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ILLUSTRATÖREN 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. 

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. 
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Saariston Prinsessa (Skärgårdens prinsessa)

På 1980-talet ritade Camilla Mickwitz bilder till  boken Saariston prinsessa 
(Skärgårdens prinsessa), men boken publicerades inte. Nu kommer denna 
tidigare opublicerade illustrerade skatt äntligen till liv. Författaren och 
ordkonstläraren Tuutikki Tolonen har studerat Mickwitz originalbilder och 
skrivit en berättelse om dem. Den berättar historien om prinsessan Marilii, 
vars rike ligger i ett färgstarkt ölandskap i skärgården. Berättelsen börjar 
vid fönstret, där prinsessan med läsglasögon tittar ut mot havet. Bilderna 
och texten får läsaren att minnas prinsessans och hennes ös livshistoria. 
Prinsessans historia inkluderar bland annat den äventyrliga Pekka, de 
skiftande årstiderna och oväntade gäster. Och naturligtvis hennes fina katt 
Martti. 

Saariston prinsessa. Text: Tuutikki Tolonen. Bild: Camilla Mickwitz. Tammi, 
2022. 
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UTSTÄLLNINGENS VERK 
Text: Tuutikki Tolonen 2022, översättning: Cecilia Sjöholm)

1. "Här är prinsessan Marilii i sitt eget rike."
2.  "Snart hade Mariliis hus två våningar och en fin balkong."  
3. "En dag hördes plötsligt ljudet av en motor."  
4. "- Blommor till prinsessan! sade den fina kaptenen och bugade."  
5. "På kvällen hoppade Pekka ombord och seglade iväg."  
6. "Jultomten var trött och ville ta en tupplur."  
7. "Det blev så kallt att ön inte längre orkade vara en ö."  
8. "Det var Pekka! Och han såg inte bra ut. Till och med hans mustasch var 
borta."  
9. "Marilii kokade te och suckade."  
10. "- Dags för kvällsstunden! Nu ska jag göra lite te åt oss och kvällsmjölk åt 
Martti."


