidigt men att de, till hans stora beund-
ran, inte lät sig förledas. ”No kidding,” kommente-
rade Elisofon. Det kören och orkestern framförde 
var Sibelius frihetstörstande politiska kantat från 
1906, ”Den befriade drottningen”. 

Sibelius visade sällskapet runt i huset och kon-
trade Lohikoski med att fråga om det frågesportpro-
gram (”Herra X”) som han ledde och som gick på 
radion den tiden. ”Vem var han, denne Herra X?” 
”Otto Manninens son”, avslöjade Armas. Därefter 
försköts uppmärksamheten till de två huvudperso-
nerna, Elisofon och Sibelius, och deras samarbete 
kring dels en kort intervju, dels fotograferingen. 
Kommunikation dem emellan försiggick på svens-
ka. ”I can not English,” förklarade Sibelius. Hans 

dotter Katarina, faderns ”beskyddande agent” och 
”vakthund” (Elisofon), bistod med tolkning när det 
behövdes; Elisofon hade lärt sig lite svenska under 
sin tid i Stockholm och Bjornson var uppenbarligen 
svenskspråkig. Sibelius fick inte den konjak i det 
större glas han bad sin dotter om (för sina skakande 
händers skull), men var ändå på gott humör, obser-
verade amerikanen. 

”Vad har du gett ut sedan kriget började,” frå-
gade Elisofon. Sibelius: ”Inget har publicerats och 
jag talar inte om mitt pågående arbete.” Inte en vink 
i någon riktning undslapp honom, om det gällde en 
dikt, en symfoni, klagade Elisofon. ”Jag är min egen 
värsta kritiker,” var Sibelius försök till förklaring. 
Elisofon fick ändå veta att Sibelius arbetade en trap-
pa upp och medan han spatserade i omgivningen. 
Elisofons nästa fråga gällde vad som hänt med det 
otryckta manuskript av Luonnotar som försvann 
vid bombningarna av Leipzig. ”Det är möjligt att 
det återfinns”, var det korta svaret. De diskuterade 
Dmitrij Sjostakovitj antityska 7:e symfoni om be-
lägringen av Leningrad, och Sibelius blev mer än 
entusiastisk. ”Han är en stor talang och symfonin 
är av första klass”. ”Amerikanska kompositörer”, 
fortsatte han som svar på en ny fråga, ”utvecklar 
en egen stil som är mycket intressant genom sina 
möjligheter.” Och om ”negro music” var Sibelius 
respons i linje med gängse stereotypiska förhåll-
nings- och uttryckssätt: ”De ger allt var de har. De 
spelar med hjärtat.” 

Egentligen inte mycket till intervju. Tiden var 
kort och Elisofon ville ta de fotografier han kommit 
för. Han iakttog. Fotografiernas tonfall och struk-
tur synliggörs även i hans språkliga efterhandskon-
struktion av de två timmarna på Ainola. Han be-
skrev med en svepande kamerarörelse vägen fram 
till huset, den långsamma uppfarten, och lät ögat 
sorgfälligt läsa in rummen med sina olika artefak-
ter. Det är i dessa yttre och inre miljöer fotografierna 
skulle ta organiskt fäste och det samlade porträttet 
av Sibelius ympas med sin särart: 

Bilresan dit [Ainola] gick förbi många ängar och 
fin tallskog som fick ljus av björkarnas kadmium-
blad. […] Vi steg in i huset och gick igenom flera 
stora vardagsrum till vi nådde ett mindre av tim-
mer som tycktes vara en utbyggnad av huset. Det 
fanns krängande fönster på tre sidor. Där fanns en 
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grupp ljusmålade fåtöljer runt ett lågt kaffebord 
och en väldig radio invid väggen. En stor krans 
och några lågrelief-tavlor av den finske skulptö-
ren [Wäinö] Aaltonen hängde på väggen. 

Det var en sådan här man han såg vid första ögon-
kastet.

Sibelius stod i mitten av rummet för att ta emot 
oss. Jag slogs omedelbart av hans yttre. Hans 
stomme hängde mycket löst från det kraftfulla 
huvudet. Åldern hade överdrivit varje linje och 
bula på hans skalle så att den såg mycket overk-
lig ut. När vi skakade hand såg han rakt in i ögo-
nen på mig och jag kunde räkna till sex fåror mel-
lan ögonbrynen. […] Han var klädd i en ganska 
gammal dubbelknäppt blå sargs-kostym [serge], 
bar svarta skor och en vit stärkt skjorta åtminsto-
ne tre nummer för stor för hans skrynkliga hals. 
Han var ytterst animerad och log hela tiden. 

Inne i huset tog han bilder av Sibelius med mild men 
bestämd koreografi: lyssnande på radion, rökande 
cigarr, spelande piano, och ute ett antal snapshots 
gående varligt på stigen mellan träden med käpp i 
handen, och slutligen det bästa av alla, sittande på 
en träbänk. Det visade sig att Sibelius var mycket 

samarbetsvillig utom då fotografen bad honom slå 
sig ner vid pianot med fingrarna på tangenterna. Lo-
hikoski kommenterar scenen så här: 

Kampoihin Sibelius pani vasta, kun Eliot koetti 
saada hänet flyygelin ääreen sormet koskettimil-
la. (Sibelius protesterade först när Eliot försökte 
få honom att sätta sig vid flygeln med fingrarna 
på tangenterna). 

För, sade Sibelius mångtydigt, och Lohikoski kom 
ihåg: ”Det kan ge felaktiga illusioner.” 

Kanske han ville säkerställa föreställningen (”il-
lusionen”), som den romantiker han var, om att han 
svävade som en panoptisk faun med sin taktpinne 
ovanom eller bredvid de instrument som alstrade 
musiken?

Det dubbla fotografiet med ’Sibelius på bänken’ 
(se ovan), ett av Elisofons absoluta mästerverk ge-
nom alla tider, summerar syntetiskt de båda miljöer-
na jag talat om och deras relation till den nationella 
berättelse som dialogen utvecklade. Det omsluter en 
finländsk kod hackad fram ur urberget och slagorden 
i hans frihetsvädjan från 1941, men även en emotio-
nell matris kring manlighet, sårbarhet och död, som 

”Jag hade bett honom ta av sig sin ljusbruna alltför stora homburghhatt och sina bruna läderhandskar.  
Han frös utan dem och jag tog snabbt två bilder.”
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också den kan spåras i samma appell. Men först lå-
ter jag Elisofon berätta hur fotografiet blev till: 

Jag bad honom sätta sig ner på en träbänk nära 
den nedre stenmuren av huset. Han satte sig och 
sträckte ut ena armen i en mycket gracil linje och 
vände profilen av huvudet mot kameran. Solen 
var nästan död och den kastade en fin upprepan-
de skugga av hans profil mot väggen. Jag hade 
bett honom ta av sig sin ljusbruna alltför stora 
homburghhatt och sina bruna läderhandskar. 
Han frös utan dem och jag tog snabbt två bilder.

Framför oss utspelades de två bilderna som vore de 
ett fragment/moment i en teater- eller filmscen med 
en åldrad man på en bänk och en regissör framför 
honom som ger direktiv, kort och koncist. För det är 
bråttom; det var kallt. Både den övergripande och 
lokala bakgrunden känner vi till i det här skedet. 
Bildernas förhistoria är förlagd där. Den aktuella 
bildkontexten med berget och bänken uppgår i det 
lugna, befriande geometriska samspelet mellan de 
avslappnade, nedåt pekande händerna och det böjda 
huvudet. Mannen satt inte där för ros skull, vet vi. 
Den air av pondus, värdighet, bestämdhet, tidlös-
het, manlighet som bildens retorik – kring mannen 
på bänken vid blocket av gråsten – gestaltar, berät-
tar den mytiska historien om det evigt tappra landet 
i öst. Ett land så homogent att till och med sten-
murens skrovlighet sammanfaller med bulorna på 
åldringens skalle. Allt tycks hänga ihop.

Men så var det inte. För den ”illusion”, som 
Sibelius själv fruktade, är bildberättelsens egent-
liga tema. På den andra bilden ser vi hur gestikens 
och blickinriktningens enhet från den förra bilden 
splittras. Högra handen pekar inåt, introvert, den 
vänstra är i otakt och lägger sig osäkert, tafatt sö-
kande, i en annan position. Blicken letar efter nytt 
stadigt fäste, som om även den var vilsen. Lugnet 
från den förra sekvensen har bytts ut mot osäker-
het. Nakenheten, vitheten, det blottade huvudet och 
de spröda händerna, med sina övergivna avhändade 
attribut, hatten, handskarna och spatserkäppen, kon-
noterar sårbarhet, och det Elisofon i sina Sibelius-
kommentarer med jämna mellanrum påminde om: 
åldrandets utpost, döden. Mannens snara död. Solen 
(”dead” som också betyder ”avslutad”), fotografens 
assistent, var honom nätt och jämnt behjälplig, kan 
vi själva bevittna i bildprocessen, även den på väg 

bortom horisonten. Skuggan på stenmuren höll på 
att överrösta sin huvudman. De två fotografierna är 
ett fotomontage i ars moriende, kunde man säga! 
Myten om den lille men starke mannen (Finland) 
hade en motröst som fanns i den ’egna’ självbildens 
förmåga till förändring. Även om förändring är lik-
tydig med döden. Hoppet för nationell maskulinitet 
är döden – och lite jazz! 

Även mötet på Ainola var över. Det förträffliga 
kaffet, allt enligt Elisofon, hade intagits. Han visste 
inte att paret fortlöpande fick paket från vänner i 
Sverige med kaffe och andra godsaker. Han hade 
överlämnat två Havanna-cigarrer, som han lyckats 
komma över i Helsingfors, till en stormförtjust Si-
belius. Nu återstod bara en sak. Han: ”Do you like 
jazz?” Den äldre: ”Om jag ändå vore yngre”. 

Så här sammanfattade Lohikoski mötet. Jag har 
utvidgat sammanfattningen:

De två amerikanska journalisternas besök på Ai-
nola fick förtjänt uppmärksamhet i Amerika och 
bidrog på sitt sätt till att utveckla goodwill för 
Finland, som olyckligtvis hade krigat på fel sida. 
Av det här skälet hade Sibelius tagit emot oss 
med insikten att på detta sätt kunna göra en in-
sats för fosterlandet.

Raoul J .  GRanqviSt

Alla citat är översatta av artikelförfattaren.
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