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Illustratören Camilla Mickwitz gjorde flera animerade filmer 
under sin karriär, vilket också ledde till hennes bilderböcker. 
Mickwitz teknik var en väletablerad cutout-animering, 
vars enkelhet gjorde det möjligt för henne att fokusera på 
själva innehållet. Den här utställningen visar karaktärer som 
är bekanta från Pikku Kakkonen och från den lilla häxan 
Mimosas äventyr i både filmer och böcker.
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ILLUSTRATÖR CAMILLA MICKWITZ (1937–1989) 

Camilla Mickwitz började producera för barn, eftersom hon kände sig som 
ett barn i en vuxenvärld. Mickwitz igenkännbara och distinkta stil kan ses 
både i bildkonst, i litteratur och i film. Hon kan därför med rätta kallas en 
nyckelperson i den finländska barnkulturen under 1970- och 1980-talen. 

Camilla, född Zilliacus, föddes i Helsingfors år 1937. Hennes barndom 
präglades av krigets instabilitet. Camilla tillbringade ett år i Sverige, dit 
hon hade skickats som krigsbarn. Föräldrarnas skilsmässa, som sammanföll 
med samma period, skapade också osäkerhet i hennes liv. För Camilla blev 
tecknandet en flyktväg och ett sätt att hantera svåra upplevelser. 

Camilla Mickwitz tog examen som grafisk formgivare från Konstindustriella 
högskolan år 1958 och började först arbeta med reklam. Hon lämnade dock 
reklambranschen, då hennes intresse för barnkultur vann överhanden. 
Mickwitz hade försökt hitta en förläggare för hennes planerade barnbok, men 
bilderna hamnade till slut i tv i bildberättelsen Maggans morgonpromenad 
(1968). Mickwitz arbetade som frilansare i redaktionen för Rundradions 
svenskspråkiga barnprogram. Det var där hon introducerades för cutout-
animering, som blev hennes etablerade teknik. 

Bilden var Mickwitz främsta verktyg för att berätta en historia. Hon tonade 
dock inte ner betydelsen av texten, utan ägnade mycket tid åt att förfina 
den. Hon skrev till exempel först sina böcker på sitt modersmål, svenska, och 
översatte dem sedan själv till finska. På så sätt kunde inga misstolkningar 
uppstå i översättningen. 
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Temat och idéerna i Mickwitz verk kom från hennes närmaste omgivning, till 
exempel från hennes egen vardag som barnfamilj. Förhållandet mellan barn 
och vuxna intresserade Mickwitz och beskrivningen av detta är ett centralt 
tema i hennes verk. Ur ett barn synvinkel tar de färgglada illustrationerna upp 
frågor som vardagen i en familj med en ensamstående förälder, invandring, 
jämställdhet, naturskydd samt ansvar och frihet.  

Hösten 1989 fick Barnboksinstitutet en betydande samling, när Camilla 
Mickwitz familj donerade resterna av hennes källarateljé till institutet. 
Den innehöll över tusen originalillustrationer för böcker, animerade filmer, 
tidskrifter och olika tryckta produkter. Under åren har Mickwitz stil fängslat 
både barn och vuxna, och många känner säkert till hennes verk, särskilt Pikku 
Kakkonens emblem.

Animationer

Av Camilla Mickwitz animerade filmer är förmodligen Pikku Kakkonens 
kännetecknande början (sedan år 1983) och infosnutten Heikot jäät (Svaga 
isar, premiär 4.4.1986), som båda visats i tv i över trettio år, de mest kända för 
allmänheten.  

Mickwitz gjorde alla sina filmer med hjälp av en teknik som kallas för cutout-
animering. Enligt henne gjorde denna enkla teknik det möjligt att fokusera 
på filmens faktiska innehåll. Mickwitz experimenterade för första gången 
med cutout-animering i den animerade filmen Mössens julafton (1968), som 
handlar om en musfamiljs julfirande. Karaktärerna bestod av lösa utklippta 
kartongbitar och flyttades runt på en glasplatta. 
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Mickwitz fortsatte att skapa bilder för till exempel animerade serier som Max 
och Murren (1969-1971) och Kaninens tokiga dag (1971). Mickwitz första 
animerade film, som hon gjorde helt från grunden, var Ringen från år 1972. 
Idén till sagan kom från Mickwitz egen sons lekar. 

Camilla Mickwitz karriär vände i och med populariteten för den animerade 
serien Jason. Den tredje delen av serien, Jasons sommar, som visades mellan 
1972 och 1974, röstades fram som bästa animerade film vid Hollywoods 
televisionsfestival år 1975. Mickwitz har också gjort bilderböcker baserade 
på filmerna, med undantag för den andra delen av filmserien, Jason och 
Frans (1973), som inte har gjorts till bok. Boken Jason muuttaa maasta (Jason 
flyttar, 1978) blev för sin del aldrig en film. 

Ytterligare två av Mickwitz populära figurer, Emilia och Mimosa, visades först 
som animationer. Emilia äventyrade i animerade filmer mellan år 1976 och 
1979, och senare kom hon till bilderbokssidorna, med undantag för den 
första i serien, Emilia ja omenapuumetsä (Emilia och äppelträdgården, 1976). 
Mimosa presenterades för publiken i en film med samma namn år 1982. 
Därefter ändrades Mickwitz arbetsmetod så att bilderböckerna föregick 
animationerna. I början av 1980-talet övergick hon också till att producera 
sina filmer själv. Mimosa dök upp i tv-rutan igen år 1987, när den andra delen 
av bokserien Mimosan syntymäyö (Natten då Mimosa föddes) släpptes som 
animerad film. 
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UTSTÄLLNINGENS VERK

Pikku Kakkonen-emblemet (1983), skiss 

Pikku Kakkonens ursprungliga emblem, som består av figurer i olika färger 
och storlekar, är förmodligen Camilla Mickwitz mest kända verk och används 
fortfarande idag. På utställningen finns en svartvit skiss av emblemet. 

1. Pikku Kakkonens emblem, skiss 

Heikot jäät-animationen (1986) 

I infosnutten lär karaktärer från Pikku Kakkonens emblem ut hur man hanterar 
svag is. Berättelsen om en nalle som sjunker ner i isen har i 35 år undervisat 
och kanske skrämt de yngsta familjemedlemmarna. 

2. En frusen nalle värmer sig med karaktärerna från Pikku Kakkonen, animerad 
bakgrund 

3. Fågeln 

4. Nallen 

5. Pojken 

6. Månen, fisken, molnet och vaken 
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Den animerade filmen Mimosa (1982) 

De vuxna på barnhemmet har sina egna stiliserade, lite tråkiga sätt. Barnen 
har lagt märke till att de vuxna ser annorlunda ut på natten. Mimosa är en 
liten häxa, som lämnas i en korg vid dörren till barnhemmet.  

För vuxna ser Mimosa fridfull ut, hon sover bara nöjt i sin korg. Men barnen 
vet att Mimosa lämnades vid dörren av en riktig häxa. De gör en kvast åt 
Mimosa och tittar på när Mimosa använder den. Hon flyger runt de vuxna, 
förvandlar drömmar till verklighet och de vuxna att förverkliga sina hemliga 
önskningar även i dagsljuset. 

7. Mimosa flyger med en kvast 

Den animerade filmen Mimosan syntymäyö (1987) 

Påsknatten är årets mest spännande natt. Det är natten då Mimosa föddes, 
och den natten blir Mimosa en riktig häxa.  

Häxorna som kommer på besök märker inte ens dagens hjälte. De håller på 
med sitt och vaknar först till när Mimosa trollar sig osynlig. 

8. Mimosa
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Uppgifter 

1. Vilka karaktärer kan du hitta i Pikku Kakkonens emblem? 

2. Titta på bild 2. Hurdana verkar karaktärerna? Hitta på en historia och berätta 
den för oss. 

3. Vilka delar består nallen av? 

4. Titta på bild 8. Vilka uttryck ser du? 

5. Vilken färg har Mimosas hår? 

6. Vilken typ av animation skulle du göra?

7. Rita och klipp ut figurer ur kartong och skapa din egen animation. 


