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Abstract: Electric Lights, Champagne, and a Wiener Damenkapelle: 
Ladies’ Salon Orchestras and Transnational Variety Show Networks in 
Finland, 1877–1916

In this doctoral dissertation, I examine the concert tours of ladies’ salon orchestras in 
Finnish cities from the 1870s to the First World War. These orchestras, which usually 
advertised themselves as ”Viennese” (Wiener Damenkapellen) and consisted of circa 
10 to 15 musicians, were extremely popular in Europe at the turn of the century. They 
performed in urban hotels, restaurants, and cafés, where they entertained the custom-
ers by playing light, popular melodies. The orchestras’ modus operandi was based on 
international concert tours which could last for up to several months or even years. 
Thus, there were dozens of ladies’ orchestras performing in the larger Finnish cities – 
Turku, Viipuri, Tampere, and Helsinki – during the late nineteenth and early twentieth 
centuries, where their performances formed a significant part of middle-class, urban 
entertainment.

The aim of my study is to establish how the orchestras’ tours around the Baltic 
Sea region were organized, and what kind of a reception they received in Finnish cities. 
Special attention is paid to the musicians’ socioeconomic position, as well as to the or-
chestras’ touring routes, concert programming, and public image. The sources consult-
ed consist mostly of newspaper clippings and biographical archival evidence, as well 
as photos, caricatures, literatury depictions and memoirs concerning the orchestras’ 
reception history.

Methodologically, the dissertation draws on the traditions of transnationalism. 
The concerts of ladies’ salon orchestras in Finnish cities are examined as a part of late 
nineteenth-century cultural networks which transcended national and linguistic bor-
ders. I argue that the archetypical Viennese ladies’ orchestra may be analyzed as a cul-
tural product which pervaded Europe in a relatively standardized form. In addition, the 
orchestras conveyed new musical trends from one area to another. Even though ladies’ 
salon orchestras have been previously studied especially in Sweden and Germany, they 
have not been considered within the context of of transnationalism. However, points 
of reference regarding the transnational perspective may be found in scholarly publi-
cations on the social and cultural history of music by both international and Finnish 
academics.

My key argument is that the transnational nature of ladies’ salon orchestras as well 
as their role in cultural transfer was evident on four  levels in nineteenth-cen-
tury Finland: the orchestras’ professional networks, their tour-based way of life, their 
choice of repertoire, as well as their public image. First of all, ladies’ orchestras devel-
oped as part of the institutionalizing restaurant and variety show entertainment, which 
was based on cross-border networks of artists and impresarios. Second, the model for 



ladies’ orchestras’ concert tours may be found in Central European traditions of itiner-
ant family ensembles which saw musicians travel around Europe and the world. Third, 
ladies’ orchestras, via their daily concerts, disseminated new tunes and musical styles 
to their touring destinations. Fourth, the orchestras’ marketing strategies were based 
on national and regional attributes which were meant to evoke impressions of the cos-
mopolitan Vienna on the one hand and local musical traditions on the other.



Tiivistelmä: Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle: 
naisten salonkiorkesterit ja varieteealan transnationaaliset verkostot 
Suomessa 1877–1916

Tarkastelen väitöstutkimuksessani naisten salonkiorkesterien ja erityisesti niin sa-
nottujen wieniläisten naisorkesterien (Wiener Damenkapellen) konserttitoimintaa 
Suomen kaupungeissa 1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Noin 
10–15-henkiset naisvoittoiset yhtyeet olivat vuosisadan vaihteen Euroopassa erittäin 
suosittuja. Ne konsertoivat kaupunkien hotelleissa, ravintoloissa ja kahviloissa soit-
taen asiakaskunnalleen aikakauden kepeitä suosikkimelodioita. Naisorkesterien toi-
minta perustui kansainvälisiin konserttikiertueisiin, ja yhtyeet saattoivat viipyä mat-
koillaan kuukausia tai vuosia. Myös Suomen suuremmissa kaupungeissa Turussa, 
Viipurissa, Tampereella ja Helsingissä naisorkestereita esiintyi tutkimusajankohtana 
kymmeniä. Niiden esitykset muodostivat merkittävän osan kaupunkien keskiluokan 
huvi kulttuuria.

Tässä tutkimuksessa selvitän, miten naisorkesterien kiertueet Itämeren alueella 
organisoitiin ja miten yhtyeisiin Suomen kaupungeissa suhtauduttiin. Erityistä huo-
miota kiinnitän naisorkesterimuusikoiden sosioekonomiseen asemaan, kiertuereit-
tien ja ohjelmistojen valintoihin sekä yhtyeiden julkisuuskuvaan. Näitä kysymyksiä 
valotan pääasiallisesti sanomalehtiartikkeleista sekä naismuusikoiden henkilöhisto-
riaan liittyvistä arkistodokumenteista koostuvan lähdemateriaalin avulla. Naisorkes-
terien reseptio historiaan liittyen olen hyödyntänyt myös kuva-, kaunokirjallisuus- ja 
muistelma- aineistoa.

Metodologisesti väitöskirja edustaa transnationaalisuuden tutkimusperinnettä. 
Tämä tarkoittaa, että tarkastelen naisorkesterien konsertteja Suomen kaupungeissa 
osana 1800-luvun jälkipuoliskon kansallisuus- ja kielirajat ylittäviä kulttuuriverkosto-
ja. Näkemykseni mukaan wieniläistä naisorkesteria voi tarkastella kulttuurituotteena, 
joka levisi yhtenäisenä Euroopan eri alueille. Samalla orkesterit välittivät uusia musii-
killisia muotivirtauksia alueelta toiselle. Vaikka naisorkestereita on aiemmin tutkittu 
erityisesti Ruotsissa ja Saksassa, ei transnationaalista näkökulmaa niiden toimintaan 
ole aiemmin sovellettu. Näkökulmalle voi kuitenkin hakea vertailukohtia sekä kansain-
välisestä että suomalaisesta musiikin sosiaali- ja kulttuurihistorian alan tutkimuksesta.

Väitän, että naisten salonkiorkesterien transnationaalinen luonne ja kulttuuri-
välitystoiminta näkyivät 1800- ja 1900-luvun vaihteen Suomessa neljällä eri tasolla: 
yhtyeiden ammatillisissa verkostoissa, kiertävässä elämäntyylissä, ohjelmistojen va-
linnassa sekä julkisuuskuvassa. Ensinnäkin naisorkesterit kehittyivät osana instituti-
onalisoituvaa ravintola- ja varieteehuvien elinkeinoa, jonka impressaari- ja taiteilija-
verkostot ulottuivat yli valtiorajojen. Toisaalta naisorkesterien kiertuetoiminta rakentui 
saksankielisen Euroopan pikkukaupunkien perheyhtyekulttuurille, jonka siivittäminä 



muusikot kiersivät ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Kolmanneksi naisorkesterit välitti-
vät päivittäisissä konserteissaan uusia sävelmiä ja musiikkityylejä kiertuekohteisiinsa. 
Neljänneksi naisorkesterien markkinointikeinot nojasivat kansallisiin ja paikallisiin 
attribuutteihin. Niiden avulla herätettiin yleisössä mielikuvia niin suurkaupunki-
laisesta wieniläisyydestä kuin kansanomaisista musiikkiperinteistä.



Käsite ”naisorkesteri” tuli minulle vastaan alun perin sattumalta, kun kävin tutkimus-
assistentin työssäni läpi vanhoja helsinkiläisiä sanomalehtiä joitakin vuosia sitten. Kun 
ryhdyin selvittämään tarkemmin, mistä on kysymys, häkellyin. Kuten monet muut tut-
kijat, en ollut tiennyt, että naisten salonkiorkesteri oli aikanaan merkittävä ravintola-
viihteen muoto, ja että alalla oli työskennellyt satoja muusikoita. On ollut erittäin inspi-
roivaa selvittää heidän vaiheitaan, vaikka väitöskirja jää väistämättä pintaraapaisuksi. 
Toivon mukaan aihetta kohtaan viriää laajempaa kiinnostusta tulevaisuudessa, jotta 
naisorkesterit saadaan nostettua kulttuurihistoriallisista kuriositeeteista kohti musii-
kintutkimuksen valokeilaa.

Kuten tunnettu totuus kuuluu, väitöskirja on yhteistyön pikemmin kuin yksinäi-
sen puurtamisen tulos. Ohjaajilleni, professori Laura Kolbelle ja FT, dos. Mikko-Olavi 
Seppälälle esitän lämpimimmät kiitokseni vankkumattomasta tuesta koko väitöspro-
sessin ajan. Professori Kolben laaja-alaiset huomiot ja sydämellinen ohjaustyyli ovat 
auttaneet uskomaan väitöskirjaan huonoinakin hetkinä. Dos. Mikko-Olavin Seppälän 
seikkaperäiset kommentit ovat olleet kauttaaltaan kullanarvoisia ja auttaneet erityises-
ti metodologisten sekä rakenteellisten ongelmien ratkomisessa.

Vastaväittäjääni ja toista esitarkastajaani, professori Tomi Mäkelää kiitän perus-
teellisesta ja rohkaisevasta esitarkastuslausunnosta, kirjasuosituksista sekä tarkka-
näköisistä kommenteista. Niistä oli suuri apu käsikirjoituksen editoimisessa. Toista 
esitarkastajaani FT, dos. Marjaana Virtasta kiitän niin ikään kannustavasta ja rakenta-
vasta palautteesta. Ilman lausunnoissa esitettyjä korjauksia työ olisi jäänyt huomatta-
vasti vajavaisemmaksi.

Esitarkastajien ja ohjaajien ohella käsikirjoituksen työstämisessä ovat pyyteettä 
auttaneet monet kollegat ja ystävät. Emeritusprofessori Matti Klingeä haluan kiittää 
käsikirjoituksen syväluotaavasta kommentoimisesta ja tärkeistä kulttuurihistoriallisis-
ta huomioista. On ollut ilo ja kunnia tehdä väitöstutkimusta hänen nimikkopaikallaan 
Helsingin yliopistossa. 

Erityiskiitos kuuluu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ”Rethinking ’Finnish’ 
Music History” -projektille, jossa sain onnekseni työskennellä tutkimusapulaisena vuo-
sina 2013–2015. Projektin johtaja, professori Vesa Kurkela on aikaa ja vaivaa säästä-
mättä kommentoinut käsikirjoitusta vuosien varrella sen eri muodoissa. Hänen asian-
tuntemuksestaan on ollut korvaamaton apu etenkin ohjelmistoluvun muovaamisessa. 
Myös MuT Saijaleena Rantasta kiitän lämpimästi erinomaisista väitöskirjahuomioista 
ja kollegiaalisesta vertaistuesta vuosien aikana. Professori Markus Manteretta ja FT 

Esipuhe



Olli Heikkistä kiitän niin ikään tutkimuksen kommentoimisesta eri yhteyksissä sekä 
mukavasta yhteistyöstä. Ei ole liioiteltua todeta, että ilman REMU-projektia tätä väi-
töskirjaa ei olisi koskaan syntynyt.

Suuret kiitokset kuuluvat myös FT, dos. Susanna Välimäelle sekä oivaltavista, 
erinomaisen tärkeistä huomioista väitöskirjaan liittyen että innostavista uusista yh-
teistyökuvioista 1800-luvun säveltävien naisten parissa. On hienoa päästä jatkamaan 
naisten ja musiikin historian tutkimista yhdessä hänen kanssaan. Kiitän lämpimästi 
myös muita läheisiä musiikintutkijakollegoita toveruudesta sekä kannustuksesta väi-
töskirjaprosessin aikana.

Erääksi jatko-opintojen antoisimmista puolista on osoittautunut seminaarityös-
kentely. Kiitän sydämellisesti professori Heikki Mikkeliä ja yliopistonlehtori Risto 
Marjomaata, jotka ovat professori Kolben ohella esittäneet teräviä huomioita luonnos-
teksteihini Helsingin yliopiston Euroopan historian seminaarissa. Suuri kiitos kuuluu 
kaikille seminaarin osallistujille, joiden rinnalla on ollut ilo tehdä väitöstutkimusta. 
Professori Anne Kauppalan johtaman Taideyliopiston Historiafoorumin järjestämät 
torstaiseminaarit sekä professori Vesa Kurkelan ja professori Veijo Murtomäen vetä-
mät lukupiiritapaamiset ovat niin ikään olleet tieteellisesti antoisia ja tarjonneet terve-
tulleita virikkeitä väitöskirjan työstämiseen. Taideyliopiston Historiafoorumille kuuluu 
kiitos arvokkaasta mahdollisuudesta jatkaa naismuusikoita käsittelevää tutkimustyötä 
post doc -tutkijan ominaisuudessa.

Naisorkestereita käsittelevien lähdeaineistojen etsiminen on vähintäänkin haas-
teellista. Korvaamattomaksi avuksi ovat siinä osoittautuneet ystävälliset ja asian-
tuntevat arkistonhoitajat sekä Suomessa että ulkomailla. Kiitän lämpimästi Luo-
teis-Tšekin Litoměřicen valtiollisen paikallisarkiston hoitajaa Michaela Balášováa sekä 
arkiston muuta henkilökuntaa, jotka ovat kaivaneet nähtäväkseni hyllymetreittän pai-
kallisia muusikoita käsittelevää aineistoa. Kiitos myös Chomutovin paikallis museon 
sympaattiselle Jan Hirschille erittäin avuliaista ja hyödyllisistä lähde-esittelyistä. Li-
säksi haluan kiittää Kansalliskirjaston, Kansallisarkiston ja Helsingin kaupunginarkis-
ton henkilökuntaa. Helsingin juutalainen seurakunta puolestaan antoi ystävällisesti 
minulle luvan tutustua Fredja ja Miriam Sahlmania käsitteleviin aineistoihin Kansal-
lisarkistossa.

Väitöskirja-arkeen ovat tuoneet tervetulletta vaihtelua erilaiset luottamustehtä-
vät kulttuuri- ja tieteellisissä yhdistyksissä. Suomen musiikkitieteellistä seuraa kiitän 
paitsi opettavaisista ja hauskoista kokemuksista seuran sihteerinä, myös arvokkaas-
ta mahdollisuudesta julkaista väitöskirja seuran Acta Musicologica Fennica -sarjassa. 
Kollegat aktivistisen musiikintutkimuksen yhdistys Suoni ry:ssä ovat valaneet intoa 
väitöskirjatyöhön sen vaikeilla viimeisillä metreillä. Kulttuurilehti Mustekalan toimi-
tustyö eri muodoissaan on auttanut hahmottamaan taiteen- ja kulttuurintutkimusta 
monipuolisista, virkistävistä näkökulmista.



Täysipäiväinen jatko-opiskelu ei olisi ollut mahdollista ilman taloudellista tu-
kea. Kiitän Helsingin yliopiston rahastoja mahdollisuudesta, jonka turvin olen voinut 
omistautua väitöskirjatyölle neljän vuoden ajan. Humanistinen tiedekunta on lisäksi 
tukenut kieliopintojani ja ulkomailla työskentelyäni Pietarissa sekä Berliinissä, mikä 
on rikastuttanut tutkimusprosessia merkittävästi. Lisäksi tiedekunta on tukenut väi-
töskirjan painattamista. Kunnia kirjan kauniista ulkoasusta ja taitosta kuuluu FM Lau-
ra Hautsalolle. 

Rakas elämänkumppanini ja ateljeekriitikkoni, FM Holger Kaasik on jaksanut 
rinnallani kaikissa väitöskirjaprosessin myötä- ja vastoinkäymisissä. Hän on lohdut-
tanut epätoivon hetkillä, iloinnut onnistumisista ja auttanut kaikessa mahdollisessa 
abstraktikäännöksestä käsikirjoituksen kommentointiin ja taulukoiden muotoiluihin.  
Toivon, että voin vielä jollain tavalla korvata edes osan tästä tärkeimmästä mahdolli-
sesta tuesta.

Perhettäni ja ystäviäni kiitän sydämeni pohjasta kärsivällisyydestä sekä kannus-
tuksesta jatko-opintojen kuluessa. Aivan erityinen kiitos kuuluu vanhemmilleni, pia-
nisti, lehtori Teppo Koivistolle ja cembalisti, taiteilijaprofessori Elina Mustoselle. Olen 
todella etuoikeutettu, että olen saanut kasvaa kodissa, jossa on aina kannustettu opis-
kelemaan, lukemaan ja musisoimaan. Omistan tämän väitöskirjan vanhemmilleni. 

Helsingissä, hotelli Kämpin kahvilassa 27. kesäkuuta 2019

Nuppu Koivisto





Tuuli on tuima ja tuiskuttaa.
Issikka, Oprikselle!
Sähkövaloa, samppanjaa.
Wienerdamenkapelle.

 Severi Nuormaa: Opriksella (1900)
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”Hämärän tultua alkoi […] huvit puutarhassa, ja vasta silloin saapui väkeä tungokseen asti. 
Mahdottoman suuren paviljongin istumapaikat täyttyivät nopeasti. […] Alhaalla tulvaili jouk-
ko ihmisiä, ja sillä välin esiintyi milloin 40, milloin 60 miehinen orkesteri, milloin taas nais-
orkesteri, jossa näkyi eräs helsinkiläinenkin […].”1 

Tämä Satakunta-lehdessä vuonna 1895 ilmestynyt matkakirjekatkelma Pietarista 
tuntuu nykylukijalle vieraalta. Kuvaus koskee kauan sitten kadonneita länsimaisen 
huvikulttuurin muotoja. Suurkaupunkien varieteenäytännöt orkestereineen, eläinten-
kesyttäjineen, koomisine laulajattarineen, ulkoilmakonsertteineen ja musikaalisine 
klovneineen ovat 1900-luvun kuluessa kuihtuneet pois. Meidän aikalaisillemme ne 
näyttäytyvät hullunkurisina historiallisina kuriositeetteina.

Näin kävi myös kulttuuri-ilmiölle nimeltä ”naisorkesteri” (Damenorchester, Damen-
kapelle). Aikalaislukijalle Satakunta-lehden kirjeenvaihtajan käyttämän termin mer-
kitys olisi ollut ilmiselvä. Nykyihmiselle se assosioituu lähinnä Billy Wilderin Piukat 
paikat -komediaelokuvassa (Some Like It Hot, 1959) esiintyvään naisten jazzorkes-
teriin. 1900-luvun alun kahviloissa, hotelleissa ja ravintoloissa soitti kuitenkin satoja 
Damenkapelle- salonkiyhtyeitä ympäri maailmaa. Pietarin kaltaisissa suurkaupungeis-
sa kaduilla kaikuvat naisorkesterien sävelet olivat äänimaiseman arkipäivää. 

Suomen rannikkokeskuksissa – Helsingissä, Turussa ja Viipurissa – naisorkeste-
reita konsertoi kymmeniä, parhaimmillaan useita saman huvisesongin aikana. Kuten 
tutkimuksen alkulehdellä siteeratussa Severi Nuormaan runossa kuvaillaan, Helsin-
gin Oopperakellarin eli ”Opriksen” kaltaisissa hienostoravintoloissa saattoi päivittäin 
nauttia naisorkesterin soitosta viiniä siemaillen ja sähkövalojen loisteessa paistatellen. 
Aikakauden suomalaisyleisölle naisorkesteri oli jotain uutta, kaupunkilaista – ja ennen 
kaikkea eurooppalaista.

Historioitsija Peter Burke on kuvannut kulttuurihistoriaa ”symbolien tulkinta-
na”, jonka tehtävä on analysoida ja välittää nykyihmisille menneisyyteen haihtuneita 
 merkityksiä.2 Sekä akateemiselle että laajemmalle yleisölle tuntematonta 1900-luvun 
vaihteen naisorkesteria voi ajatella tällaisena symbolina. Sen kulttuuriset konnotaa-
tiot ovat jääneet musiikin historiankirjoituksen reunahuomioiksi. Tämän väitöskirjan 
tarkoituksena on nostaa eurooppalaisia naisorkestereita musiikin historian margi-
naaleista akateemiseen keskusteluun. Nykytutkijan on tietysti mahdotonta tavoittaa 
kokonaisvaltaisesti käsityksiä, joita yhtyeistä aikalaisten mielissä muodostui. Kulttuu-
rihistoriallinen tutkimus voi silti lisätä ymmärrystä siitä, miten suuri merkitys naisor-
kestereilla oli vuosisadan vaihteen musiikkielämässä.  Entä kuka oli luvun alun sitaa-
tissa mainittu ”helsinkiläinen” – ja miten hänen tiensä johti naisorkesterin riveihin?

1 Satakunta 5.10.1895 (no 118) s. 3. Matkakirjeen (”Porista Kaukaasiaan”) kirjoittaksi on merkitty 
nimimerkki A. B. C.

2 “The common ground of cultural historians might be described as a concern with the symbolic and 
its interpretation.” Burke, Peter: What is Cultural History? (Cambridge: Polity Press 2004), 3.
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TUTKIMUSKYSYMYKSET JA AIHEEN RAJAUS

Tutkimuskysymykset

Vaikka kiinnostus musiikin sukupuolihistoriaa kohtaan on viime vuosikymmeninä 
kasvanut,3 1900-luvun vaihteen naisorkesterit ovat silti jääneet vähälle huomiolle aka-
teemisessa keskustelussa. Ulkomailla aiheesta on julkaistu ainoastaan kaksi väitöskir-
jaa sekä muutamia tieteellisiä artikkeleita ja opinnäytteitä.4 Suomalaisessa tutkimus-

3 Naisten musiikkitoiminnan historiaa käsittelevä tutkimuskirjallisuus on laajentunut sekä monipuolis-
tunut huomattavasti viime vuosina. Olisi mahdotonta luetella kaikkia alan julkaisuja yhdessä alaviit-
teessä. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisinä esimerkkeinä ks. Bowers, Jane & Tick, Judith (toim.): 
Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150–1950 (Urbana & Chicago: University of 
Illinois Press 1987); Citron, Marcia J.: Gender and the Musical Canon (Urbana & Chicago: University 
of Illinois Press 2000 [1993]); Green, Lucy: Music, Gender, Education (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press 1997); Ellen (toim.): Women and Music in Cross-Cultural Perspective (Urbana 
& Chicago: University of Illinos Press 1989); McClary, Susan: Feminine Endings: Music, Gender and 
Sexuality (Minnesota & Oxford: University of Minnesota Press 1991); Moisala, Pirkko & Diamond, 
Beverley (toim.): Music and Gender (Urbana & Chicago: University of Illinois Press 2000); Pendle, 
Karin (toim.): Women & Music: A History (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 
1991) ja Pendle, Karin & Boyd, Melinda (toim.): Women in Music: A Research and Information Guide 
(New York: Routledge 2010). Saksassa erityisesti Hannoverin musiikkikorkeakoulun Forschungszen-
trum Musik und Gender -instituutti (FMG) sekä Oldenburgin yliopiston Sophie Drinker -instituutti 
ovat edistäneet musiikin sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimusta sukupuolinäkökulmasta: ks. esim. 
Rode-Breymann, Susanne (toim., 2017b): Orte der Musik: Kulturelles Handeln von Frauen in der 
Stadt (Musik-Kultur-Gender 3, Köln: Böhlau Verlag 2017) ja Timmermann, Volker: ”’Das Violon-
cello aber, dieser halbgewachsene Mann...’ Violoncellistinnen in den 50er und 60er Jahren des 19. 
Jahrhunderts”, julkaistu teoksessa Musik und Emanzipation: Festschrift für Freia zum 
65. Geburtstag (toim. Gerards, Marion & Grotjahn, Rebecca, Oldenburger Beiträge zur Geschlechter-
forschung 12, Oldenburg: BIS Verlag 2010), s. 111–118. 

4 Ks. erityisesti Kaufmann, Dorothea: “…routinierte Trommlerin gesucht”. Musikerin in einer Damen-
kapelle zum Bild eines vergessenen Frauenberufes aus der Kaiserzeit (Schriften zur Popularmusik-
forschung 3, Karben: CODA Verlag 1997) ja Myers, Margaret: “Blowing Her Own Trumpet: Euro-
pean Ladies’ Orchestras & Other Woman Musicians 1870–1950 in Sweden” väitöskirja (Skrifter från 
musikvetenskapliga avdelningen 30, Göteborgs Universitet 1993). Lisäksi ks. Babbe, Annkatrin: ”Ein 
Orchester, wie es bisher in Europa noch nicht gesehen und gehört worden war”: Das ”Erste Euro-
päische Damenorchester” von Josephine Amann-Weinlich (Schriftenreihe des Sophie Drinker Insti-
tuts 8, Oldenburg: BIS Verlag 2011); Babbe, Annkatrin: ”Von Ort zu Ort. Reisenden Damenkapellen in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts”, julkaistu teoksessa Populares und Popularität in der Musik, 
XLII Wissenschaftliche Arbeitstagung Michaelstein, 6. bis 8. Mai 2016 (toim. Philipsen, Christina & 
Omonsky, Ute, Michaelstein: Augsburg & Blankenburg 2017), s. 303–317; Bagge, Maren: ”’am besten, 
wie Sie sehn, tut uns die Pfeife stehn’: Werbung und Inszenierungsstrategien von Damenensembles 
um 1900 auf Postkarten”, julkaistu teoksessa Wege: Festschrift für Susanne Rode-Breymann (toim. 
Kreutziger-Herr, Annette et al., Studien und Materialien zur Musikwissenschaft 100, Hildesheim: 
Georg Olms 2018), s. 5–29; Kaufmann, Dorothea: ”’Wenn Damen pfeifen gehen die Grazien flöten’: 
Die Musikerin in der deutschen Tanz- und Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts”, julkaistu 
teoksessa Zur Tradition, Rezeption und Produktion von populärer Musik: Sechs Referate zu einem 
Seminar des Arbeitskreises Studium populärer Musik, veranstaltet am 24. und 25. April 1987 in 
Inzmühlen (toim. Rösing, Helmut, Hamburg: CODA Verlag 1987), s. 52–65; Keil, Ulrike B.: ”Von 
Wandermusikanten zum Damenorchester: Professionelle Damenkapellen und Frauenorchester um 
die Jahrhundertwende”, Das Orchester 11/1998 (no 46), s. 18–25 ja Keil, Ulrike B.: ”Professionelle 
Damenkapellen und Frauenorchester um die Jahrhundertwende”, julkaistu teoksessa Von delectatio 
bis entertainment: Das Phänomen der Unterhaltung in der Musik, Arbeitstagung der Fachgruppe 
Soziologie und Sozialgeschichte der Musik in Düsseldorf am 22. und 23. November 1997 (toim. Ka-
den, Christian & Kalisch, Volker, Essen: Die blaue Eule 2000), s. 99–110. 
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kirjallisuudessa 1900-luvun alun naisorkestereita on käsitelty hajamainintojen tasolla.5 
Kyse on kuitenkin merkittävästä kansainvälisestä ilmiöstä, joka löi leimansa Helsingin 
ja Viipurin kaltaisten vilkkaiden kaupunkien kulttuurielämään 1800-luvun lopulla. 
Vaikka Suomeen ei juuri syntynyt kotoperäisiä naisorkestereita, keskieurooppalaiset 
Damenkapelle-yhtyeet ulottivat soittokiertueensa myös täkäläisten rannikkokaupun-
kien kahviloihin ja hotelleihin.

Kartoitan tutkimuksessani yhtäältä naisorkestereiden toimintaa Itämeren piirin 
kaupunkikulttuurissa sekä toisaalta niitten vastaanottoa Suomessa. Pääasiallinen tut-
kimuskysymykseni on, miten naisorkesteri-ilmiö rantautui Suomen kaupunkeihin. Sen 
puitteissa pohdin, millaisia Suomessa esiintyneiden naisorkesterien kokoonpanot oli-
vat, millaisissa olosuhteissa naisorkesterit esiintyivät ja miten yhtyeiden sosiaalinen 
asema suhteutui muiden naispuolisten orkesterimuusikoiden uramahdollisuuksiin 
Suomessa. Lisäksi selvitän, miten naisorkestereita rekrytoitiin Suomen kaupunkeihin 
ja mitä reittejä pitkin yhtyeet Itämeren alueella kulkivat. Näiden kysymysten avulla 
hahmotan naisorkesterien sosiaalihistoriaa osana eurooppalaisen huvikulttuurin ver-
kostoja. 

Tarkastelen myös naisorkesterien vastaanottoa Suomessa kieli- ja valtiorajat ylit-
tävien verkostojen näkökulmasta. Selvitän, miten yhtyeitä käsiteltiin aikakauden 
 julkisessa keskustelussa ja millaisia visuaalisia, kaunokirjallisia tai näyttämöllisiä ku-
vauksia niistä laadittiin. Lisäksi pohdin, miten aikalaiskuvaukset suhteutuivat nais-
orkesterien ammatilliseen omakuvaan tai vaikuttivat niiden markkinointikeinoihin. 
Erityistä huomiota kiinnitän naisorkesterien ohjelmistoihin sekä niiden asemaan suh-
teessa aikakauden ”vakavaan” ja ”kevyeen” musiikkiin. Tutkimuksen tavoite on tuottaa 
uutta tietoa sekä Suomen 1800-luvun lopun musiikkielämän suhteista Itämeren eri 
puolille että eurooppalaisesta musiikin sukupuolihistoriasta.

5 Sven Hirn on laajassa 1800-luvun populaarikulttuuria kartoittavassa tuotannossan sivunnut naisor-
kestereita, mistä ks. erityisesti Hirn, Sven: Sävelten tahtiin: populaarimusiikki Suomessa ennen it-
senäisyyttämme (Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja 44, Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti 
1997); Hirn, Sven: Populärmusikens pionjärer: en studie i den populära musikens kulturhistoria 
i Finland fram till 1917 (Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 28, Vasa: Fin-
lands svenska folkmusikinstitut 1999) ja Hirn, Sven: Från Wärdshus till Grand Hôtel: hotell och res-
tauranger i Helsingfors före självständighetstiden (Skrifter utgivna av Svenska litteratursäll skapet 
i Finland 693, Helsinki: SLS 2007). Myös muiden muassa Pekka Jalkanen sekä Jukka Kuha ovat 
lyhyesti maininneet naisorkesterit tutkimuksissaan: ks. Jalkanen, Pekka: ”Alaska, Bombay ja Billy 
Boy: jazzkulttuurin murros Helsingissä 1920-luvulla”, väitöskirja (Suomen etnomusikologisen seuran 
julkaisuja 2), Helsingin yliopisto 1989, 41; Jalkanen, Pekka & Kurkela, Vesa: Suomen musiikin histo-
ria 6: Populaarimusiikki, Helsinki: WSOY 2003, 211–212 jaKuha, Jukka: ”Suomen musiikkioppilai-
toshistoriaa: toiminta ulkomaisten esikuvien pohjalta vuoteen 1969”, väitöskirja (Studia musicologica 
Universitas Helsingiensis 27), Helsingin yliopisto 2017, 370–371, viite 9. 
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Tutkimuksen maantieteellinen ja ajallinen rajaus

Tarkastelukulma on rajattu maantieteellisesti Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin – 
Helsinkiin, Turkuun, Viipuriin ja Tampereeseen – jotka sijaitsivat naisorkesterien Itä-
meren-kiertuereittien varrella. Analyysin kohteiksi valituilla rannikkokaupungeilla oli 
tiiviit kulttuuriyhteydet Pietariin, Tukholmaan, Saksan rannikolle sekä Baltiaan.6 Tällä 
tavalla naisorkesterien sosiaali- ja kulttuurihistoriallinen tarkastelu havainnollistaa 
Suomen kaupunkien suhteita Itämeren eri puolille. Vertailukohdaksi rannikkokaupun-
geille olen valinnut sisämaan kasvavan teollisuuskeskuksen Tampereen. 

Ajallisesti väitöskirja ulottuu 1870-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan. Ensim-
mäinen aineistossa esiintyvä Damenkapelle-yhtye saapui Suomen rannikolle syksyllä 
1877 ja jäljet viimeisestä naisten salonkiorkesterista katoavat keväällä 1916.7 Tämä ei 
tarkoita, ettei Suomessa olisi konsertoinut ”naisorkesteri”-nimellä esiintyneitä yhtyeitä 
sotienvälisenä aikana. Ne poikkesivat kuitenkin luonteeltaan, kokoonpanoiltaan ja oh-
jelmistoiltaan merkittävästi Damenkapelle-yhtyeistä. Aikarajauksen sisällä analyysini 
painottuu 1890-luvulle sekä 1900-luvun alkuvuosiin, jolloin yhtyeiden suosio oli Suo-
messa huipussaan. 

Väitöskirjan ajallinen rajaus perustuu myös naisorkesterien kansainvälisiin vaihei-
siin, musiikin historian murroskohtiin sekä aiempaan tutkimukseen. Ensinnäkin orkes-
terit alkoivat kierrellä maailmalla 1870-luvulla ja Damenkapelle-yhtyeiden kulta- aika 
sijoittui 1900-luvun vaihteeseen.8 Toiseksi Suomen kaupunkien huvi elämään vai-
kutti merkittävästi sisällissodasta ja Venäjän vallankumouksesta seurannut Pietarin- 
yhteyksien katkeaminen. Sen myötä maan rannikkokaupunkien vetovoima väheni 
kiertävien taiteilijoiden silmissä.9 Kolmanneksi sotienvälinen aika toi tullessaan uusia 
populaarimusiikin muotoja kuten jazzin eli amerikkalaisen tanssimusiikin ja suoma-
laisen iskelmän sekä radion ja äänielokuvan.10 Näihin kulttuurisiin murroksiin päättyi 
Damenkapelle-yhtyeiden kulta-aika Suomessa, minkä vuoksi ne on rajattu väitöskirjan 
ulkopuolelle. Sen sijaan 1910-luvun ragtimen, mykkäelokuvan ja äänilevyn suosiota si-
vutaan naisorkesterien ohjelmistojen yhteydessä.

Myös aikaisempi naisorkesteritutkimus on keskittynyt 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teeseen. Yhtyeiden toimintaa monografiaväitöskirjoissaan tarkastelleet Margaret 
Myers (1993) ja Dorothea Kaufmann (1997) ovat kuitenkin painottaneet rajauksiaan 
eri tavoilla. Myersin tutkimus ulottuu kahdeksankymmenen vuoden aikajänteelle 

6 Kulttuurielämän yhteyksistä Itämeren yli 1800-luvun Helsingissä, Viipurissa ja Turussa ks. Hirn 
1999.

7 Ks. Hufvudstadsbladet 30.4.1916 (no 117) s. 6 ja Viborgs Tidning 4.10.1877 (no 116) s. 4. On tosin 
epäselvää, millainen viimeksi mainittu orkesteri tarkalleen oli kokoonpanoltaan.

8 Kaufmann 1997, 29 ja Myers 1993, 279.
9 Kulttuuriyhteyksien katkeamisesta Pietarin suuntaan ks. esim. Hirn 1999, 199–200.
10 Musiikkikulttuurin murroksesta Suomessa 1920-luvulle tultaessa ks. Jalkanen 1989.
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aina naisorkesterien varhaisvaiheista 1870-luvulta toisen maailmansodan jälkivuosiin 
saakka. Laaja aikarajaus on mahdollistanut Myersille arvokkaan haastatteluaineiston 
kokoamisen sekä naisorkesterikulttuurin murrosten ja jatkuvuuksien kuvaamisen pit-
källä aikavälillä. Toisaalta tarkasteluvälin pituudesta seuraa, ettei Myers ole voinut 
keskittyä naisorkesterien kukoistuskauden eli 1900-luvun vaihteen aineistoihin. Kauf-
mann taas on ottanut aikarajauksensa ohjenuoraksi Saksan ”keisariajan” (Kaiserzeit) 
1870-luvulta ensimmäisen maailmansodan syttymiseen saakka. Koska Kaufmannin 
näkökulma on professiohistoriallinen, hän on käyttänyt tutkimuksessaan lähinnä sak-
sankielisen kulttuurialueen varietee- ja musiikkialan ammattijulkaisuja. Tästä syystä 
kysymys naisorkesterien maantieteellisestä leviämisestä on jäänyt Kaufmannin tutki-
muksessa niukalle käsittelylle. 

Myersin ja Kaufmannin kaltaisilla 1980- ja 1990-luvuilla työskennelleillä tutkijoil-
la ei ole ollut käytössään digitoituja sanomalehtiaineistoja, Internet-tietokantoja tai 
historioitsijoille laadittuja karttasovelluksia.11 Tämä selittänee heidän keskittymistään 
pitemmän aikavälin kehityskulkuihin. Käsillä olevassa tutkimuksessa sen sijaan pai-
notetaan lyhyen aikavälin yksityiskohtaisempaa tarkastelua eli 1890-luvun loppua ja 
1900-luvun alkuvuosia. Tästä ajanjaksosta tutkimus pystyy tuottamaan eniten uutta 
tietoa. Tiivistä tarkastelukulmaa tukee myös suomalaisten lähteiden luonne. Esimer-
kiksi Helsingin sanomalehdissä säilyneet naisorkesterien konserttiohjelmat ajoittuvat 
pääosin vuosiin 1895–1905.

KÄSITTEET

Naisorkesteri: Damenkapelle vai Frauenorchester?

Naisorkestereita koskevan vakiintuneen tutkimustradition puutteen vuoksi termin 
”naisorkesteri” määrittely on ongelmallista. Käsite voi viitata asiayhteydestä riip-
puen naisten sinfoniaorkestereihin, ravintolayhtyeisiin ja kaikkeen tältä väliltä.12 

11 Tuoreimmat tieteelliset julkaisut, jotka olen onnistunut Dorothea Kaufmannilta ja Margaret Myersil-
ta löytämään, ovat vuosilta 1997 ja 2000. Kaufmann on kylläkin ollut Deutschandfuk Kultur -radio-
kanavan podcast-ohjelmassa haastateltavana naisorkestereihin liittyen keväällä 2018 (ks. Berndt, 
Christian & Bei der Kellen, Ralf: ”Die Geschichte der Damenkapellen: Frauen haben schon immer 
Musik gemacht”, https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-geschichte-der-damenkapellen-
frauen- haben-schon-immer.976.de.html?dram:article_id=413018, osoite tarkistettu 19.6.2019). 

12 Tässä tutkimuksessa termeillä “naisorkesteri”, “naisten salonkiorkesteri” sekä “Damenkapelle” viita-
taan naisvoittoisiin ravintolayhtyeisiin. Naisten sinfoniaorkestereita perustettiin esimerkiksi Bosto-
niin ja Berliiniin jo 1900-luvun alussa (ks. esim. Säveletär 15.12.1910, no 23–24, s. 14). Kuuluisa oli 
esimerkiksi Antonia Bricon johtama newyorkilainen naisten sinfoniaorkesteri, jonka kapellimesta-
rilla oli yhteys jopa Jean Sibeliukseen (ks. Mäkelä, Tomi: Jean Sibelius, Woodbridge: Boydell 2011, 
388). Koska näiden yhtyeiden sosiaalinen asema oli toisenlainen kuin varieteemaailman Damen-
kapelle-kokoonpanojen, olen rajannut varhaiset naisten sinfoniaorkesterit väitöskirjani ulkopuolel-
le. Naisten sinfoniaorkestereista Yhdysvalloissa ks. Fried Block, Adrienne & Stewart, Nancy: ”Wom-
en in American Music, 1800–1918”, julkaistu teoksessa Women & Music: A History (toim. Pendle, 
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 Esimerkiksi Grove Music Onlinen kaltaisesta merkittävästä musiikkitietosanakirjas-
ta ei löydy aiheartikkelia naisorkestereista.13 Österreichisches Musiklexikon sen sijaan 
määrittelee Damenkapelle-asiasanan ”yhtyeeksi, jossa on pelkästään tai enimmäkseen 
naisia”.14 Aivan näin yksinkertainen asia ei kuitenkaan ole, kun ottaa huomioon koko 
naisvoittoisten orkesterien kirjon kautta historian sekä eri musiikkigenret ja -perinteet. 
Jo 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun ravintolayhtyeiden kokoonpanot vaihtelivat 
muutamasta hengestä useaan kymmeneen soittajaan ja sisälsivät mitä erilaisimpia soi-
tinyhdistelmiä.15 

Tämä tutkimus keskittyy 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun ”wieniläisiin” tai 
”itävaltalaisiin” naisorkestereihin (Wiener Damenkapelle, österreichische Damen-
kapelle). Viittaan käsitteellä noin kymmenhenkisiin naisvaltaisiin ravintolaorkesterei-
hin, jotka useimmiten esiintyivät pitkissä valkoisissa puvuissa ja mainostivat itseään 
wieniläisinä tai itävaltalaisina (ks. kuva 1). Kuten tutkimuksessani osoitan, wieniläis-
ten naisorkesterien muusikoiden taustat olivat varsin kansainvälisiä, ja kysymyksessä 
oli pikemminkin yhtyetyyppi kuin esiintyjien kotiseutuun viittaava määre.  Suomessa 
wieniläiset ja itävaltalaiset naisorkesterit olivat ylivoimaisesti suosituimpia.16 Niiden 
pohjalta muodostui myös eurooppalaisen naisorkesterin perusmuoto.

Viittaan kyseisiin yhtyeisiin Dorothea Kaufmannia ja Pekka Jalkasta myötäillen kä-
sitteellä ”salonkiorkesteri” (Salonorchester).17 Sillä tarkoitetaan pienehköjä, kepeää ja 
viihdyttävää musiikkia esittäviä pianotriopohjaisia kokoonpanoja. Salonkiorkesterin 
käsitteen etu on, että siihen voidaan lukea niin valkopukuiset wieniläiset kuin esimer-
kiksi folklorevaikutteisemmat naisorkesterit.18 Näin Damenkapelle-yhtyeitä voidaan 
tarkastella osana Suomeen 1800-luvun loppupuolella juurtunutta eurooppalaista 

 Karin,  Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 1991), s. 142–175 ja Neuls-Bates, Carol: 
 ”Women’s Orchestras in the United States, 1925–1945”, julkaistu teoksessa Women Making Music: 
The Western Art Tradition, 1150–1950 (toim. Bowers, Jane & Tick, Judith, Urbana & Chicago: Uni-
versity of Illinois Press 1987), s. 349–369. 

13 Kyseisen tietokannan ”Women in Music” -artikkelissa tosin sivutaan naisten sinfoniaorkesteritoimin-
taa lyhyesti (ks. Tick, Judith et al.: ”Women in Music”, Oxford Music Online, https://doi-org.lib-
proxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.52554, osoite tarkistettu 14.3.2015). Samaten 
kahdesta kenties tunnetuimmasta ja arvostetuimmasta yhdysvaltalaisesta naisorkesterista – Boston 
Fadettesista ja Women’s String Orchestra of New Yorkista – löytyy lyhyt kuvaus kummastakin (Neuls-
Bates, Carol & Taylor Gibson, Christina: ”Women’s String Orchestra of New York”, Oxford Music On-
line, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2219656 sekä San-
tella, Anna Lise P.: ”Fadette Ladies’ Orchestra, The”, Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.
helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2087981 osoitteet tarkistettu 14.3.2015).

14 ”Ausschließlich oder vorwiegend aus Musikerinnen zusammengesetzte Kapelle.” Österreichisches 
Musiklexikonin asiasana-artikkeli keskittyy vahvasti Wienissä toimineisiin naisorkestereihin 
eikä ota syvällisemmin kantaa terminologisiin kysymyksiin (Pressler, Gertraud: ”Damenkapelle”, 
Österreichisches Musiklexikon, http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_D/Damenkapelle.xml, 
osoite tarkistettu 11.3.2016).

15 Ks. esim. Kaufmann 1997 59–83 ja Myers 1993, 150–152.
16 Ks. taulukko 3.
17 Jalkanen 1989, 48–60 ja Kaufmann 1997, 60–61.
18 Jalkanen 1989, 48.
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salonkiorkesterilaitosta.19 Sen sijaan naisten torvisoittokunnat eivät sisälly salonki-
orkestereihin. Koska naisten puhallinorkestereita esiintyi Suomessa vain muutamia ja 
koska torvisoittokuntien sosiaalinen asema oli Suomessa salonkiorkestereita kirjavam-
pi, yhtyeiden tarkastelu on perusteltua painottaa salonkiorkesterikokoonpanoihin.20 

Naisorkesterikäsitteistöön liittyy erilaisia konnotaatioita eri kielissä. Saksan kieles-
sä naisorkestereihin (Damenkapelle, Damenorchester, Frauenorchester) kohdistuvat 
erottelut ovat Monika Tibben, Dorothea Kaufmannin ja Annkatrin Babben mukaan 
hienosyisiä.21 Aikalaisteksteissä Dame-alkuisilla käsitteillä oli negatiivinen kaiku,  sillä 

19 Jalkanen 1989, 48.
20 Ks. taulukko 3 ja Jalkanen 1989, 61. Sekä Kaufmann (1997, 67–73) että Jalkanen (1989, 61–68) ovat 

erotelleet tutkimuksissaan salonkiorkesterit ja torvisoittokunnat. Kaufmann käsittelee erikseen myös 
”kansanomaisia yhtyeitä” (volkstümliche Kapellen, Kaufmann 1997, 74–78). Koska naisorkesterikult-
tuurissa rajat näiden kahden kategorian välillä eivät ole aina selvät, käytän salonkiorkesterin käsitettä 
Jalkasen tapaan laajassa merkityksessä ja viittaan sillä molempiin orkesterityyppeihin.

21 Hyvänä yleisesityksenä käsitteistön monimerkityksisyydestä ks. Tibbe, Monika (2012c): ”Kommen-
tar”, julkaistu teoksessa Marie Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden Musikerin – Quellentexte und 
Kommentare (toim. Tibbe, Monika, Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS 
Verlag 2012, s. 109–121), 119–121.

Kuva 1. Wiener Damenkapelle -ravintolayhtyeet olivat pienehköjä salonki-
orkestereita, joiden tunnusmerkkeinä olivat pitkät valkoiset leningit. Tässä kuvassa 
Gustav Richterin (1854–1930) wieniläinen naisorkesteri konsertoi Wienin Prater- 
puiston ravintola Prohaskassa 1900-luvun alussa. Richterin orkesteri esiintyi myös 
Helsingin hotelli Kämpissä vuosina 1898–1899 ja 1901. 
Kuvalähde: Sammlung Hubmann / Imagno / picturedesk.com
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sana Dame viittasi nimenomaan yläluokkaiseen naiseen ja kapakoissa esiintyvien nais-
orkesterien yhteydessä siihen sisältyi ironinen vire.22  Kapelle-termi taas koettiin vähät-
televämmäksi kuin Orchester.23 Niinpä tutkimuksessa on syytä tehdä periaatteellinen 
ero taidemusiikkipainotteisten Frauenorchester-yhtyeiden sekä varietee alan Damen-
kapelle-salonkiorkesterien välille. Muutoin erot muusikoiden sosiaalisessa taustassa 
sekä orkesterien asemassa eivät tule asianmukaisesti esille.24

Ranskan- ja englanninkielisestä käsitteistöstä (orchestre de femmes, orchestre 
 féminin, women’s orchestra, ladies’ orchestra) vastaavaa arvolatautuneisuutta ei sen 
sijaan näyttäisi löytyvän.25 Samoin on Suomen sanomalehdistöstä löytyvien termien 
laita. Samoista yhtyeistä saatetaan puhua suomeksi ”naisorkestereina”, ”naiskapellei-
na” tai ”naissoittokuntina”26, ja tämä koskee myös ruotsin kielen damorkester- ja dam-
kapell-termien käyttöä. Kaikissa tapauksissa sukupuoli pysyi kuitenkin määrittävänä 
tekijänä: naisiin ja feminiinisyyteen viittaavilla etuliitteillä tehtiin eroa miesvoittoisiin 
ravintolaorkestereihin.

Naisorkesterien sijoittaminen ravintolayhtyeiden laajempaan viitekehykseen on 
osoittautunut käsitteellisesti pulmalliseksi. Koska naisorkestereihin kuului lähes poik-
keuksetta muutama mies, yhtyeitä on haastavaa erottaa erityyppisistä perhe- ja seka-
orkestereista. Tilannetta hankaloittaa se, etteivät ravintolan- ja hotellinomistajat aina 
vaivautuneet ilmoittamaan palkkaamiensa orkesterien nimiä. Selkeyden vuoksi olen 
rajannut aineiston yhtyeisiin, jotka eksplisiittisesti nimittivät itseään naisorkestereiksi, 
-kapelleiksi tai -soittokunniksi. Valinta mahdollistaa myös ”naisorkesteri”-nimityksen 
tarkastelun kulttuurisena muoti-ilmiönä. 

Yhtyeiden sosiaalinen asema vaihteli niin ikään alueesta ja ajanjaksosta riippuen. 
Britanniassa naisorkestereita saatettiin pitää arvokkaana ajanvietteen muotona, kun 

22 Babbe 2011, 11 (viite 2) ja Babbe 2017, 313. 
23 Kaufmann 1997, 14. Saksan kielen Kapelle-sana tarkoittaa osapuilleen samaa kuin suomen kielen 

”yhtye”. 
24 Naisorkestereita käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa erilaisia naisorkesterityyppejä käsitellään 

usein yhdessä, jolloin pyrkimykset yhtyeiden musiikillisen maineen rehabilitointiin korostuvat. Tämä 
hämärtää naisorkesterien välisiä sosiaalisia eroja Esimerkiksi Ulrike B. Keil kyllä erottelee artikkeleis-
saan naisorkesterit ”taiteellisiin” (künstlerische) orkestereihin ja Damenkapelle-yhtyeisiin (Keil 1998, 
20 ja Keil 2000, 103–104). Toisaalta hän kritisoi Kaufmannia siitä, että tämä on tutkimuksessaan 
erotellut Damenkapelle-yhtyeet sosiaalihistoriallisesti naisemansipaatiokehityksestä ja tarkastellut 
niitä osana perheyhtyekulttuuria (ks. erityisesti Keil 1998, 18–19 ja Keil 2000, 99). Samantyyppisen 
näkökulman on omaksunut Anke Steinbeck lyhyessä naisorkestereita käsittelevässä selonteossaan 
teoksessa Jenseits vom Mythos Maestro: Dirigentinnen für das 21. Jahrhundert (Köln: Verlag Dohr 
2010, 32–33 ja 41).

25 Esimerkiksi amerikkalaisista naisorkestereista kirjoittanut Carol Neuls-Bates (1987) ei mainitse täl-
laista problematiikkaa, ja sama koskee Pariisin naisorkesteria tutkinutta Laura Hameria (Hamer, 
Laura: ”On the Conductor’s Podium: Jane Evrard and the Orchestre féminin de Paris”, Musical Times 
2011, no 52, s. 81–100). Tämä ei tietysti tarkoita, ettei kielellistä erottelua olisi voinut olla olemassa.

26 Hyvä esimerkki tästä on naisorkesteri Mikloskan mainos Uudessa Suomettaressa 20.10.1895 (no 
244) s. 2, jossa yhtyeeseen viitataan sekä ”naisorkesterina” että ”naissoittokuntana”.
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taas Hampurin seudulla naismuusikot rinnastettiin jopa prostituoituihin.27 Statuseroja 
löytyi myös naisorkesterien väliltä. Konservatoriokoulutetun, keskiluokkaisen ja nais-
ten sinfoniaorkesterissa tai jousikvartetissa soittaneen muusikon asema oli erilainen 
kuin käsityöläis- ja pikkukaupunkilaistaustaisen Damenkapelle-yhtyeen jäsenen.28 
Koska tässä tutkimuksessa keskitytään ravintolaorkestereihin, johtopäätöksiä ei voi 
yleistää koskemaan kaikkia naisorkesterityyppejä. 

Naisten musiikkitoimijuudet

Keskustelu naisorkesterien sosiaalisesta statuksesta liittyy laajempaan kysymykseen 
naismuusikoiden asemasta 1800-luvun Euroopassa. Aiempi musiikin sukupuolihisto-
rian tutkimus on keskittynyt yhteiskunnan yläluokkiin sekä niin sanotun taidemusiikin 
ammattilaisiin.29 Toisaalta huomio kiinnittyy naismuusikoiden tarkastelussa helposti 
yksioikoisella tavalla heidän sukupuoleensa, jolloin sosiaaliluokkaan ja etnisyyteen liit-
tyvät tekijät jäävät alleviivaamatta tai jopa kokonaan huomiotta. Tämä on nähdäkseni 
ongelmallinen piirre Margaret Myersin naisorkestereita käsittelevässä väitöskirjassa. 
Kun ravintola-alan naisorkesterimuusikoiden ja heidän varakkaisiin perheisiin synty-
neiden kollegoidensa musiikkiuraa käsitellään samasta naisten emansipaatiokehityk-
sen näkökulmasta, erot muusikoiden sosiaalisessa asemassa eivät tule esiin riittävällä 
tarkkuudella.30 

Musiikin sukupuolihistorioitsijat ovat kehittäneet naismuusikoiden sosiaalisen 
aseman analyysiä varten erityisiä käsitteitä. Nancy B. Reich puhuu 1800-luvun nais-
muusikoiden sosiaalista taustaa käsittelevässä artikkelissaan ”taiteilija-muusikko-
luokasta” (artist-musician class), johon hän laskee kuuluviksi ”näyttelijät, taiteilijat, 
käsityöläiset, tanssijat, kirjailijat ja muut näihin aloihin liittyvien ammattien harjoit-
tajat”.31 Yhteistä ammattiryhmille on Reichin mukaan se, että niihin kuuluvat henkilöt 
ovat ammatistaan taloudellisesti riippuvaisia.32  Termi ei kuitenkaan ole käyttökelpoi-
nen naisorkesterien kohdalla, kuten Margaret Myers on aiheellisesti huomauttanut.33 

27 Kaufmann 1997, 49–52 ja Scott, Derek B.: Sounds of the Metropolis: the 19th Century Popular Music 
Revolution in London, New York, Paris and Vienna (Oxford: Oxford University Press 2008), 22–24.

28 Kaufmann 1997, 10–11.
29 Ks. esim. Citron 2000 [1993] ja Reich, Nancy B.: ”Women as Musicians: A Question of Class”, julkais-

tu teoksessa Musicology and Gender and Sexuality in Music Scolarship (toim. Solie, 
Ruth, Berkeley: University of California Press 1993), s. 125–146.

30 Myös Dorothea Kaufmann on huomauttanut, että Myers tarkastelee naisorkestereita nimenomaan 
keskiluokkaisen naisten emansipaatioajattelun kautta ja jättää varieteealan viitekehyksen vähälle 
huomiolle (Kaufmann 1997, 15–16). 

31 ”[…] actors, artists, artisans, dancers, writers, and practitioners of allied professions.” Reich 1993, 125.
32 Reich 1993, 125.
33 Myers, Margaret: ”Searching for Data about European Ladies’ Orchestras, 1870–1950”, julkaistu 

teoksessa Music and Gender (toim. Moisala, Pirkko & Diamond, Beverley: Urbana & Chicago: Univer-
sity of Illinois Press 2000, s. 189–218), 211, alaviite 3. Myers ehdottaa tilalle määritelmää, jossa ”tai-
teilija-muusikkoluokka” toimisi ”alemman keskiluokan käsityöläisluokan alaluokkana” (a subgroup 
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Reich ei huomioi analyysissään taideammattien sisäisiä sosiaalisia hierarkioita saati 
1800- luvun eri vaiheiden ja kulttuuripiirien eroavaisuuksia. Hänen esimerkkinsä koos-
tuvat lähinnä pianisti-säveltäjä Teresa Carreñon, pianisti-säveltäjä Agathe Backer- 
Grøndahlin tai oopperatähti Adelina Pattin kaltaisista omana aikanaan tunnetuista ja 
yleisesti arvostetuista solistisista sekä virtuooseista. Varhaisen varieteemaailman nai-
set taas loistavat poissaolollaan.34 

Vähemmän yksinkertaistavaan ratkaisuun on päätynyt naisten musisointia uuden 
ajan alun Euroopassa tarkastellut Susanne Rode-Breymann. Hän tutkimusryhmineen 
hahmottaa musiikin sukupuolihistoriaa ”kulttuurisen toiminnan” (kulturelles Han-
deln) käsitteellä, joka kattaa niin musiikin säveltämisen, tulkitsemisen, rahoittami-
sen kuin kustantamisen eri muodot.35 Marja Mustakallio taas puhuu säveltäjä Fanny 
Henseliä käsittelevässä väitöskirjassaan naisten ”musiikkitoimijuuksista” 1800-luvun 
Euroopassa.36 ”Toimijuuden” ja ”kulttuurisen toiminnan” käsitteiden ansio on niiden 
joustavuus. Esimerkiksi 1800-luvun naismuusikot saattoivat toimia yhtä aikaa useis-
sa asemissa – vaikkapa opettajina, esiintyvinä taiteilijoina, rahoittajina tai säveltäji-
nä – yhteiskunnan eri kerroksissa.37 Muusikkous ei naisorkestereissakaan käsittänyt 
ainoastaan soittamista. Yhtyeiden piti organisoida itse konserttikiertueensa, valita ja 
sovittaa repertuaarinsa.38 

of the lower-middle craftsman or artisan class). Hän ei kuitenkaan pohdi tarkemmin käsitteeseen 
liittyvää problematiikkaa tai muusikoiden erilaisia sosiaalisia statuksia.

34 Ks. esim. Reich 1993, 127–128. 
35 Rode-Breymannin näkökulma nojaa paikan ja alueen merkitykseen musisoinnissa (Orte der Musik). 

Hän on kollegoineen analysoinut esimerkiksi uuden ajan alun kaupunkeja ja luostareita tällaisina 
”musiikin paikkoina”, joissa naisten kulttuurinen toiminta näkyy moninaisin tavoin. Ks. esim. Rode- 
Breymann, Susanne (2017a): ”Einleitung”, julkaistu teoksessa Orte der Musik: Kulturelles Handeln 
von Frauen in der Stadt (toim. Rode-Breymann, Susanne, Musik-Kultur-Gender 3, Köln: Böhlau 
Verlag 2017), s. 1–8.

36 Mustakallio, Marja: ”’Teen nyt paljon musiikkia’: Fanny Henselin (1805–1847) toiminta modernisoi-
tuvassa musiikkikulttuurissa” (väitöskirja, Åbo Akademi 2003), 58–64.

37 Ks. esim. Mustakallio 2003, 63–64. Osviittaa toiminnan monipuolisuudesta antavat esimerkiksi Ca-
rol Neuls-Batesin (Neuls-Bates, Carol: Women in Music: An Anthology of Source Readings from the 
Middle Ages to the Present, Revised edition, Boston: Northeast University Press 1996) sekä Karin 
Pendlen (1991) toimittamat lähde- ja artikkelikokoelmat, joissa naismuusikoiden erilaisia ammatil-
lisia toimenkuvia on tuotu kirjavasti esille. 1800-luvun naismuusikoiden monimuotoisista urista ks. 
erityisesti Citron, Marcia J. ”European Composers and Musicians, 1880–1918”, julkaistu teoksessa 
Women & Music: A History (toim. Pendle, Karin, Bloomington & Indianapolis: Indiana University 
Press 1991), s. 123–141; Fried Block 1991 ja Reich, Nancy B.: ”European Composers and Musicians, 
ca. 1800–1890”, julkaistu teoksessa Women & Music: A History (toim. Pendle, Karin, Bloomington & 
Indianapolis: Indiana University Press 1991), s. 97–122.

38 ”Toimijuus”-käsitteen avulla myös naisten 1800-luvun musiikkitoiminnan kannalta keskeinen kysy-
mys julkisista ja yksityisistä tiloista hahmottuu monipuolisempana. Erityisesti tämä liittyy naisten 
musiikkitoiminnan kannalta oleellisiin salonki- ja kotimusiikkitilanteisiin, jotka jäävät julkisen ja 
yksityisen välimaastoon (Ks. esim. Mustakallio 2003 ja Mäkelä, Tomi: ”Musik als unternehmender 
Genuß in deutschen Salons des frühen 19. Jahrhunderts: Friedrich Wieck und das 
Musikleben im frühen 19. Jahrhundert”, julkaistu teoksessa Von delectatio bis entertainment: Das 
Phänomen der Unterhaltung in der Musik, Arbeitstagung der Fachgruppe Soziologie und Sozial-
geschichte der Musik in Düsseldorf am 22. und 23. November 1997 (toim. Kaden, Christian & Kalisch, 
Volker, Essen: Die blaue Eule 2000), s. 69–83.
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Tässä tutkimuksessa naisorkesterien sosiaalinen asema hahmottuu erilaisten, kes-
kenään risteävien musiikillisten toimijuuksien kautta. ”Toimijuus”-ajattelun valin-
taa tukee käsitteen sosiaalihistoriallinen herkkyys, joka mahdollistaa naisorkesteri-
muusikoiden yhteiskunnallisen aseman analyysin. Lisäksi ura kiertävässä orkesterissa 
oli luonteeltaan kansainvälinen, ja muusikoilla oli erilaisia etnisiä ja sosiaalisia tausto-
ja.39 Näistä syistä Damenkapelle-yhtyeitä on mielekkäämpää hahmottaa monivivah-
teisten ”musiikkitoimijuuksien” pikemmin kuin monoliittisen ”taiteilija-muusikko-
luokan”  tasolla.

Populaarimusiikki ja salonkimusiikki

Myös naisorkesterien ohjelmistoista käytettävä terminologia on monimuotoista. Kon-
serteissa soitettiin kirjavasti erityyppisiä kappaleita, joiden ryhmittely on haastavaa. 
Aiemmassa naisorkesteritutkimuksessa naisorkesterien repertuaareihin liittyviä käsit-
teitä ei ole kovin tarkkaan analysoitu jo siitä syystä, että konserttiohjelmien kaltaista 
aineistoa on säilynyt suhteellisen vähän.40 Saksalaisista tutkijoista erityisesti Dorothea 
Kaufmann on tarkastellut Damenkapelle-yhtyeiden esityksiä pääasiallisesti ”viihdemu-
siikin” (Unterhaltungsmusik) sateenvarjokäsitteen alla.41 Kaufmann tosin painottaa, 
että joidenkin naisorkesterien ohjelmistoissa esiintyi myös ”vakavia” (ernste) numeroi-
ta, mikä tekee ohjelmistojen luokittelusta yksioikoisesti viihdemusiikiksi ongelmallis-
ta.42 Saksankielisessä musiikintutkimuksessa ja erityisesti musiikkisosiologiassa onkin 
viime vuosikymmeninä pohdittu kriittisesti niin sanottujen E- ja U-Musik-käsitteiden 
eli ”vakavan” ja ”viihteellisen” musiikin käyttökelpoisuutta, arvottavuutta sekä vastak-
kainasettelua.43

Viihdemusiikin käsite kuvaa vuosisadan vaihteen naisorkesterien ohjelmistoa sinän-
sä kattavasti. Sen saksankielistä versiota (Unterhaltungsmusik) käyttivät myös aika-
laiskirjoittajat yhtyeiden esityksiä kuvaillessaan.44 Tässä tutkimuksessa olen päätynyt 

39 Dorothea Kaufmann on luonnehtinut aikalaiskuvausta siteeraten naisorkestereita osuvasti ”vaelta-
vaan kansaan kuuluviksi” (Damenkapellen gehörten zum ’wandernden Volke’, Kaufmann 1997, 14 ja 
186, viite 15). Ks. myös Myers 1993, 286.

40 Babbe 2017, 313–314; Kaufmann 1997, 113 ja Myers 1993, 162–176.
41 Ks. esim. Kaufmann 1997, 40–41. 
42 Kaufmann 1997, 113 ja 116.
43 Tästä ks. esim. Kalisch, Volker: ”Musik in der Unterhaltung – Unterhaltung in der Musik”, julkaistu 

teoksessa Von delectatio bis entertainment: Das Phänomen der Unterhaltung in der Musik, Arbeits-
tagung der Fachgruppe Soziologie und Sozialgeschichte der Musik in Düsseldorf am 22. und 23. 
November 1997 (toim. Kaden, Christian & Kalisch, Volker, Essen: Die blaue Eule 2000, s. 9–19), 
18. Viihdemusiikin problematiikkaan liittyvät myös ”triviaalimusiikin” (Trivialmusik) sekä ”käyttö-
musiikin” (Gebrauchsmusik) termit, joihin liittyy käsitehistoriallisia nyanssieroja. Ks. Mäkelä, Tomi: 
”Musiikkia vai käyttömusiikkia?”, julkaistu teoksessa Arjen merkit: arki, taide ja tutkimus (toim. 
Ahokas, Pirjo et al., Helsinki: Kirjastopalvelu 1991, s. 255–266), 257 ja 260.

44 Babbe 2011, 46. Olen tietoinen viihdemusiikin käsitteen anakronistisuudesta. Selkeyssyistä olen kui-
tenkin suomentanut käsitteen tällä vakiintuneella tavalla.
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käyttämään toisenlaista terminologiaa, jotta naisorkesteritoiminnan moderni urbaa-
ni luonne ja esiintymismiljöö tulisivat selkeämmin esille. Ensinnäkin käsittelen nais-
orkesterien ohjelmistoja varhaisena, 1800-luvun lopun populaarimusiikkina (popular 
music, populärmusik). Käytän käsitettä samaan tapaan kuin Martin Tegen ja  Derek B. 
Scott kuvaamaan musiikkikulttuurin muotoa, joka länsimaisissa kaupungeissa muo-
dostui kansanmusiikkiperinteen ja taidemusiikin välimaastoon.45 Termiin liittyy kiin-
teästi huviteollisuuden urbaani kehitys, jonka viitekehyksessä myös naisorkesterien 
kiertuekulttuuri muotoutui. Kuitenkin aikakauden ”populaarit”, suositut ja paljon ku-
lutetut musiikit vaihtelivat yhteiskuntaluokasta riippuen.46

Naisorkesterien ohjelmistoja voi täsmällisemmin hahmottaa ”salonkimusiikkina” 
(Salonmusik), jolla alun perin tarkoitettiin pienimuotoisia tunnelmakappaleita sekä 
salonkien tarpeisiin sovitettuja muotisävellyksiä.47 Tässä tutkimuksessa viittaan kä-
sitteellä musiikkiin, joka oli sovitettu nimenomaan salonkiorkesterikokoonpanolle.48 
Pekka Jalkasen sanoin ”[s]alonkimusiikki oli tyypillistä teollistumisajan välikulttuu-
ria: taidemusiikin ainekset ovat siinä popularisoituneet, yksinkertaistuneet ja sen-
timentalisoituneet kaupunkien huvielämän tarpeisiin, ja ottaneet käyttöönsä myös 
folkloristisesti ja nostalgisoidusti tulkitut kansanmusiikkiainekset.”49 Naisorkesterien 
ooppera potpurien, tanssien ja kuplettien värittämä ohjelmisto muodosti osan  tällaista 
salonkimusiikin ”kaupunkifolklorea” vaihtelevine ”sentimentaalisine”, ”nostalgisen 
hilpeine” ja ”virtuoosisine” elementteineen.50 Salonkimusiikin käsite tuo musiikki-
kritiikin ja ohjelmistoanalyysin yhteydessä esille sen, miten suuri merkitys sävellys-
ten ravintolasovituksilla oli yleisön kuulokuvan kannalta. Ooppera-alkusoitto kuulosti 
varsin erilaiselta siitä riippuen, soittiko sen ravintolayhtye vai monikymmenpäinen 
sinfonia orkesteri.

Populaarimusiikin ja salonkimusiikin täydennyksenä hyödynnän naisorkes terien 
vastaanottoa analysoidessani sosiologista musiikkisanastoa. Sikäli kuin kartoitan nais-
orkesterien sosiaalista statusta yhtyeiden esiintymisten ja ohjelmistojen tasolla, käytän 
”keskimusiikin” (middle music, mesomúsica) käsitettä. Tämän musiikin tutkija Carlos 
Vegan alun perin 1960-luvulla lanseeraaman termin avulla on mahdollista tarkastella 

45 Ks. Scott 2008, 5–6 ja Tegen, Martin: Populär Musik under 1800-talet (Stockholm: Edition Reimers 
1986), 14–16.

46 1800-luvun loppupuolen konserttien ja musiikkien sosiaalisista erotteluista ks. esim. Kurkela, Vesa 
(2017a): ”Suomen synty musiikkikulttuurissa. Orkesterimusiikki ja julkisuus Helsingissä 1860–1917”, 
Musiikki 1–2/2017 (no 47), s. 41–85.

47 Salonkimusiikista käsitteenä ks. Ballstaedt, Andreas & Wiedmeier, Tobias: Salonmusik: Zur Ge-
schichte und Funktion einer Bürgerlichen Musikpraxis (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft 
28, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 1989), 14–15; Jalkanen 1989, 212–236 ja Jalkanen & Kurkela 
2003, 51–65.

48 Jalkanen 1989, 213.
49 Jalkanen 1989, 212.
50 Jalkanen 1989, 48, 66 ja 212.
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laajasti naisorkesterien soittamaa musiikkia osana kaupunkiväestön  kulutus- ja viihde-
kulttuuria. Sosiaalihistoriallinen analyysi kietoutuu tällä tavalla yhteen naisorkesterien 
ohjelmistovalintojen, yleisön ja musiikkikritiikin tarkastelun kanssa. Käsite on käyttö-
kelpoinen erityisesti populaari- ja salonkimusiikin analyysissä, joka kirjaimellisesti jää 
länsimaisen taidemusiikin ja kansanmusiikin välimaastoon.51

Varietee

Populaari- ja salonkimusiikin rinnalla naisorkestereiden esitystoimintaa määrittää 
varieteen käsite. Kysymyksessä on sananmukaisesti 1800-luvun loppupuolella synty-
nyt ”vaihteleva” esitystaiteen muoto, joka saattoi sisältää esimerkiksi tanssia, laulua ja 
lyhyitä teatterikappaleita.52 Ernst Güntherin sanoin ”varietee on joukkopohjalta – tai 
pikemminkin massayleisön – viihdyttämiseen tähtäävä taidemuoto. Se on sukua yhtä 
lailla teatterille kuin sirkuksellekin ilman, että se olisi identtinen kummankaan kans-
sa.”53 Lisäksi varietee oli leimallisen urbaani ilmiö, joka syntyi muiden muassa parii-
silaisten café chantant -kahviloiden, bulevarditeatterien ja saksankielisen Euroopan 
Singspielhalle-perinteen pohjalle.54 

51 Keskimusiikin käsitteeseen liittyvistä historiallis-sosiologisista kysymyksistä ks. Blaukopf, Kurt: Mu-
sik im Wandel der Gesellschaft: Grundzüge der Musiksoziologie (München: Piper 1982), 271–272; 
Dahlhaus, Carl: ”Über die ’Mittlere Musik’ des 19. Jahrhunderts”, julkaistu teoksessa Das Triviale in 
Literatur, Musik und bildender Kunst (toim. Motte-Haber, Helga de la, Studien zur Philosophie und 
Literatur des Neunzehnten Jahrhunderts 18, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 1972, s. 131–
147), 131–133, 136 ja 142; Edström, Olle: ”The Place and Value of Middle Music” (Svensk Tidning för 
Musikforskning 1/1992, no 74, s. 7–60), 9–12; Sponheuer, Bernd: Musik als Kunst und Nicht-Kunst: 
Untersuchungen zur Dichotomie von ”hoher” und ”nieder” Musik im musikästhetischen Denken 
zwischen Kant und Hanslick (Kieler Schriften zur Musikwissenschaft 30, Kassel: Bärenreiter 1987) 
ja Vega, Carlos: ”Mesomusic” (Ethnomusicology 1/1966, no 10, s. 1–17), 2–3. Suomessa käsitettä on 
soveltanut Vesa Kurkela: ks. esim. Kurkela, Vesa (2017b): ”Helppotajuista arvokkuutta ja mandolii-
ninsoittoa: suomalaisen keskimusiikin juurilla”, Etnomusikologian Vuosikirja 2017 (no 29), s. 1–37.

52 Varieteen historian perusteita ovat kartoittaneet muiden muassa Ernst Günther (Günther, Ernst: 
Geschichte des Varietés, Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1981), Wolfgang Jansen (Jan-
sen, Wolfgang: Das Varieté: Die glanzvolle Geschichte einer unterhaltenden Kunst, Beiträge zu Thea-
ter, Film und Fernsehen aus dem Institut für Theaterwissenschaften der Freien Universität Berlin 5, 
Berlin: Edition Hentrich 1990), Martin W. Rühlemann (Rühlemann, Martin W.: Variétes und Sing-
spielhallen – urbane Räume des Vergnügens: Aspekte der kommerziellen populären Kultur in Mün-
chen Ende des 19. Jahrhunderts, Forum Kulturwissenschaften 13, München: Meidenbauer 2012), 
Dagmar Kift (Kift, Dagmar: The Victorian Music Hall: Culture, Class and Conflict, Cambridge: Cam-
bridge University Press 1996), Peter Bailey (Bailey, Peter, toim.: Music Hall: The Business of Plea-
sure, Popular Music in Britain, Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press 1986) ja Paul 
Maloney (Maloney, Paul: The Britannia Panopticon: Music Hall and Cosmopolitan  Entertainment 
Culture, New York: Palgrave Macmillan 2016). Samoin kuin naisorkestereita koskeva akateeminen 
keskustelu, myös varieteetutkimus on painottunut angloamerikkalaisiin ja saksankielisiin kulttuuri-
piireihin.

53 ”Varieté ist eine Kunstform zur Unterhaltung auf Massenbasis, besser vielleicht: eines Massenpub-
likums. Sie ist in ihrer Genealogie ebenso verwandt mit dem Theater wie mit dem Zirkus, ohne mit 
einem von beiden identisch zu sein.” Günther 1981, 11.

54 Käsitteistä café chantant ja Singspielhalle ks. esim. Jansen 1990, 47–48 ja Kaufmann 1997, 34–35.
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Kansainvälisyydestään huolimatta varieteekulttuuri ei ollut homogeenistä. Käsittee-
seen liittyi monia erilaisia merkityksiä kielestä ja kulttuuripiiristä riippuen. Suomen 
kielen ”varietee” tai saksan das Varieté eivät vastaa esimerkiksi  angloamerikkalaisen 
maailman käsitteitä music hall tai vaudeville, vaan esitysten painotuksiin ja rakenteisiin 
sisältyi paikallisia erityispiirteitä kulttuuri- ja kielialueesta riippuen.55 Käsillä olevassa 
tutkimuksessa varieteehuveilla viitataan selkeyden vuoksi koko alan näyttämölliseen 
kirjoon.

Tämän tutkimuksen lähdeaineistossa naisorkesterien ja varieteen yhteydet näyt-
täytyvät tiiviinä. Ensinnäkin yhtyeet täyttivät merkittävän osan varieteealan ammat-
tilehtien sivuista mainoksineen, työpaikkailmoituksineen ja osoitelistoineen. Ne olivat 
osa samaa huviteollisuuden verkostoa subrettien, akrobaattien, salonkikoomikoiden ja 
eläintenkesyttäjien kaltaisten taiteilijoiden kanssa.56 Toisaalta naisorkesterien toimin-
ta sisälsi visuaalisia ja näyttämöllisiä piirteitä, jotka kuuluivat varieteekulttuuriin oleel-
lisesti. Niinpä naisten salonkiorkestereita on perusteltua tarkastella osana varieteealan 
kulttuurihistoriaa, kuten Dorothea Kaufmann on osoittanut.57

METODIT

Transnationaalisuus ja cultural transfer58

Vaikka kansainvälinen kiertue-elämä on naisorkesterien toiminnan kannalta avain-
asemassa, se on alan aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt vähälle huomiolle.59  Tämän 

55 Kenties osin tästä syystä varieteetutkimus on keskittynyt pitkälti yksittäisiin kaupunkeihin – esimer-
kiksi Edinburghiin, Müncheniin ja Berliiniin. Ernst Günther on tosin eritellyt pioneeritutkimukses-
saan eurooppalaisen varieteen muotoja kulttuuripiireittän (ks. Günther 1981). ”Vaudeville”-käsitteen 
etymologiset juuret ovat ranskan kielessä, ja Ranskassa vaudeville-termillä viitataan myös eräänlai-
seen näyttämöhuvimuotoon: ks. ”Vaudeville”-asiasana-artikkeli, Rey, Alain & Rey-Debove, Josette 
(toim.): Le nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 
Paris: Dictionnaires Le Robert 2006 [1967], 2680.

56 Käsite ”subretti” viittaa näyttämötaiteiden alalla keimailevaan nuoreen naishahmoon (Jander, Owen 
& Harris, Ellen T.: ”Soubrette”, Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/
gmo/9781561592630.article.26283, osoite tarkistettu 28.8.2015). 

57 Kaufmann 1997, 21–32.
58 Käsitettä cultural transfer on vaikeaa suomentaa siten, että se kattaa termin eri ulottuvuudet. Wie-

nervalssin leviämistä Euroopassa tarkastellut Joonas Korhonen (ks. Korhonen, Joonas: “Wienervals-
sin kulkeutuminen Euroopassa 1800-luvun ensimmäisen neljänneksen aikana”, Historiallinen Aika-
kauskirja 1/2013, no 110, s. 55–67, 56) on kääntänyt käsitteen ”kulttuuriseksi kulkeutumiseksi”, jossa 
korostuvat tiedostamattomat kulttuurivaikutteiden siirtymät. Naisorkesterien tapauksessa kysymys 
oli kuitenkin pikemmin aktiivisesta musiikkivaikutteiden välittämisestä kuin passiivisesta kulkeutu-
misesta.

59 Margaret Myers käsittelee naisorkesterien kiertuekohteita lähinnä Ruotsin sisällä satunnaisesti muu-
ta Eurooppaa ja Amerikkaa sivuten (ks. esim. Myers 1993, 188–190). Dorothea Kaufmann on puoles-
taan koonnut esimerkinomaisia listoja muutamien naisorkestereiden kiertueista 1900-luvun alussa 
(Kaufmann 1997, 97–99), mutta otanta on hyvin pieni ja tutkimuksen pääpaino on Hampurissa esiin-
tyneissä naisorkestereissa. Josephine Amann-Weinlichin naisorkesteria tarkastellut Annkatrin  Babbe 
sen sijaan on sisällyttänyt tutkimukseensa yksityiskohtaisen kuvauksen yhtyeen  kiertuematkoista 
(Babbe 2011, 32–41). Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole hyödynnetty transnationaalista näkö-
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väitöskirjan kärki kohdistuu yhtyeiden ylirajaiseen toimintaan, niiden välittämiin 
kulttuurivaikutteisiin ja musiikin historian niin sanotun metodologisen nationalismin 
kriittiseen tarkasteluun.60  Hyödynnän tutkimuksessani pääasiallisesti transnatio-
naalisen tutkimusperinteen metodeja. Tulokulman ydinajatuksena on tarkastella vai-
kutteiden, aatteiden ja ihmisten liikkuvuutta valtio-, kansallisuus- ja kielirajojen yli. 
Tällä perusteella voidaan arvioida kriittisesti kulttuurihistoriankirjoituksen alueellisia 
 jäsennyksiä.61 

Transnationaalista lähestymistapaa ovat Suomen musiikin historiantutkimuksessa 
hyödyntäneet erityisesti Vesa Kurkela, Olli Heikkinen, Markus Mantere ja Saijaleena 
Rantanen.62 Transnationaalista näkökulmaa on lisäksi sovellettu muiden esittävien 
 taiteiden historian tutkimuksessa. Esimerkiksi Johanna Laakkonen on tarkastellut 
suomalaisten modernin tanssin edelläkävijöiden transnationaalisia verkostoja Keski- 
Euroopassa.63 Olen käyttänyt näkökulmaa myös itse aikaisemmissa naismuusikoita ja 
-orkestereita käsittelevissä julkaisuissani.64 Sekä tässä tutkimuksessa että edellä mai-
nituissa julkaisuissa Suomen, Skandinavian ja saksankielisen kulttuuripiirin yhteydet 
Itämeren yli ovat keskeisiä.

kulmaa. Muusikoiden muuttoliikkeiden ja emigraation historiaa on kyllä tutkittu yleisemmin muissa 
yhteyksissä. Ks. esim. Mäkelä, Tomi: ”Vom Individuum zum Typus: Probleme der modellorientierten 
Typologisierung von Musiker-Emigranten um 1933–1945”, julkaistu teoksessa teoksessa Professio-
nalismus in der Musik: Arbeitstagung in Verbindung mit dem Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz 
vom 22. bis 25. August 1996 (toim. Kaden, Christian & Kalisch, Volker, Essen: Die blaue Eule 1999), 
s. 231–242.

60 Metodologisesta nationalismista ks. esim. Kettunen, Pauli: Globalisaatio ja kansallinen me: kansal-
lisen katseen historiallinen kritiikki (Tampere: Vastapaino 2008), 16–19.

61 Transnationaalisesta tutkimusperintestä ks. esim. Middell, Matthias & Roura i Aulinas, Lluís (toim.): 
Transnational Challenges to National History Writing (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2013); 
Pernau, Margrit: Transnationale Geschichte (Grundkurs Neue Geschichte 3535, Göttingen: Vande-
hoeck & Ruprecht 2011) ja Vertovec, Steven: Transnationalism (London: Routledge 2009).

62 Ks. esim. Heikkinen, Olli & Rantanen, Saijaleena: ”Itämeren kaupunkien muusikot kaupungin-
muusikkoinstituution jälkeen: Vaasan ja Porin orkesteritoiminta 1860- ja 1870-luvuilla”, Trio 2/2018 
(no 7), s. 77–97; Kurkela 2017a; Mantere, Markus: ”Varhaisen suomalaisen musiikkitieteen oppihis-
toriaa: tutkimuskohteena Ilmari Krohnin persoona ja tieteellinen profiili”, Musiikki 2/2012 (no 42), s. 
40–56 ja Rantanen, Saijaleena: “Taiteen rakastajia vai toivottomia poropeukaloita? Musiikin harras-
tustoiminta Suomessa varhaisista orkesteriyhdistyksistä laulu- ja soittojuhliin”, Musiikki 1–2/2017 
(no 47), s. 113–139. Suomessa transnationaalisuuden käsitettä on hyödynnetty laajasti myös  muussa 
historiallisessa ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa toimii 
transnationaalisuuteen keskittyvä yhteiskuntatieteellinen tutkimuskeskus TRANSIT, kun taas Turun 
yliopistossa transnationaalisuutta on käytetty muun muassa ”Suomalaisen kirjallisen kulttuurin yli-
rajaisuus” -hankkeessa.

63 Ks. esim. Laakkonen, Johanna: Tanssia yli rajojen: modernin tanssin transnationaaliset verkostot 
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1436, Helsinki: SKS 2018), 30 ja 35–36. 

64 Koivisto, Nuppu: ”’Viulun Sarah Bernhardt’ – ruhtinatar Lilly Dolgoruki (1850–1897), kansallinen 
julkisuuskuva ja kansainväliset varieteeverkostot”, Musiikki 1–2/2017 (no 47), s. 11–40 ja ”’Wienin 
pääskyset’ Pohjolassa: kansainvälisten naisorkesterien kiertuereitit ja ohjelmistot Suomen kaupun-
geissa 1890-luvulla”, julkaistu teoksessa Satunnaisesti Suomessa (toim. Lamberg, Marko et al., Hel-
sinki: SKS 2018), s. 251–269.



Johdanto

17

Transnationaalinen näkökulma ei tarkoita löyhästi kulttuuristen ja yhteiskunnallisten 
ilmiöiden kansainvälisyyttä tai kosmopoliittisia asenteita.65 Pikemminkin kysymys on 
”yli rajojen asettuneiden ei-valtiollisten toimijoiden pitkäaikaisista yhteyksistä ja jat-
kuvasta vuorovaikutuksesta [ongoing exchanges]”, kuten Steven Vertovec on asian il-
maissut.66 Toisin sanoen transnationaalinen tarkastelutapa nostaa esille yksityisiä ja 
ammatillisia sosiaalisia verkostoja, jotka ulottuvat yli kieli-, kulttuuri- ja kansallisuus-
rajojen. Näistä verkostoista on löydettävissä erilaisia kytköksiä ja tihentymiä (clusters), 
joiden avulla yksittäisen kulttuuri-ilmiön levinneisyyttä sekä ydinalueita voi hahmot-
taa.67 Johanna Laakkonen onkin puhunut tanssin verkostojen ”keskustoista” ja ”peri-
ferioista” Pascale Casanovaa mukaillen.68 

Tarkastelen naisorkestereita edellä kuvatun kaltaisena transnationaalisena verkos-
tona, jossa perhe- ja työsuhteet muotoutuivat kiertävän musiikkitoiminnan ehdoilla. 
Naisorkesterikulttuuri liittyy 1800-luvun varietee-elinkeinoon, jossa agentit, taitei-
lijat ja ravintolanomistajat muodostivat esitystoimintaa tuottavan transnationaalisen 
verkoston. Naisorkesterien tapauksessa erityisen kiehtovaa on se, miten agraarisen 
käsityöläiskulttuurin perhesuhteet ja kansainväliset ammattikontaktit kietoutuivat 
kiertuetoiminnassa toisiinsa. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että vuorovaikutus muu-
sikoiden maaseutumaisen kotiseudun ja monikulttuurisen suurkaupungin, paikallisen 
ja transnationaalisen tason välillä oli kiinteää.

Transnationaalista tutkimusnäkökulmaa on aiheellisesti kritisoitu muun muassa sii-
tä, että se kytkeytyy liiaksi ”kansallisen” (national) käsitteeseen häivyttäen toiminnan 
”paikallisia” (local) ja ”globaaleja” (global) tasoja.69 Naisorkestereiden analyysiin trans-
nationaalisuus kuitenkin soveltuu. Vaikka yhtyeiden kiertuearki oli ylirajaista, ne hyö-
dynsivät esityksissään kansallisia attribuutteja. Esimerkiksi Helsingin ravintola Prin-
cessissä vuonna 1906 konsertoinut ”skottilainen” naisorkesteri MacGregor mainosti 
näyttävästi esiintyvänsä kansallispuvuissa.70 Toisaalta naisorkesterien kartoittaminen 
koko Suomessa tekee näkyviksi reseptiohistorialliset ja kulttuuriset erot valtiorajojen 
sisäpuolella. Kuten Johanna Laakkonen on huomauttanut, kriittistä transnationaalista 
näkökulmaa voi soveltaa myös siten, että analyysiin sisällyttää kansallisvaltiotason.71

65 Siinä missä transnationaalisuus liittyy vuorovaikutteisiin kytköksiin eri kulttuuripiirien välillä, kos-
mopoliittisuus viittaa pikemminkin ihmisen tai ihmisryhmän tietoiseen näkemykseen maailmasta. 
Kansainvälisyydellä puolestaan on suoraviivaisempi, poliittisiin tai diplomaattisiin tapahtumaketjui-
hin viittaava kaiku. Käsite-eroista ks. esim. Vertovec 2009, 3 ja 69–70.

66 ”[…] sustained linkages and ongoing exchanges among non-state actors based across national borders 
[…]”. Vertovec 2009, 3. Ks. myös Vertovec 2009, 120.

67 Vertovec 2009, 32–36.
68 Laakkonen 2018, 30.
69 Ks. esim. Korhonen 2013, 57 ja Vertovec 2009, 17.
70 Måndagen 1.10.1906 (no 40) s. 3 ja Helsingin Sanomat 21.9.1906 (no 219) s. 1. 
71 Laakkonen 2018, 33–34.
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Analysoin tutkimuksessani naisorkesterien transnationaalisia verkostoja sikäli kuin 
ne ulottuivat Suomen rannikolle. Tähän tarkoitukseen sopii erinomaisesti niin sanottu 
”kulttuurisen kulkeutumisen” (cultural transfer) malli, joka keskittyy erilaisten kult-
tuurituotteiden ja -vaikutteiden transnationaaliseen liikkuvuuteen.72 Näkökulmaa on 
soveltanut Suomessa esimerkiksi Joonas Korhonen, joka on tarkastellut wienervals-
sin kulttuurista kulkeutumista 1800-luvun Euroopassa.73 Kuten Korhonen toteaa, 
tämäkään lähestymistapa ei ole tutkimuksellisesti ongelmaton, ja sitä on moitittu tur-
han yksinkertaistavaksi.74 Naisten salonkiorkesterien tarkastelussa tulokulma kuiten-
kin puoltaa paikkaansa. Koska Wiener Damenkapelle -yhtyetyyppi levisi eri puolille 
Eurooppaa yhtenäisenä, on sitä järkevää tarkastella kulttuurisena ”vientituotteena”.75 

Musiikin sosiaali- ja kulttuurihistoria

Transnationaalinen näkökulma liittyy laajemmin musiikin sosiaali- ja kulttuurihisto-
riaan. Sosiaali- ja kulttuurihistoriallinen ote merkitsee sitä, että tarkastelen musiikkia 
ensisijaisesti inhimillisenä toimintana, en abstraktina ja absoluuttisena entiteettinä, 
jollaiseksi se on usein länsimaisessa musiikin historiografiassa mielletty.76 Musiikin 
historiankirjoitus on syntyajoistaan lähtien ollut pitkälti musiikkitieteilijöiden kä-
sissä.77 Tästä syystä perinteisen länsimaisen musiikkifilosofian vaikutus, jossa kes-
keisen sijan saavat teosanalyysi ja kanonisoitujen säveltäjien tuotanto, on juurtunut 
syvälle musiikin historiografiaan.78 Esityksellisyys, muusikkojen sosiaalinen asema 

72 Cultural transfer -mallin käytöstä musiikintutkimuksessa ks. esim. Everist, Mark & Fauser, Annegret 
(toim.): Music, Theater, and Cultural Transfer: Paris, 1830–1914 (Chicago: University of Chicago 
2009). 

73 Korhonen 2013. Olen käyttänyt näkökulmaa myös artikkelissani, jossa tarkastelen viittä hotelli Käm-
pissä esiintynyttä naisorkesteria (Koivisto 2018). Kyseisestä artkkelista ovat ikävä kyllä jääneet toi-
mitustyössä tapahtuneen erehdyksen vuoksi puuttumaan taulukot käsiteltyjen viiden naisorkesterin 
reiteistä ja ohjelmistoista.

74 Korhonen 2013, 56–58.
75 Tästä kertoo jo se, että Myersin ja Kaufmannin johtopäätökset naisorkesterien kiertuetoiminnan pe-

riaatteista, ohjelmistoista ja konserttikulttuurista ovat samansuuntaisia (ks. esim. Kaufmann 1997, 
97–140 ja Myers 1993, 141–192).

76 Ks. esim. Samson, Jim: “The Musical Work and Nineteenth-Century History”, julkaistu teoksessa 
The Cambridge History of Nineteenth-Century Music (toim. Samson, Jim, Cambridge: Cambridge 
University Press 2001), s. 1–28. Sosiaali- ja kulttuurihistoriallista näkökulmaa musiikintutkimukseen 
ovat soveltaneet muiden muassa William Weber ja Walter Salmen (ks. esim. Salmen, Walter: Das 
Konzert: eine Kulturgeschichte, München: Beck 1988; Weber, William: Music and the Middle Class: 
The Social Structure of Concert Life in London, Paris, and Vienna, London: Croom & Helm 1975 ja 
Weber, William: The Great Transformation of Musical Taste: Concert Programming from Haydn 
to Brahms, Cambridge: Cambridge University Press 2008). Suomessa mallia on nostanut esille Juk-
ka Sarjala (Sarjala, Jukka: Miten tutkia musiikin historiaa? Johdatus näkökulmiin ja menetelmiin, 
Tieto lipas 188, Helsinki: SKS 2002).

77 Ks. esim. Huttunen, Matti: ”Musiikkikäsitykset suomalaisessa musiikinhistoriankirjoituksessa 1890–
1970” (lisensiaatintyö, Turun yliopisto 1991), 10–13 ja Sarjala 2002, 13.

78 Suomalaisen musiikin historiankirjoituksen vaiheita on selvittänyt kattavasti Matti Huttunen (ks. 
Huttunen 1991). Suomen musiikkitieteen oppihistoriaa on puolestaan kartoittanut Markus Mantere 
(esim. Mantere 2012).
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sekä  konserttikulttuurin konventiot ovat jääneet vähäisemmälle huomiolle. 1970- ja 
1980- luvuilta lähtien tutkijoiden keskuudessa onkin herännyt kiinnostusta niin sanot-
tuun ”uuteen musikologiaan” (new musicology), jossa painotetaan musiikin sosiaalisia 
ja kulttuurisia ulottuvuuksia.79 Samaan viitekehykseen liittyy niin sanotun ”musiikin 
 uuden kulttuurihistorian” (new cultural history of music) nousu 1980-luvulta alkaen.80 

”Uuden musikologian” ja ”musiikin uuden kulttuurihistorian” myötä musiikintutki-
muksen kentälle on kehittynyt sukupuolihistoriallisia suuntauksia. Esimerkiksi Marcia 
J. Citron sekä Susan McClary ovat soveltaneet musiikin historiantutkimukseen femi-
nistisiä ja queer-vaikutteita.81 Käsillä olevassa tutkimuksessa musiikin sukupuolen-
tutkimuksella on tärkeä, mutta päänäkökulmalle eli transnationaalisten verkostojen 
analyysille alisteinen merkitys. Naisorkesterien julkisuuskuvaa analysoidessani olen 
hyödyntänyt feministisen elokuva- ja teatterintutkimuksen alalla käytettyä ajatusta 
”miehisestä katseesta” (male gaze) ja ”miehisestä katsojasta” (male spectator).82 
Näkökulman keskeinen ajatus on, että länsimaisen kulttuurin tapa katsoa perustuu 
patriarkaalisille rakenteille. Kulttuurituotteiden ideaalikatsojaksi hahmottuu valkoinen 
keskiluokkainen mies, jonka katse puolestaan määrittää kohteensa sisältöä.83 Vastaa-
vaa lähestymistapaa naisten musiikkitoimintaan ja esityskulttuuriin on aiemmin onnis-
tuneesti soveltanut Freia joka on käsitellyt tutkimuksissaan  naismuusikon 

79 Hyvinä esimerkkeinä ks. Cook, Nicholas & Everist, Mark (toim.): Rethinking Music (Oxford: Oxford 
University Press 1999) ja Leppert, Richard & McClary, Susan: Music and Society: The Politics of 
Composition, Performance and Reception (Cambridge: Cambridge University Press 1989).

80 Musiikin historiantutkimukseen ovat tätä kautta heijastuneet niin sanottujen ”uusien historioiden” 
virtaukset, joita historiantutkimuksen kentällä on 1980-luvulta alkaen nähty. Myös erilaiset mikro-
historian ja rakennehistorian uudet suuntaukset ovat viime vuosikymmeninä olleet pinnalla, kuten 
Tomi Mäkelä on tuonut esille artikkelissaan ”Ignaz Moscheles, musiikinhistoria ja tieteen tasoris-
teykset: mikro- ja makrohistoria Carl Dahlhausin kirjoitusten valossa” (Musiikki 4/2005, no 35,   
s. 125–142, 125–127). Musiikin kulttuurihistoriaan liittyvästä keskustelusta tarkemmin ks. Fulcher, 
Jane F.: “Introduction: Defining the New Cultural History of Music, Its Origins, Methodologies, and 
Lines of Inquiry”, julkaistu teoksessa The Oxford Handbook of the New Cultural History of Music 
(toim. Fulcher, Jane F., Oxford: Oxford University Press 2013), s. 3–13. Alaan kohdistuu kasvavaa 
kiinnostusta, ja esimerkiksi Oxford University Press on julkaissut vuodesta 2008 lähtien New Cultu-
ral History of Music -monografiasarjaa. Koska käsillä oleva tutkimus ei edusta musiikkitiedettä vaan 
kulttuuri- ja sosiaalihistoriaa, vallitsevan musiikkitieteellisen paradigman tarkempi kartoittaminen ei 
ole tarkoituksenmukaista. Jokaisen musiikkia tutkivan historioitsijan on kuitenkin syytä olla tietoi-
nen periaatteista, joiden pohjalta ala on Euroopassa kehittynyt. 

81 Ks. Citron 2000 [1993] ja McClary 1991. Feministisestä musiikintutkimuksesta sekä musiikin queer- 
ja sukupuolentutkimuksesta Suomessa ks. esim. Moisala, Pirkko & Sivuoja-Gunaratnam, Anne: 
”Musiikin naistutkimus”, Naistutkimus 1/1999 (no 12), s. 68–69; Moisala, Pirkko & Valkeila, Riit-
ta: Musiikin toinen sukupuoli: naissäveltäjiä keskiajalta nykyaikaan (Helsinki: Kirjayhtymä 1994); 
Sivuoja- Gunaratnam, Anne: ”Feminiinejä ooppera- ja soitinmusiikissa”, Musiikki 3/1994 (no 24),  
s. 278–291 ja Välimäki, Susanna: ”k.d.langin Johnny get angry performanssina: taiteilijuus, identi-
teetti, omakuva”, Musiikin suunta 3/2003 (no 25), s. 4–20.

82 Käsite on alun perin peräisin elokuvatutkija Laura Mulveyltä (ks. Dolan, Jill: The Feminist Spectator 
as Critic, 2. painos, Ann Arbor: University of Michigan Press 2012 [1988], 12–13). Näkökulmaa ovat 
kehittäneet ja soveltaneet muun muassa E. Ann Kaplan (Kaplan, E. Ann: Women and Film: Both Si-
des of the Camera, New York: Methuen 1983) elokuva-analyysin näkökulmasta sekä Jill Dolan (2012 
[1988]), joka on pyrkinyt dekonstruoimaan miehisen katseen valta-asemaa länsimaisessa kulttuuris-
sa feministisen kritiikin keinoin. 

83 Ks. esim. Dolan 2012 [1988], 1–2.
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kehoa miehisen katseen kohteena.84

Uuden musikologian myötä musiikintutkimuksen kentällä on käyty vilkasta kes-
kustelua kaanoneista. Teologisesta tutkimuksesta lainatulla ”kaanon”-käsitteellä 
 tarkoitetaan perinteisesti ”säveltäjien tai teosten joukkoa, joita arvostetaan ja pidetään 
merkittävinä yleisen konsensuksen perusteella”.85 Citron on omassa tutkimuksessaan 
tarkastellut musiikin historiankirjoitukseen muodostuneita sukupuolittavia kaanonei-
ta.86 Feministiset ajattelijat ovat jopa ehdottaneet ”vastakaanonien” (countercanon) 
rakentamista taiteiden historian monipuolistamiseksi.87 

Alan sisäinen kaanonkeskustelu ei kuitenkaan rajoitu sukupuolihistoriaan. Niin 
sanotun korkean taiteen kaanoneita on viime vuosikymmeninen aikana tarkasteltu 
enenevässä määrin kriittisesti.88 Tällaiseen kriittiseen kaanontutkimukseen kuuluu 
myös musiikin kansallisten kaanonien dekonstruoiminen, johon transnationaalisuu-
den yhteydessä viittasin. Kaanon-näkökulmaa sivutaan tässä tutkimuksessa sikäli 
kuin naisorkesterien tarkastelu Suomessa haastaa kaikki kolme musiikintutkimuksen 
kaanontasoa – sukupuolen, luokan ja kansallisuuden. Se, että naisorkesterimuusi-
kot saapuivat Suomeen ulkomailta ja soittivat salonkimusiikkia, marginalisoi heidän 
 asemaansa maan kansallisesti, patriarkaalisesti ja elitistisesti orientoituneessa musii-
kin historiaperinteessä.

Digitaaliset työkalut ja sanomalehtiaineistojen analyysi

Tutkimusaineistoa esitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Jo tässä vaihees-
sa on silti syytä todeta, että aineiston hallinnassa on hyödynnetty tietoteknisiä apu-
välineitä. Ensinnäkin väitöskirjassa käytetty sanomalehtimateriaali on käyty läpi 
Kansalliskirjaston Historiallinen sanomalehtikirjasto -portaalin hakutoiminnon avul-
la.89 Hakutoiminto on helpottanut naisorkesterien jäljittämistä laajalla aikavälillä, 

84 Freia: ”Instrumentalistinnen in der bürgerlichen Musikkultur”, julkaistu teoksessa Musik 
nd Gender: Ein Reader (toim. Heesch, Florian & Losleben, Katrin, Musik-Kultur-Gender 10, Köln: 
Böhlau Verlag 2012), s. 259–271.

85 “[…] a list of composers or works assigned value and greatness by consensus.” Samson, Jim: “Canon” 
(Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630. article. 40598, 
osoite tarkistettu 19.11.2017).

86 Ks. erityisesti Citron 2000 [1993].
87 Ks. Dolan 2012 [1988], 7. Dolanin näkökulmasta ”vastakaanonien” pystyttäminen liittyy nimen-

omaan ns. ”kulttuuriseen feminismiin” (cultural feminism), jossa naiseuden erityisyyttä pyritään ko-
rostamaan.

88 Ks. esim. Citron 2000 [1993] ja Moisala & Valkeila 1994 sekä Kurkela, Vesa & Mantere, Markus 
(toim.): Critical Music Historiography: Probing Canons, Ideologies and Institutions (Farnham: 
Ashgate 2015) ja Kurkela, Vesa & Väkevä, Lauri (toim.): De-canonizing Music History (Cambridge: 
Cambridge Scholars 2009). 

89 Historiallinen sanomalehtikirjasto löytyy osoitteesta https://digi.kansalliskirjasto.fi/etusivu (osoite 
tarkistettu 2.2.2019). Haun tuloksia on täydennetty tiettyjen lehtien lähiluvun avulla, kuten seuraa-
vassa alaluvussa selvennän.
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mutta sen tuottamat tulokset eivät ole aukottoman luotettavia. Edes niin sanottu su-
mea haku ei aineiston vaihtelevan kunnon vuoksi löydä kaikkea materiaalia. Useampia 
hakusanoja käyttämällä pystyy kuitenkin saamaan yleiskäsityksen naisorkesterikult-
tuurin mittakaavasta Suomessa. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt Historiallisen sa-
nomalehtikirjaston sumeaa hakua etsien vuosilta 1870–1917 tietoa suomalaisista sano-
ma- ja aikakauslehdistä seuraavilla suomen-, ruotsin- ja saksankielisillä  hakusanoilla: 
”naisorkesteri”, ”naiskapelli”, ”naissoittokunta”, ”damkapell”, ”damorkester”, ”Damen- 
Orchester” ja ”Damenkapelle”. 

Naisorkesterien ohjelmistojen analyysillä on väitöskirjassa keskeinen asema. Käy-
tännössä tämä on edellyttänyt soitettujen kappaleiden luokittelua sekä tulosten tilastol-
lista analyysiä, jotka olen toteuttanut Microsoft Excel -taulukointiohjelmalla. Margaret 
Myers on väitöskirjassaan soveltanut samankaltaista lähestymistapaa taulukoimalla 
kappaleet ja jakamalla ne viidestä seitsemään kategoriaan.90 Hänen tyypittelynsä ovat 
karkeudessaan ongelmallisia: niissä eivät näy esimerkiksi eri tanssityyppien kaltaisten 
alakategorioiden funktiot konserttien rakenteessa. Luokittelun haastavuutta lisää se, 
että konserttiohjelmien sisältämä informaatio on usein epätarkkaa. Olen pyrkinyt rat-
kaisemaan edellä kuvatut haasteet kappaleiden mahdollisimman huolellisella ja ohjel-
mistotietoja vastaavalla luokittelulla sekä varovaisella identifioinnilla. 

Kolmantena digitaalisena apuvälineeä olen käyttänyt Stanfordin yliopiston tutki-
joiden kehittämää Palladio-karttasovellusta.91 Työkalun avulla on ollut mahdollista 
mallintaa varieteealan Der Artist -ammattilehdestä löytyneitä tietoja naisorkesterien 
kiertuereiteistä ympäri Eurooppaa.92 Koska lehti ilmestyi viikoittain ja koska  orkesterit 
maksoivat mainoksista useamman kuukauden periodeissa, löytyy aineistosta joita-
kin päällekkäisyyksiä sekä epäselvyyksiä. Lähdekriittisistä ongelmista huolimatta 
keräämäni yli 300 orkesterin aineisto on tarpeeksi kattava, jotta kokonaiskuva nais-
orkesterien esiintymisalueista hahmottuisi. Mittakaava on tässä yhteydessä ratkaise-
vasti toinen kuin Dorothea Kaufmannin kiertuereittianalyysissä, joka on laadittu muu-
taman orkesterin otannalla ja muutaman vuoden aikajänteellä.93

90 Myers 1993, 164 ja 297.
91 Palladio-sovellus löytyy osoitteesta http://hdlab.stanford.edu/palladio-app/, osoite tarkistettu 

25.9.2017. 
92 Ks. taulukot 2 ja 4, liite 3 ja kartat 2–5. Der Artist: Central-Organ der Circus, Variété-Bühnen, rei-

senden Kapellen und Ensembles -lehti ilmestyi Düsseldorfissa 1880-luvulta alkaen (ks. esim. Kauf-
mann 1997, 219–223 ja liite 2).

93 Kaufmann 1997, 97–100.
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LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS

Arkistolähteet

Kuten muista kiertävistä ravintolayhtyeistä, myös naisorkestereista löytyy niukas-
ti arkistolähteitä. Tässä tutkimuksessa arkistoaineistoa on hyödynnetty lähinnä nais-
orkesterimuusikoiden sosiaali- ja henkilöhistorian kartoittamisessa. Erityisen an-
toisa on ollut Luoteis-Tšekissä sijaitseva Litoměřicen paikallisarkisto (SOAL, Státní 
oblastní archiv v Litoměřicích). Siellä säilynyt materiaali kattaa muun muassa alueen 
 naisorkestereistaan tunnetun Pressnitzin ”muusikkokaupungin” (Musikerstadt)  kaste-, 
kuolin- ja avioliittorekisterit.94 Niiden perusteella olen voinut alustavasti tarkastella var-
haisten naisorkesterimuusikoiden perheverkostoja. Naisorkesterien kiertuearjen havain-
nollistamisessa ovat auttaneet böömiläisten naismuusikoiden Marie Stützin (o. s. Klemm, 
1856–1929)  ja Ida Tschekin (1867–?) päiväkirjat, jotka ovat olleet käytettävissäni Mo-
nika Tibben editoimina versioina.95 Jonkin verran arkistomateriaalia on löytynyt myös 
helsinkiläissyntyisten naisorkesterimuusikoiden Fredja ja Miriam Sahlmanin urasta ja 
elämästä. Heidän vaiheidensa selvittämisessä on käytetty Sibelius-Akatemian arkiston 
oppilasmatrikkeleita, Kansallisarkistossa sijaitsevan Helsingin juutalaisen seurakunnan 
jäsentietoja sekä Amsterdamin kaupunginarkiston digitoituja asiakirjoja.96 

Myös naisorkestereita koskevaa nuotti- ja kuva-aineistoa on löytynyt joistakin arkisto-

94 Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOAL), Taufmatrik der Stadt Pressnitz 1859–1872 (sig. 
L125/10) ja Taufmatrik der Stadt Pressnitz 1872–1888 (sig. L125/11). Näitä henkilörekistereitä ei tie-
tääkseni ole toistaiseksi hyödyntänyt kukaan toinen naisorkesteritutkija, vaikka ne ovat avoimesti 
saatavilla Internetissä arkiston Vademecum-tietokannan kautta (http://vademecum.soalitomerice.
cz/vademecum/, osoite tarkistettu 30.1.2019). Myös kaikki muut tässä tutkimuksessa käytetyt ky-
seisen arkiston henkilörekisterit sekä osoitekirjat löytyvät tietokannasta digitoituina. Lehtileikkeet, 
muistelmat ja perunkirjat sen sijaan ovat olleet luettavissa vain paikan päällä. Olen käyttänyt tässä 
tutkimuksessa suppeahkoa otantaa kasterekistereistä (vuodet 1870–1879), mutta tarkastelukulmaa 
on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa erillisessä artikkelissa. Arkistosta löytyy myös muun muassa 
kuolinrekistereitä, avioliittorekistereitä sekä perunkirjoja, joiden pohjalta aion julkaista erillisen ar-
tikkelin. Naisorkesterimuusikoiden henkilötietojen selvittämisessä voi hyödyntää myös MyHeritage- 
sukututkimustietokannan (https://www.myheritage.fi/, osoite tarkistettu 19.6.2019) kaltaisia 
Internet- työkaluja. Niiden tuloksia ei kuitenkaan voi pitää luotettavina, ellei tiedoista löydy tarkistet-
tavaa lähdeviitettä. Suurinta osaa tässä tutkimuksessa mainituista yksittäisistä muusikoista onkin ol-
lut mahdotonta identifioida toistaiseksi. Ne harvat henkilöt, joiden identifiointi on ollut mahdollista, 
on esitelty alaviitteissä tarkemmin.

95 Tibbe, Monika: ”Vom Erzgebirge über Konstantinopel nach Saigon: Marie Stütz und Ida Tschek”, jul-
kaistu teoksessa Reiseberichte von Musikerinnen des 19. Jahrhunderts: Quellentexte, Biographien, 
Kommentare (toim. Freia, Hildesheim: Georg Olms 2011), s. 213–252 ja Tibbe, Monika 
(toim., 2012a): Marie Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden Musikerin – Quellentexte und Kom-
mentare (Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012).

96 Olen käynyt läpi Sibelius-Akatemian arkiston (SIBA) nimikirjat (SIBA 5/2–5/4) vuosien 1884–1901 
osalta sekä oppilasluettelot (5/82 ja 5/34) vuosien 1882–1902 osalta. Amsterdamin kaupunginarkis-
ton digitoiduista asiakirjoista olen käyttänyt ulkomaalaisten rekisteriä sekä henkilökorttirekisteriä 
(Gemeente Stadsarchief Amsterdam (GSA), Vreemdelingenregisters 1849–1922 ja Archiefkaarten 
1939–1994, https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018). Do-
kumentit ovat löytyneet arkistotietokannasta hakusanoilla ”Silberman”, ”Silbermann” ja ”Sahlman”. 
Lisäksi olen saanut käyttää Kansallisarkistosta löytyvän suomenjuutalaisten arkiston (KA, arkisto-
luettelo 630:144) jäsenrekistereitä vuosilta 1918–1946 Helsingin juutalaisen seurakunnan luvalla. 
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kokoelmista. Wienin kaupunginarkiston sekä Österreichisches Volksliedwerkin  nuotti- 
ja lehtileikekokoelmat ovat aineiston niukkuudesta huolimatta tarjonneet arvokasta 
uutta tietoa naisorkesterien taustoista ja ohjelmistoista.97 Hannoverin musiikkikorkea-
koulun Forschungszentrum für Musik und Gender -instituutissa olen saanut perehtyä 
laajaan valokuvakokoelmaan, joka sisältää satoja naisorkesterien mainosposti kortteja.98 

Esiintymispaikkoihin, rekrytointiin ja konserttikulttuuriin liittyvissä asioissa nais-
orkesterien tutkija joutuu nojautumaan pienpainatteisiin ja sanomalehtiin, sillä hotel-
leja, kahviloita ja ravintoloita koskevaa arkistomateriaalia on Suomessa säilynyt vähän-
laisesti. Poikkeuksen tästä muodostaa Helsingin Seurahuone, jonka papereita löytyy 
Helsingin kaupunginarkistosta.99 Aineistot liittyvät kuitenkin pääasiassa rakennuksen 
ylläpitoon ja osakeyhtiön toimintaan, minkä vuoksi ne on rajattu tämän peruskartoi-
tuksenomaisen tutkimuksen ulkopuolelle. Hotelli- ja ravintolamuseon konserttiohjel-
mat puolestaan jäävät väitöskirjan aikarajauksen ulkopuolelle, sillä ne ovat peräisin 
1900-luvun jälkipuoliskolta. Yksittäisiä 1800-luvun ohjelmia on saatavilla Kansallis-
kirjaston Doria-portaalin kautta, mutta en ole onnistunut löytämään niiden joukosta 
naisorkesterien ohjelmistoja paria poikkeusta lukuun ottamatta.100 

Arvokasta lähdeaineistoa suomalaisista naismuusikoista tarjoavat Kansalliskirjaston 
käsi kirjoitus- ja musiikkikokoelmat sekä Turun Sibelius-Museon arkiston Bio graphica- ja 
Topographica -kokoelmat. Niistä löytyy kuitenkin henkilöhistoriallisia lähteitä suomalai-
sista naismuusikoista ja yksittäisistä solisteista, ei naisorkestereista. Olen tietoinen siitä, että 
Kansallisarkiston passirekistereistä voi olla saatavilla tietoa Suomeen ulkomailta saapunei-
den naisorkesterien jäsenistä.101 Muun lähdemateriaalin laajuuden vuoksi selvitys ei ole 
mahtunut väitöskirjan piiriin. Se ansaitsee  tulevaisuudessa oman erillisen  tutkimuksensa.

97 Wienbibliothek im Rathaus (Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz Hornischer, 
LQH0266979) ja Österreichisches Volksliedwerk (Das kleine Volksblatt 27.5.1935, WBz 0004 Per).

98 Postikorttimainonta oli varieteealalla yleistä: esimerkiksi Dorothea Kaufmann mainitsee käyttä-
neensä analyysissään yli kahtasataa naisorkesterivalokuvaa tai -postikorttia (Kaufmann 1997, 154). 
Hannoverin musiikkikorkeakoulun kokoelmaan on koottu 423 mainospostikorttia yhteensä yli 300 
yhtyeeltä (Bagge 2018, 6). Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt myös naisorkesterien postikorttien 
jäljennöksiä sanomalehdistä, tšekkiläisen Chomutovin (saks. Komotau) paikallismuseon kokoelmista 
sekä Internet-kokoelmista ja antikvariaateista. 

99 Helsingin Seurahuoneen (Societetshus Ab – Seurahuone Oy) kokoelma Helsingin kaupunginarkis-
tossa kattaa aikavälin 1828–1903. Helsingin Seurahuoneella viitataan tässä tutkimuksessa ”vanhaan” 
Seurahuoneeseen Kauppatorin varrella: hotelli muutti uusiin tiloihinsa Kaivokadulle vasta vuonna 
1913 (Hirn 2007, 144).

100 Doria-tietokannasta löytyy erillinen ”Ruokalistoja ja ohjelmalehtisiä” -kokonaisuus (yht. 320 nime-
kettä, http://www.doria.fi/handle/10024/86103, osoite tarkistettu 17.9.2018). Kokoelman vanhim-
mat ohjelmat ovat peräisin 1800-luvun puolelta. Mainitut poikkeukset ovat wieniläisen naisorkesteri 
Donauweibchenin ohjelma hotelli Fenniasta 21.10.1901 (http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211129733, 
osoite tarkistettu 1.2.2019) sekä Madame Bisérasin puhallinorkesterin iltaohjelma Kaivohoneen va-
rieteessa vuodelta 1896 (http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211139940, osoite tarkistettu 1.2.2019).

101 Passirekistereillä viittaan tässä yhteydessä Kansallisarkistossa sijaitseviin Helsingin poliisilaitoksen 
passipäiväkirjoihin, ulkomaalaisluetteloihin ja oleskelulupiin (ks. Hirn 1997, 8).
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Painetut lähteet

Tutkimuksen suurimman aineistokokonaisuuden muodostavat sanoma- ja aikakaus-
lehdet. Koska naisorkesterien toimenkuvaan kuului päivittäinen konsertointi, yhtyei-
den mainoksia löytyy tiuhaan lehtien ilmoituspalstoilta. Tästä syystä olen seurannut 
järjestelmällisesti Helsingin, Tampereen, Turun ja Viipurin lehdissä esiintyvää huvi- 
ilmoittelua. Valinta perustuu tutkimuksen maantieteelliseen rajaukseen, jota olen 
aiempana esitellyt tarkemmin. Olen käynyt läpi kyseisten neljän kaupungin osalta 
seuraavien levikin, kielen ja profiilin perusteella valikoimieni lehtien ilmoituspals-
tat: Hufvudstadsbladet (1870–1917), Tampereen Sanomat (1870–1881), Aamulehti 
(1882–1917), Åbo Underrättelser (1870–1917), Viborgs Tidning (1870–1881), Viipuri 
(1899–1917) ja Östra Finland (1882–1898). Niiltä ajanjaksoilta, jolloin kussakin kau-
pungissa esiintyi naisorkesteri, olen silmäillyt lehdet kokonaisuudessaan läpi otsikko-
tasolla artikkeleita, arvioita ja pikku-uutisia silmällä pitäen. 

Lehtien valinnassa olen pyrkinyt mahdollisimman monipuoliseen aineisto-otan-
taan. Tarkastellut julkaisut eroavat toisistaan sekä kieleltään että poliittisilta linjauk-
siltaan, eikä niiden ilmoittelukäytäntöjä voi pitää yhteismitallisina.102 Yhtäältä tämä 
luo tutkijalle lähdekriittisiä lisähaasteita. Toisaalta aineiston heterogeenisuus tuo esiin 
mahdolliset erot lehtien suhtautumisessa naisorkestereihin sekä varieteekulttuuriin. 
Sanomalehtiaineiston monipuolisuuden ansiosta tästä tutkimuksesta on ollut mahdol-
lista rakentaa peruskartoitus naisorkestereiden toiminnasta Suomessa.

Aikakausijulkaisuista olen tarkastellut pilalehtiä Fyren (1898–1917) sekä Mat-
ti Meikäläinen (1884–1899). Etenkin ensin mainittu sisältää lukuisia komment-
teja  Helsingin huvielämästä. Erityisen tärkeä lähde Damenkapelle-yhtyeiden suh-
teen on Helsingin seudun huvielämää kartoittanut Program-bladet: tidning för 
Helsingfors teatrar och konserter (1882 ja 1892–1916), johon painettiin muun 
muassa monien nais orkesterien päivittäiset konserttiohjelmat.103 Yhtyeistä 

102 Ao. julkaisuista tarkemmin ks. asiasana-artikkelit Suomen lehdistön historia -teossarjan hakuosissa 
5 ja 7 (Ekman-Salokangas, Ulla  et al., 1988a: Suomen lehdistön historia 5 (Hakuteos: Aamulehti– 
Kotka Nyheter, sanoma- ja paikallislehdistö 1771–1985), Kuopio: Kustannuskiila 1988, 13–15 ja 
143–147; Ekman-Salokangas, Ulla  et al., 1988b: Suomen lehdistön historia 7 (Hakuteos: Savon-
linna–Övermarks Tidning, sanoma- ja paikallislehdistö 1771–1985), Kuopio: Kustannuskiila 1988, 
105–106, 265–266, 273–274 ja 331–332).

103 Program-bladet on saatavilla digitoituna kevätkauden 1901 loppuun saakka. Loput numerot löyty-
vät Kansalliskirjaston pienpainatekokoelmasta. Kevätkausien 1903 ja 1911 (1902–1903 no 53–112 ja 
1910–1911 no 51–110) niteet kuitenkin puuttuvat kokonaan. Olen perehtynyt Program-bladet-leh-
den aineistoihin aiemmin vuosina 2013–2015, jolloin työskentelin tutkimusassistenttina Suomen 
Akatemian rahoittamassa Rethinking ”Finnish” Music History -tutkimushankkeessa Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemiassa ja keräsin projektin tutkijoille tietoa Robert Kajanuksen järjestämistä helppo-
tajuisista konserteista. Tässä tutkimuksessa esitetyt viittaukset ao. konsertteihin perustuvat projektin 
julkaisuihin, joista ks. erityisesti Kurkela, Vesa (2015a). ”Jalostavaa huvittelua – Robert Kajanuksen 
helppotajuiset konsertit sivistämisprojekteina”, Etnomusikologian vuosikirja 2015 (no 27), s. 48–81; 
Kurkela, Vesa (2015b). ”Seriously Popular: Deconstructing Popular Orchestral Repertoire in Late 
Nineteenth-Century Helsinki”, julkaistu teoksessa Critical Music Historiography: Probing  Canons, 
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 julkaistiin Program- bladetissa jopa  valokuvia yleisön mielenkiinnon herättämi-
seksi.104 Varhaisempi teatteri- ja varieteelehti  (1873–1874, 1875–1876, 
1878–1879 ja 1893–1894) tarjoaa taustoittavan vertailukohdan Program-blade-
tin aineistolle, joskaan siitä ei löydy  naisorkestereita  käsittelevää uutisointia.105 

Lehtiartikkelien ja -kritiikkien tulkinnoissa vaaditaan varovaisuutta. Arviot ja 
mainos tekstit saattavat sisältää ristiriitaisia tietoja orkesterien jäsenistä ja instrument-
tivalinnoista. Epätarkkuutta esiintyy 1800-luvun lopun Suomen lehdistössä yleisem-
minkin. Uutisankkoja löytyy paljon, ja yksittäisen artikkelin todenperäisyydestä on 
vaikea päätellä mitään, ellei sille löydy vahvistusta muista lähteistä. Etenkin lehtien 
smånotiser- tai ”pikku uutisia” -nimisen sekalaista aineistoa sisältävän palstan tietoja 
on käytettävä varoen. Juuri näiltä osastoilta löytyy merkittävä osa naisorkestereita kä-
sittelevästä uutisoinnista.106

Sanomalehtianalyysillä ei välttämättä löydy tietoja kaikista Suomessa esiinty-
neistä naisorkestereista. Voi olla, ettei osa yhtyeistä mainostanut sanomalehdissä 
konserttejaan lainkaan. Joidenkin orkesterien tulo- ja lähtöpäivät taas jäävät vähäi-
sen  mainonnan vuoksi epäselviksi.107 Kiertävien ravintolaorkesterien tutkimuksessa 
sanom alehti-ilmoitukset, kritiikit ja uutiset ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä lähtei-
tä, kuten Pekka Jalkanen on todennut.108 Koska julkisuus ja yleisönsuosio olivat nais-
orkesterien elinehtoja, yhtyeiden kannatti mainostaa aktiivisesti.

Tutkimuksessa on hyödynnetty myös ulkomaista lehtiaineistoa. Olen käyttänyt 
Myersin ja Kaufmannin tapaan saksankielistä, Düsseldorfissa 1880-luvun alkupuolelta 
lähtien julkaistua varieteealan Der Artist -ammattilehteä. Siitä löytyvät muun muas-
sa naisorkesterien omat mainokset sekä työpaikkailmoitukset. Transnationaalisen 

Ideologies and Institutions (toim. Kurkela, Vesa & Mantere, Markus, Farnham: Ashgate 2015),   
s. 123–140 sekä Kurkela 2017a. Lisäksi tiedot juontavat juurensa hankkeessa käsiteltyyn ohjelmisto-
dataan, joka käsittää Robert Kajanuksen orkesterin kaikki populaarikonsertit kausilta 1889–1890, 
1894–1895, 1899–1900, 1904–1905 ja 1909–1910. 

104 Hyvänä esimerkkinä ks. esim. artikkeli ”Wiener Damorkestern J. C. Schwarz å Hotel Kämp” (Pro-
gram-bladet 13.10.1897, no 19, s. 2). 

105 Sekä että Program-bladet ovat saatavilla Kansalliskirjaston (KK) pienpainatekokoel-
mista. Program-bladetista on digitoitu Doria-tietokantaan (http://www.doria.fi, osoite tarkis-
tettu 15.6.2019) vuosikerrat 1882 ja 1893–1901. 1910-luvulle tultaessa alun perin ruotsinkielisestä 
Program- bladetista alkoi ilmestyä kaksikielinen versio. Nils Håkanssonin aloitteesta Helsingin Kai-
vohuoneen ravintola julkaisi vuonna 1895 Varieté-bladet-nimistä ohjelmistolehteä (Hirn 1999, 110). 
Se on kuitenkin työekonomisista syistä rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

106 Esimerkiksi V. A. Koskenniemi kertoo muistelmissaan, miten hän pikkupoikana 1890-luvulla ansait-
si taskurahojaan kääntämällä Oulun lehdistölle ullakolta löytämistään kymmenen vuotta vanhoista 
ruotsinkielisistä lehdistä artikkeleita palstantäytteeksi. Ks. Koskenniemi, V. A.: ”Onnen antimet”, jul-
kaistu teoksessa Kootut teokset IV (WSOY: Helsinki 1955 [1935], s. 165–298), 273–279.

107 Esimerkiksi Helene Baumgartlin johtama Donauperlen-naisorkesteri saapui Hufvudstadsbladetin 
huvi-ilmoitusten mukaan konsertoimaan hotelli Kämpiin syyskuun puolivälissä 1895. Orkesterin 
konsertti-ilmoitukset kuitenkin lakkasivat 17.10. (no 282, s. 1), ja seuraavan kerran yhtyeen nimi näh-
tiin ravintola Kaisaniemen mainoksissa 7.11. (no 303, s. 1) alkaen. 

108 Jalkanen 1989, 24–25.
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 näkökulman kannalta hedelmällisimmiksi ovat osoittautuneet lehdessä ilmestyneet 
nais orkesterien osoitelistat. Niiden perusteella on ollut mahdollista mallintaa nais-
orkestereiden kiertuereittejä Euroopan eri puolilla.109 

Sivumääräsyistä Der Artist -julkaisua on tutkimustyössä luettava joko pitkin aika-
harppauksin tai sitten julkaisu on valittava tutkimuksen päälähteeksi. Margaret Myers 
on soveltanut ensin mainittua lähestymistapaa, Dorothea Kaufmann taas viimek-
si mainittua. Oma ratkaisuni sijoittuu näiden näkökulmien välille. Olen käynyt Der 
Artist -lehden läpi kokonaisuudessaan vuosikertojen 1885–1887 sekä 1892–1896 ja 
1898–1899 osalta.110 Der Artist -lehden tukena olen käyttänyt ulkomaisten digitaa-
listen arkistojen – esimerkiksi European Newspaper Libraryn ja Österreichische 
National bibliothekin – sanomalehtimateriaaleja hyödykseni hakutoimintojen avulla.111 
Erityisen tärkeää materiaalia on tarjonnut itävaltalainen lehdistö, josta on löytynyt vih-
jeitä Wiener Damenkapelle -yhtyekulttuurin alkuperästä.

Tutkimusaineistoa ovat täydentäneet muun muassa osoitekirjat, muistelmat ja 
 pamfletit.112 Esimerkiksi laulaja Jenny Spennertin (1879–1950) muistelmakirja Mitt 
liv och min sång (1946) sisältää arvokkaita kuvauksia naispuolisen varieteemuusikon 
arjesta 1900-luvun alussa.113 Lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty kaunokirjallisia 
ja kuvataiteellisia lähteitä, jotka ovat paria runo- ja kuva-analyysiä lukuun ottamatta 

109 Aineisto rajoittuu tässä tutkimuksessa lehden osoiteluettelon Damen-Capellen-alaotsikon alta löy-
tyviin yhtyeisiin. Yksittäisiä naisorkestereita löytyi muistakin Der Artist -lehden kategorioista, joita 
olivat muiden muassa Italienische Kapellen tai Diverse Kapellen). Jotkin yhtyeet saattoivat myös 
vaihtaa palstapaikkaa: näin kävi esimerkiksi prahalaiselle naissekstetti Amadosille 1890-luvun alku-
puolella.

110 Der Artist -lehti löytyy esimerkiksi Oldenburgin yliopistokirjastosta (Carl-von-Ossietzky Universi-
tät Oldenburg, sig. F 61 mus 545 VT 0076), josta lehtiä on saatavilla vuosikerrasta 1892 eteenpäin. 
Vuosikerrat 1885–1887 sen sijaan ovat saatavilla Frankfurt am Mainin Johann Wolfgang von Goethe 
-yliopiston Johann Christian Senckenberg -kirjastosta (sig. MF 24261). Olen saanut mikrofilmit käyt-
tööni kaukolainoina Berliinin Staatsbibliothekiin. Vuosikerrat sisältävät myös joitakin puutteita: esi-
merkiksi vuosikerrasta 1893 puuttuvat heinäkuun lehdet (ks. Koivisto 2018, 267, viite 3). Aikaisem-
massa naisorkesteritutkimuksessa 1880-luvulta säilyneitä vuosikertoja ei ole hyödynnetty lainkaaan.

111 Österreichische Nationalbibliothekin ANNO-tietokanta (http://anno.onb.ac.at/) ja Europeana- 
kokoelman sanomalehtitietokanta (http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers), molem-
mat osoitteet tarkistettu 19.11.2017. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty Ruotsin kansalliskirjas-
ton Svenska dagstidningar -tietokantaa (https://tidningar.kb.se/, osoite tarkistettu 19.6.2019) sekä 
alankomaalaista Delpher Kranten -sanomalehtiportaalia (https://www.delpher.nl/, osoite tarkistettu 
19.6.2019).

112 Pamfleteista ks. esim. Sax, Alphonse jr: Gymnastique des poumons: la musique instrumentale au 
point de vue de l’hygiène et la création des orchestres féminins (Paris: Imprimerie de Mary et Briet 
1866) ja muistelmista Kent, Greta: A View from the Bandstand (London: Sheba Feminist Press 1983). 
Helsingin kaupungin osoitekirjoja on käytetty tutkimuksessa hyödyksi yksittäisten henkilöiden asuin-
paikkojen ja tietojen jäljittämiseen. Osoitekirjat löytyvät digitoituina edellä mainitusta Historiallinen 
sanomalehtikirjasto -palvelusta.

113 Spennert, Jenny: Mitt liv och min sång (Helsingfors: Söderströms 1946). Spennertin teosta ovat 
aiemmin käyttäneet hyödykseen muiden muassa Harri Kalha (Kalha, Harri: Kokottien kultakausi: 
Belle Époquen mediatähdet modernin naiseuden kuvastimina, Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran toimituksia 1400, Helsinki: SKS 2013), Vesa Kurkela (2017a) ja Mikko-Olavi Seppälä (Seppälä, 
Mikko- Olavi: Hauska poika: kuplettilaulaja J. Alfred Tanner, Helsinki: WSOY 2009). 
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jääneet varjoon aiemmissa tutkimuksissa.114 Kiinnostavia kuvauksia 1900-luvun alun 
huvielämästä yleisesti sekä naisorkestereista erityisesti ovat tarjonneet näyttämö-
taiteelliset aineistot.115 Sen sijaan aikakauden äänitemateriaalia en ole käyttänyt, sillä 
naisorkesterien esityksiä ei ilmeisesti levytetty. 1800-luvun lopun populaarimusiikkia 
tutkineen Risto Pekka Pennasen mukaan Damenkapelle-yhtyeiden tallenteita ei löydy 
1900-luvun vaihteen äänitevalmistajien listoilta.116 

Tutkimuskirjallisuus

Alkuperäislähteiden tapaan naisorkestereihin keskittynyt tutkimuskirjallisuus on vä-
häistä ja luonteeltaan peruskartoituksenomaista. Edellä esiteltyjen Kaufmannin ja 
Myersin laaja-alaisempien julkaisujen ohella aihetta ovat valottaneet artikkeleissaan 
muiden muassa Ulrike B. Keil, Laura Hamer, Annkatrin Babbe, Maren Bagge ja Carol 
Neuls-Bates.117 Annkatrin Babbe on lisäksi kirjoittanut perusteellisen tapaustutkimuk-
sen Josephine Amann-Weinlichin (1840?–1887) johtamasta ”ensimmäisestä euroop-
palaisesta naisorkesterista” (Erstes Europäisches Damen-Orchester), joka herätti kan-
sainvälistä huomiota 1870-luvulla.118 

Laajasti katsottuna naismuusikoiden historiaa käsittelevässä tutkimuskirjallisuu-
dessa näkyy jakolinja sosiaalihistoriallisen ja sukupuolentutkimuksellisen näkökulman 
välillä. Tämän väitöskirjan kannalta hyödyllinen on ollut saksalaisen Wander-
musikanten-perinteen sosiaalihistoriallinen tutkimustraditio, ennen kaikkea Alfred 
Dieckin massiivinen 1800-luvun salzgitteriläisiä muusikoita käsittelevä tutkimus 
(1962).119 Angloamerikkalaisten musiikin sukupuolihistorian tutkijoiden kokoamat an-
tologiat ja artikkelikokoelmat sen sijaan ovat auttaneet ymmärtämään Damen kapelle-

114 Naisorkestereista kuva- ja kaunokirjallisessa aineistossa ks. Bagge 2018 ja Kaufmann 1997, 164–168. 
115 Näyttämötaiteista ks. Jean Anouilh’n näytelmä L’Orchestre (Anouilh, Jean: Orkesteri (L’Orchestre), 

1957, näytelmämoniste, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto [n. d.]) sekä Oscar Strausin 
operetti Valssiunelma (Straus, Oscar: Ein Walzertraum, Klavierauszug mit Text, Wien: Musik-
verlag Doblinger 1952 [1907] ja Straus, Oscar: Valssiunelma, näytelmämoniste, Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulun kirjasto [n. d.]). Myers käsittelee lyhyesti Anouilh’n näytelmää sekä Strausin 
operetttia (Myers 1993, 10–11 ja Myers 2000, 206–207), mutta rajaa naisorkesterien aikalaiskuvauk-
set kysymyksenasettelunsa ulkopuolelle. Myös Ulrike B. Keil on maininnut naisorkestereiden yhtey-
dessä Billy Wilderin elokuvan Some Like It Hot (1959) sekä Valssiunelma-operetin (Keil 2000, 106).

116 Pennanen, Risto Pekka: ”Colonial, Silenced, Forgotten: Exploring the Musical Life of German- 
Speaking Sarajevo in December 1913”, julkaistu teoksessa Critical Music Historiography: Probing 
Canons, Ideologies and Institutions (toim. Kurkela, Vesa & Mantere, Markus, Farnham: Ashgate 
2015, s. 107–122), 115.

117 Ks. esim. Babbe 2017, Bagge 2018, Hamer 2011, Keil 1998, Keil 2000 ja Neuls-Bates 1987. Myös 
Anke Steinbeck on sivunnut aihetta naispuolisia kapellimestareita ja sotilasmuusikoita käsittelevissä 
tutkimuksissaan (Steinbeck 2010, 30–37 ja Steinbeck, Anke: ”Eine Mannschaft im Abendkleid? Zur 
Bedeutung der Kleidung bei Musikerinnen in Militär und Sinfonieorchestern”, julkaistu teoksessa 
Paradestück Militärmusik: Beiträge zum Wandel staatlicher Repräsentation durch Musik, toim. 
Moormann, Peter et al., Kultur- und Medientheorie, Bielefeld: Transcript Verlag 2012, s. 117–124).

118 Babbe 2011. Kyseessä on tekijän kandidaatintutkielmasta laajennettu julkaisu. 
119 Dieck, Alfred: Die Wandermusikanten von Salzgitter (Göttingen: Heinz Reise Verlag 1962).
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yhtyeiden toimintaa naisten musisoinnin ja emansipaation yhteyksistä käsin. 120

Saksalaisten musiikin ja sukupuolen tutkimukseen erikoistuneiden instituut-
tien julkaisut ovat olleet väitöskirjani kannalta ratkaisevan tärkeitä. Muiden muassa 
Sophie-Drinker-Institutin sekä Hannoverin musiikkikorkeakoulun tutkijat ovat koon-
neet lähdekokoelmia sekä kirjoittaneet laajoja yleisesityksiä naisten ammatillisesta mu-
siikkitoiminnasta 1800-luvun Keski-Euroopassa.121 Lisäksi Sophie-Drinker-Institutin 
tutkijat ovat koonneet Internetiin Instrumentalistinnen-Lexikon-tietokannan, johon 
on koottu tietoja 1800-luvun naismuusikoista.122 Oldenburgin yliopiston, Hannoverin 
musiikkikorkeakoulun sekä Böhlau-kustantamon musiikkiin ja sukupuoleen painot-
tuneista julkaisusarjoista on löytynyt sekä arvokkaita lähde-editioita että tutkimus-
artikkeleita naismuusikoiden sosiaalihistoriasta.123  Keskeisiä ovat myös olleet Freia 

ja Eva Riegerin pioneeritutkimukset, joissa on tarkasteltu kriittisesti nais-
muusikon kehon esineellistämistä ja ammattitaidon marginalisointia  patriarkaalisessa 
valtakulttuurissa.124 Volker Timmermann ja Monika Tibbe sen sijaan ovat julkaisuis-
saan lähestyneet naismuusikoita mikro- ja henkilöhistoriallisesta näkökulmasta, joka 
tekee naismuusikoiden omaa aktiivisuutta ja toimijuutta näkyväksi.125

Vertailukohtia naisorkesterien asemaan kaupunkien huvikulttuurissa olen hakenut 
1800-luvun populaarimusiikin, julkisen konserttikulttuurin sekä  varieteehistorian 

120 Näistä hyvinä esimerkkeinä ks. Reich 1991 sekä Bowers & Tick 1987.
121 Ks. esim. Freia (toim.): Reiseberichte von Musikerinnen des 19. Jahrhunderts: Quellen-

texte, Biographien, Kommentare (Hildesheim: Georg Olms 2011); Freia & Timmermann, 
Volker (toim.): Quellentexte zur Geschichte der Instrumentalistin im 19. Jahrhundert (Studien 
und Materialien zur Musikwissenschaft 77, Hildesheim: Georg Olms 2013); Rieger, Eva: Frau, Mu-
sik und Männerherrschaft: zum Ausschluss der Frau aus der deutschen Musikpädagogik, Musik-
wissenschaft und Musikausübung (Kassel: Furore 1988); Stahrenberg, Caroline & Rode-Breymann, 
Susanne (toim.): ’...mein Wunsch ist, Spuren zu hinterlassen...’: Rezeptions- und Berufsgeschichte 
von Geigerinnen (Beiträge aus dem Forschungszentrum Musik und Gender 1, Hannover: Werhahn 
Verlag 2011) ja Tibbe 2012a.

122 Instrumentalistinnen-Lexikon, Sophie Drinker Institutin verkkosivut (http://www.Sophie Drinker 
Institut.de/cms/index.php/lexikon), osoite tarkistettu 1.10.2015. Myös Hampurin musiikkikorkea-
koulussa on kehitetty oma Musik und Gender im Internet -tietokanta (https://mugi.hfmt-hamburg.
de/, osoite tarkistettu 19.11.2017). Sen sisältämät tiedot eivät kuitenkaan ole olleet tämän tutkimuk-
sen kannalta niin keskeisiä kuin Instrumentalistinnen-Lexikonin.

123 Ks. esim. Babbe, Annkatrin & Timmermann, Volker (toim.): Musikerinnen und ihre Netzwerke 
im 19. Jahrhundert (Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 12, Oldenburg: BIS Verlag 2016); 
Heesch, Florian & Losleben, Katrin (toim.): Musik und Gender: Ein Reader (Köln: Böhlau Verlag 
2012); Kreutziger-Herr, Annette & Losleben, Katrin (toim.): History/Herstory: Alternative Musik-
geschichten (Musik-Kultur-Gender 5, Köln: Böhlau Verlag 2009) ja Rode-Breymann 2017b.

124   Freia: Instrument und Körper: Die musizierende Frau in der bürgerlichen Kultur (Insel- 
Taschenbuch 1274, Frankfurt am Main: Insel Verlag 1998) ja Rieger 1988. Naismuusikoiden sosiaali-
sesta asemasta ja sen sukupolittuneisuudesta ks. myös Borchard, Beatrix: ”Frau oder Künstlerin: 
Musikerinnen in Deutschland des 19. Jahrhunderts”, julkaistu teoksessa Professionalismus in der 
Musik: Arbeitstagung in Verbindung mit dem Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz vom 22. bis 25. 
August 1996 (toim. Kaden, Christian & Kalisch, Volker, Essen: Die blaue Eule 1999), s. 115–112.

125   Tibbe 2011; Tibbe, Monika (2012b): ”Einleitung”, julkaistu teoksessa Marie Stütz: Aufzeichnungen ei-
ner reisenden Musikerin – Quellentexte und Kommentare (toim. Tibbe, Monika, Schriftenreihe des 
Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012), s. 9–14; Tibbe 2012c sekä Timmermann 2010.
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 tutkimuksen piiristä.126 Esimerkiksi Derek B. Scottin Sounds of the Metropolis (2008) 
sekä Michael Denningin Noise Uprising (2015) havainnollistavat aikakauden mu-
siikkityylien ja -kulttuurien leviämistä urbaanissa ympäristössä.127 Tältä pohjalta 
naisorkesterien asemaa eurooppalaisen huvikulttuurin kentällä on ollut helpompi hah-
mottaa. Asemoinnissa ovat auttaneet myös Martin W. Rühlemannin (2012) ja Paul Ma-
loneyn (2016) kaltaisten varieteealan sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkijoiden teokset, 
joissa niin ikään korostuu huvialan kansainvälinen luonne.128 Suomessa samoja teemo-
ja ovat tarkastelleet muiden muassa huvikulttuurin historiantutkimuksessa valtavan 
pioneerityön tehnyt Sven Hirn, kupletteihin perehtyneet Mikko-Olavi Seppälä ja Laura 
Henriksson sekä populaarimusiikin historiaa jäljittäneet Pekka Jalkanen ja Vesa Kur-
kela työryhmineen.129

Suomessa ainoa naisorkesteritoimintaa käsittelevä itsenäinen tutkimus on Elisa 
Määttänen Boyntonin Helsingin naisorkesterin historiikki (1988).130 Kyseinen orkes-
teri oli kuitenkin sinfoniaorkesterityyppinen harrastelijakokoonpano pikemmin kuin 
ammattimainen salonkiorkesteri. Lisäksi sen toimintavuodet 1938–1988 rajautuvat 
ajallisesti tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tieteellisesti tutkielma on ongelmallinen. 
Teksti keskittyy referoimaan seuran arkistomateriaaleja eikä siitä löydy kunnollista 
viiteapparaattia saati kirjallisuusluetteloa. Vakuuttavammin naismuusikoiden asemaa 
ovat kartoittaneet Carita Björkstrand Helsingin musiikkiopistossa opiskelleita naisia 
käsittelevässä väitöskirjassaan (1999), Marja Mustakallio Fanny Hensel -tutkimukses-
saan (2003) sekä Margit Rahkonen pianisti Alie Lindbergiä (1849–1933) koskevassa 

126 1800-luvun konserttikulttuurista ja musiikkijulkisuudesta ks. esim. Weber 1975 ja Weber 2008. Ai-
heeseen liittyvistä tapaustutkimuksista ks. myös Hakkila, Tuija: ”’Pompeijin aarteita tuhkasta’: Ignaz 
Moschelesin historialliset konsertit Lontoossa 1837–1839” (taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen 
työ, EST-julkaisusarja 16, Helsinki: Sibelius-Akatemia, DocMus 2004) ja Kammertöns, Christoph: 
Chronique Scandaleuse: Henri Herz – ein Enfant terrible in der französischen Musikkritik des 19. 
Jahrhunderts (Folkwang-Texte 15), Essen: Die blaue Eule 2000.

127 Denning, Michael: Noise Uprising: The Audiopolitcs of a World Musical Revolution (London & New 
York: Verso 2015) ja Scott 2008.

128 Ravintola-alalla ja orkestereissa työskennelleiden muusikoiden sosiaalihistoriaa on tutkittu myös 
yleisemmin. Esimerkiksi Cyril Ehrlich on tarkastellut muusikoiden sosiaalista asemaa Britanniassa 
ja käsittelee tutkimuksessaan myös naismuusikoita sekä -orkestereita (Ehrlich, Cyril: The Music Pro-
fession in Britain since the Eighteenth Century: A Social History, Oxford: Clarendon Press 1985, 
158–161).

129 Esim. Hirn 1999 ja Hirn 2007. Ks. myös Jalkanen & Kurkela 2003, Kurkela 2015a, Kurkela 2017a, 
Kurkela 2017b ja Seppälä 2009 sekä lisäksi Henriksson, Laura: ”Laulettu huumori ja kritiikki J. Alf-
red Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin kuplettiäänitteillä”, väi-
töskirja (Acta Musicologica Fennica 32, Helsingin yliopisto), Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen 
seura 2015. Myös Pauliina Räsänen on hiljattain tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan taikuri- ja 
sirkusalan naisesiintyjien kulttuurihistoriaa Suomessa 1800-luvun lopulla (ks. Räsänen, Pauliina: 
”Esiintyvä naistähteys 1870–1890-lukujen Suomessa: taikataiteilijatar Pauline Schimidt, nuoralla-
tanssija Elvira Madigan ja primadonna Oceana Renz”, pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto 2018).

130 Määttänen Boynton, Elisa: Helsingin naisorkesterin viisi vuosikymmentä 1938–1988 (Helsinki: Hel-
singin naisorkesteri 1988). Lisäksi Katriina Siekkinen on julkaisemattomassa musiikkitieteen alan 
proseminaarityössään käsitellyt 1940-luvulla toiminutta Melody Sisters -naisyhtyettä (Siekkinen, 
Katriina: ”Melody Sisters: Suomen populaarimusiikin historian kirjoittamaton luku”, proseminaari-
työ, Helsingin yliopisto 2004).
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monografiassaan (2004).131 Tutkimustraditio on kuitenkin keskittynyt pianisteihin, 
urkureihin ja Helsingin musiikkiopistossa opiskelleisiin muusikoihin. Tiedonmuru-
sia suomalaisten naismuusikoiden orkesteritoiminnasta on ollut saatavilla lähinnä 
Sibelius- Akatemian ja Helsingin kaupunginorkesterin historiikeista.132 

Koska naispuolisten orkesterimuusikoiden historiaa ei Suomessa ole tutkittu käy-
tännössä lainkaan, on taustoittavilla aineistoilla tässä väitöskirjassa suuri merkitys. 
Tutkimusta ei ole tehty myöskään kiertävistä naisten lauluyhtyeistä, jotka yleistyivät 
Pohjoismaissa 1870-luvulta lähtien.133 Aiheet kaipaisivat kipeästi laajempaa kartoitta-
mista, mutta työekonomisista syistä väitöskirja on ollut pakko rajata naisorkesterien 
esiintyjiin. Teemat ansaitsevat tulla käsitellyiksi omissa erillisissä julkaisuissaan, eivät 
sivuhuomioina naisorkesteritutkimuksen yhteydessä.

TUTKIMUKSEN RAKENNE

Olen jakanut tutkimukseni neljään osaan aineistolähtöisin, kronologisin ja ennen kaik-
kea temaattisin perustein. Koska väitöskirjan ajallinen pääpaino on 1890-luvulla ja 
1900-luvun alussa, temaattinen rakenne puoltaa paikkaansa. Tutkimuksessa on kui-
tenkin huomioitu yhtyekulttuurin eri vaiheet 1870-luvulta 1910-luvun lopulle, vaikka 
ne limittyvät sisällysluettelossa toisiinsa. Ensimmäisessä osassa (II Wiener Damen-
kapelle ja varieteekulttuurin kehitys) käsitellään naisorkesterien syntyhistoriaa sekä 
Suomen orkesterikulttuuria 1800-luvun jälkipuoliskolla, toisessa (III Naisorkesteri 
kotona ja kiertueella) ja kolmannessa (IV Naisorkesteri soittamassa) sen sijaan siirry-
tään selkeämmin 1890-luvulle ja 1900-luvun alkuun. Erityisesti viimeiseen osaan (V 
Naisorkesteri näyttämöllä) olen sisällyttänyt myöhäisempää aineistoa maailmansodan 
kynnykseltä.

131   Björkstrand, Carita: ”Kvinnans ställning i det finländska musiksamhället: utbildningsmöjligheter 
och yrkesvillkor för kvinnliga organister, musikpedagoger och solister 1890–1939” (väitöskirja, Åbo 
Akademi 1999); Mustakallio 2003 ja Rahkonen, Margit: ”Alie Lindberg: suomalaisen pianistin taitei-
lijanura 1800-luvulla”, taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen työ (EST-julkaisusarja 16), Helsinki: 
Sibelius-Akatemia (DocMus) 2004.

132  Dahlström, Fabian: Sibelius-Akatemia 1882–1982 (Sibelius-Akatemian julkaisuja 1, Helsinki: Si-
belius-Akatemia 1982) Karvonen, Arvi: Sibelius-Akatemia 75 vuotta: Helsingin musiikkiopisto 
1882–1924; Helsingin konservatorio 1924–1939, Sibelius-Akatemia 1939– (Helsinki: Otava 1957) ja 
Marvia, Einari & Vainio, Matti: Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982 (Helsinki: WSOY 1993) ja 
Ringbom, Nils-Eric: Helsingin orkesteri 1882–1932 (Helsinki: Helsingin kaupunginorkesteri 1932).

133   Naisten lauluyhtyeistä Ruotsissa on kirjoittanut Margaret Myers (Myers 1993, 124–141) ja yhtyeisiin 
on Suomen osalta kiinnittänyt huomiota Sven Hirn (Hirn 1999, 77). Olen sivunnut aihetta kapelli-
mestari ja kulttuuripersoona Selma Borgia käsittelevässä vertaisarvioimattomassa artikkelissani Mu-
siikin suunta -verkkojulkaisussa (Koivisto, Nuppu: ”’Meidän Pohjolamme’: Selma Borg pohjoismai-
sen kulttuurin välittäjänä Yhdysvalloissa”, Musiikin suunta 3/2016, no 38, http://musiikinsuunta.
fi/2016/03/meidan-pohjolamme-selma-borg-pohjoismaisen-kulttuurin-valittajana-yhdysvalloissa/, 
osoite tarkistettu 9.10.2017).
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Tutkimuksen kannattelee kysymys naisorkesterien kansainvälisestä kiertuetoimin-
nasta sekä sen suhteesta Suomen kaupunkeihin. Ensimmäinen osa ”Wiener Damen-
kapelle ja varieteekulttuurin kehitys” on luonteeltaan taustoittava. Tutkimuskirjalli-
suuteen nojautuen selvitän, miten Damenkapelle-yhtyeen kaltainen kulttuuri-ilmiö 
ylipäänsä syntyi eurooppalaisen varieteekulttuurin puitteissa ja millaisiin olosuhteisiin 
se joutui Suomeen rantautuessaan. Toisessa osassa ”Naisorkesteri kotona ja kier tueella” 
keskityn yhtyeiden kiertuereitteihin Suomessa ja Pohjois-Euroopassa. Nais orkesterien 
perheyhtyetausta tulee vahvasti esille sosiaalihistoriallisen aineistoanalyysin avulla.

Kolmas osa ”Naisorkesteri soittamassa” puolestaan on omistettu nimensä mukai-
sesti yhtyeiden esityksiin liittyvien käytöskoodien, repertuaarien ja musiikillisen vas-
taanoton teemoille. Osan ydin on analyysi Program-bladet-lehdessä julkaistuista kon-
serttiohjelmista vuosilta 1895–1905. Naisorkesterien merkitys keskieurooppalaisena 
kulttuurisena vientituotteena tulee ilmi ohjelmiston ja konserttikulttuurin tasoilla. 
Musiikkikritiikin kautta siirryn tarkastelemaan yhtyeiden julkisuuskuvaa tutkimuksen 
viimeisessä osassa. Tämä ”Naisorkesteri näyttämöllä” -teema sisältää niin yhtyeiden 
omien markkinointikeinojen, lehdistön ja ulkopuolisten taiteilijoiden naisorkesteri-
kuvausten kuin yhtyeisiin kohdistuneen moraalisen paheksunnan tarkastelua. Erityis-
tä huomiota on kiinnitetty kansallisten tehokeinojen käyttöön yhtyeiden mainosmate-
riaalissa. Julkisuuskuvan analyysin myötä päätän tutkimukseni pohtimalla, miten ja 
milloin naisorkesterin käsite vakiintui osaksi eurooppalaista ja suomalaista kulttuuri-
perinnettä. 
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1800-luvun lopun transnationaalinen naisorkesterikulttuuri kehittyi modernin eu-
rooppalaisen huviteollisuuden134 viitekehyksessä. Sitä mukaa kuin kaupungit kasvoivat 
ja niiden asukkaille jäi enenevässä määrin vapaa-aikaa, syntyi tarpeita julkisille huveil-
le puistoissa, teattereissa, konserttisaleissa ja sirkuksissa. Huviteollisuuden syntyyn 
vaikutti myös kasvava matkailuelinkeino hotelleineen, kahvila- ja ravintolakulttuurei-
neen. Tähän kysyntään naisorkesterit osaltaan vastasivat ja tälle pohjalle niiden toi-
minta rakentui. Ei ole sattumaa, että urbaanista wieniläisyydestä muodostui stereo-
tyyppisen naisorkesterin attribuutti.

MODERNIN HUVITEOLLISUUDEN SYNTY

Kaupunkitila ja huvien kehitys

”[V]aan odotetaanpas kun rautatie valmistuu Forssaan, niin kyllä ei silloin puutu tääl-
täkään ’Wieniläiset naiskapellit’ ja Ljungqvistin seurat, ei henkiteltat ja muut senkaltai-
set […]”, sutkautti forssalainen pakinoitsija ”Kynävakojen kyntäjä” Turun lehdessä syk-
syllä 1895.135 Ajatus siitä, että infrastruktuurin kehitys toisi pikkukaupunkiin modernit 
varietee- ja sirkushuvit, kuvaa aikakauden tilannetta oivallisesti. Rautatie, höyrylaiva 
ja nopeutuva tiedonkulku laajensivat kiertävien taiteilijoiden työmahdollisuuksia, kun 
esiintyjiä oli helppo kiinnittää lyhyellä varoitusajalla. Vilkastuvat kulkuyhteydet ja kas-
vavat kaupungit, julkisten tilojen rakentaminen ja laajeneva keskiluokkainen yleisö muo-
dostivat sen kulttuurisen kehikon, jonka puitteissa naisorkesterit saattoivat menestyä.136  

134 Käytän vuosisadan vaihteen eurooppalaisesta ajanvietekulttuurista tässä käsitettä ”huviteollisuus”, 
jotta alan institutionalisoitunut sekä kaupallinen luonne tulisivat selkeästi esille.

135 Turun Lehti 26.11.1895 (no 140) s. 3.
136 Varieteekulttuurin synnyn ja kaupunkitilan yhteyksiä on selvittänyt perusteellisesti Martin W. Rühle-

mann tutkimuksensa I osassa (Rühlemann 2012, 87–170).

Kaupunki, hotelli, kahvila1
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Teollistumisen luoma massa- ja kulutuskulttuurin synty saneli modernin huvielin-
keinon reunaehdot. Kun kaupunkeihin saapui lisää maksukykyistä väkeä, syntyi tilaus-
ta ilta- ja viikonloppuajanvietteelle.137  Keskiluokan kasvu loi Suomessakin yleisöpohjaa 
konserteille, teatteriesityksille sekä varietee- ja sirkushuveille.138  Kaupungeissa alkoi 
olla tilausta ravintolan-, kahvilan- ja teatterinjohtajille. Alan yrittäjät loivat Keski- 
Euroopan metropoleihin suoranaisia ”huvikeskittymiä” (Vergnügungsmeile), joiden 
tarjonnasta asiakas saattoi valita kukkarolleen sopivimman.139

Yleisön sosiaalista statusta sääteli moderneissa huveissa pääsymaksun suuruus siinä 
missä kriteerinä oli aiemmin ollut säätytausta. Jo 1800-luvun puolivälissä Helsingin 
Kaivohuoneen tanssiaisissa ”suomalaiset puotipuksut ja palvelijattaret pääsivät juhli-
maan Pietarin herrasväen kanssa”.140 Kokonaan luokkaerottelu ei hävinnyt, vaan hu-
vipaikkojen kesken vallitsi sekä Suomessa että Euroopassa hierarkia vielä 1900-luvun 
alkupuolella.141 Työväki ei päässyt sisään hotelli Kämpin kahvilaan, eivätkä teollisuus-
magnaatit juhlineet Sörnäisten kapakoissa.142 Pekka Jalkasen mukaan helsinkiläinen 
huvielämä jakautui vielä 1920-luvulla selkeästi ”hienoston”, ”keskiluokan” ja ”työväen” 
huvittelupaikkoihin, joiden sosiaalinen asema ja asiakaskunta poikkesivat toisistaan.143

Samalla kun kaupungit kasvoivat ja huvikulttuurin kenttä laajeni, kilpailu koven-
tui. Tämä puolestaan ruokki alan infrastruktuuria. Eurooppaan syntyi impressaarien, 
taiteilija-agentuurien ja esiintyjien verkostoja, jotka toimivat yli kulttuuri- ja kielirajo-
jen.144 Järjestelmä oli siis luonteeltaan perustavanlaatuisesti transnationaalinen. Am-
mattimuusikot eivät enää ainoastaan kiertäneet jalkaisin lähiseudun markkinoita, vaan 
matkustivat juna- tai laivateitse ympäri maailmaa. Näin huviteollisuudesta muodostui 
moderni, kansainvälinen ja omalakinen liiketoiminnan ala, jossa menestystä ohjailivat 
yleisön eksotiikan- ja uutuudennälkä. Martin W. Rühlemannin sanoin 1800-luvun lop-
pupuolella ”alueellinen huvikulttuuri alkoi hitaasti sekoittua modernin, standardisoi-
dun ja kansainvälis-urbaanin varieteekulttuurin kanssa” ympäri Eurooppaa.145 

137 Rühlemann 2012, 54–68.
138 Ks. esim. Myers 1993, 240. Keskiluokan ja virkamieskunnan kasvusta Helsingissä ks. esim. Hietala, 

Marjatta: Tietoa, taitoa, asiantuntemusta: Helsinki eurooppalaisessa kehityksessä 1875-1917, osa 1: 
Innovaatioiden ja kansainvälistymisen vuosikymmenet (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutki-
muksia 1, Helsinki: Suomen historiallinen seura 1992), 29–31.

139 Esimerkiksi Münchenissä tällainen teatteri-, ravintola- ja huvikeskittymä rakentui rautatieaseman 
läheisyyteen Karlsplatzille ja uudelle Sonnenstrasse-bulevardille, jonka tieltä oli purettu vanha kau-
punginmuuri (Rühlemann 2012, 97–100 ja 125–143).

140 Jalkanen & Kurkela 2003, 122. 
141 Esimerkiksi Derek B. Scottin mukaan huvikulttuurin sosiaaliset rajanvedot näkyivät vielä 1800-luvun 

loppupuolella lippujen hinnoitteluun, pöytäjärjestelyihin ja eri paikkakategorioihin liittyvinä ilmiöinä 
(ks. esim. Scott 2008, 41).

142 Ks. esim. Sillanpää, Merja: Säännöstelty huvi: suomalainen ravintola 1900-luvulla, väitöskirja (Bib-
liotheca Historica 72, Tampereen yliopisto), Helsinki: SKS 2002, 34.

143 Jalkanen 1989, 40–43.
144 Impressaareista ja agentuureista tarkemmin ks. esim. Rühlemann 2012, 359–389.
145 ”Regionale Vergnügungskultur begann sich langsam mit einer modernen standardisierten und 
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Myös muutokset kaupunkitilassa vaikuttivat huviteollisuuden kehitykseen. Katu-
valaistus mahdollisti liikkumisen ulkona pimeän aikaan, ja leveille bulevardeille mah-
tui entistä enemmän kulkijoita.146 Naisorkesterien kannalta tärkeitä esiintymispaikkoja 
olivat puistot, joita raivattiin, pystytettiin ja avattiin yleisölle joka puolella Euroop-
paa. Uusista viheralueista tuli kohtaamispaikkoja, joissa kaupunkilaiset näyttäytyivät 
ja tapasivat tuttaviaan.147 Tyypillisessä 1800-luvun kaupunkipuistossa oli kahvila ja 
soitto lava, jolta naisorkesterit, torvisoittokunnat ja muut taiteilijat viihdyttivät ylei-
söä kesäisin (ks. kuva 1). Ulkosoitosta tuli puistojen myötä merkittävä osa urbaania 
äänimaisemaa. Esimerkiksi Helsingissä Esplanadin Kappelin lavalta kuului torvisoitto 
Erottajalle asti.148 Tällä tavalla naisorkesteritkin näkyivät ja kuuluivat konkreettisesti 
kaupungeissa.

Toisaalta moderni kaupunki oli sukupuolitettu tila. Säätyläisnaisilla ei ollut mah-
dollisuutta liikkua iltaisin yksin ilman, että heidän maineensa tahrautui.149 Yksin yöllä 
kulkeva nainen saattoi joutua sekä fyysisen että henkisen ahdistelun kohteeksi. Hel-
sinkiläisessä Fyren-lehdessä vuonna 1912 ilmestynyt tunnelmakuva Esplanadilta kielii 
karuista olosuhteista:

Ulos Kämpistä tuli ketterä ja elegantti baarineiti [barfröken]. Hänet ympäröi heti herrojen 
piiri. Matkalaisemme kuulivat hänen vihaiset [sanansa]: Antakaa minun olla, antakaa minun 
olla rauhassa! Ja hän puoleksi juoksi pois näiden tunkeilevien kaniinien luota. Eräs raitis her-
ra tarjosi hänelle suojeluksensa ja saattoi hänet ajurinrattaiden luokse. Ja Brogrenit näkivät 
hänen vauhdikkaasti ajavan pois yöhön. / – Luojan kiitos, – kuiskasi neiti Ellen, – hän pääsi 
onneksi pakoon.150

Tämä ei tarkoita, että naiset olisivat jääneet julkisessa kaupunkitilassa kokonaan nä-
kymättömiin. Kaupunkitilan ja huviteollisuuden sukupuolittuneet normit rajoittivat 
eri sosiaaliryhmien ja eri kulttuuripiirien naisia eri tavoin.151 Esimerkiksi Britannias-
sa music hall -esityksiä saapuivat sankoin joukoin katsomaan nuoret, työväenluok-
kaiset naiset.152 Varakkaat keski- ja yläluokan naiset puolestaan ottivat  kaupunkia 

 international-urbanen Varietékultur zu vermischen.” Rühlemann 2012, 355. 
146 Rühlemann 2012, 144–154.
147 Kaupunki- ja huvipuistojen kehityksestä länsimaissa ks. esim. Rühlemann 2012, 215–219.
148 Ahde-Kjäldman, Aili Salli: Kotini vuosisadan lopun Helsingissä (Helsinki: WSOY 1964), 32.
149 Rühlemann 2012, 412–413.
150 ”Ut från Kämpen kom en smidig och elegant barfröken. Strax slöt sig en kordong af herrar omkring 

henne. Våra resande hörde hennes förargade: Låt bli mig, låt mig vara i fred! Och hon halfsprang åt 
sidan undan de påträngande kaninerna. En nykter herre erbjöd henne sitt skydd och följde henne till 
en droska. Och Brogrens sågo henne raskt åka bort i natten. / – Gudskelof, – hviskade fröken Ellen, – 
hon slapp lyckligen undan.” Fyren 30.11.1912 (no 49) s. 8. Kaikki sitaattien käännökset ovat tekijän, 
ellei toisin mainita.

151 Esimerkiksi espanjalainen diplomaatti Ángel Ganivet hämmästeli 1890-luvulla suomalaisten naisten 
vapaata ja oma-aloitteista liikkumista Helsingin kaduilla (Ganivet, Ángel: Suomalaiskirjeitä, Porvoo: 
WSOY 1964 [1896–1897], 103 ja 105).

152 Höher, Dagmar: ”The Composition of Music Hall Audiences, 1850–1900”, julkaistu teoksessa Music 
Hall: The Business of Pleasure (toim. Bailey, Peter, Popular Music in Britain, Milton Keynes & Phila-
delphia: Open University Press 1986, s. 73–92), 81.
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haltuunsa  uudenaikaisten ostosparatiisien ja kahvilapalvelujen ” kuluttajina” 
( Konsumen tinnen).153 Naisesiintyjät olivat varieteeteattereissa arkipäivää, ja huvipai-
koissa tai niiden läheisyydessä nähtiin usein prostitutoituja.154 Martin W. Rühlemann 
puhuu tutkimuksessaan erilaisissa julkisissa huvitilaisuuksissa vierailleista ja esiinty-
neistä naisista ”rajankävijöinä” (Grenzgängerinnen), jotka toiminnallaan haastoivat 
kaupungin keskiluokan sukupuolitettuja käytöskoodeja.155 Tällaisia ”rajankävijöitä” 
olivat myös naisorkesterimuusikot sekä ne naiset, jotka yhtyeiden konsertteja saapui-
vat kuuntelemaan.

Varieteealalla Euroopassa

Naisorkesterikonserttien näyttämö oli siis suurehko kaupunki, jonka transnatio-
naaliseen huvielämään yhtyeet juurtuivat. Vaikka yhtyeet soittivat pääasiallisesti 
tausta musiikkia, naisorkesterit konsertoivat usein varieteelaulajien, -tanssijoiden tai 
muiden ravintolaesiintyjien rinnalla.156 Myös ajallisesti eurooppalaisen varieteen ja 
nais orkesterien kehitys kulkivat käsi kädessä, sillä molemmat kulttuuri-ilmiöt kehit-
tyivät 1800- luvun jälkipuoliskolla. Kun ensimmäiset naisorkesterit aloittelivat kiertue-
toimintaansa 1870-luvun taitteessa, varietee-elinkeino vilkastui kiihtyvällä tahdilla.157

Dorothea Kaufmann on silti ainoa naisorkesteritutkija, joka on analysoinut tarkas-
ti yhtyeiden suhdetta varieteen sosiaalihistoriaan.158 Myers ja Babbe sen sijaan pu-
huvat tutkimuksissaan yleisemmin kahvila- tai huvikulttuurista.159 Näillä määreillä 
on paikkansa naisorkesterikulttuurin tarkastelussa. Vaikka yhtyeet metropoleissa 
esiintyivät Montmartren Folies-Bergèresin tai Pietarin Akvariumin spektaakkeleissa, 
niiden konsertit rajoittuivat pienemmissä kaupungeissa yksinkertaisempaan kahvi-
la- tai ravintolaympäristöön.160 Toisaalta myös varietee-esityksiin kuului keskeisesti 

153 Rühlemann 2012, 412.
154 Rühlemann 2012, 417–418 ja 444–450.
155 Rühlemann 2012, 412–413.
156 Esimerkiksi naisorkesteri Mikloska soitti konserttikaudella 1895–1896 hotelli Kämpissä ”romanssi-

laulajatar” (romanssångerska) Emilie Wendrichin ja laulaja August Westlingin ohjelmanumeroiden 
kera (ks. Program-bladet 2.12.1895–6.1.1896).

157 Varieteeteattereiden rakennushistoriasta ja varieteetilojen kehityksestä ks. esim. Earl, John: ”Buil-
ding the Halls”, julkaistu teoksessa Music Hall: The Business of Pleasure (toim. Bailey, Peter, Popular 
Music in Britain, Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press 1986), s. 1–32.

158 Kaufmann käsittelee naisorkestereita nimenomaan varieteen ”kulttuurihistoriallisten reunaehtojen” 
(kulturgeschichtliche Rahmenbedingungen) rajoissa (Kaufmann 1997, 33–58). Suomalaisista tutki-
joista Pekka Jalkanen on viitannut siihen, että naisorkestereita pidettiin ”estradiyhtyeinä, varieteen 
katsottavina osina” (Jalkanen & Kurkela 2003, 211).

159 Margaret Myers ei naisorkesterien esiintymispaikkoja käsitellessään (Myers 1993, 252–276) tuo esille 
varieteeyhteyksiä eikä hänen kirjallisuusluettelostaan löydy varieteetutkimuksen klassikoita. Annkat-
rin Babbe sen sijaan puhuu naisorkesterien toiminnasta yleisemmin ”huvipaikoissa” (Unterhaltungs-
lokalen, ks. esim. Babbe 2011, 48–50) ja sivuaa Damenkapelle-yhtyeiden yhteyksiä varieteekulttuu-
riin (Babbe 2017, 315).

160 Esimerkiksi Helsingin kokoisessa kaupungissa varsinaisia varieteeteatteritiloja oli vielä 1800-luvulla 
melko rajallisesti (ks. esim. Jalkanen & Kurkela 2003, 206–217). 
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 ruoasta ja juomasta nautiskelu (Gastronomie).161 

Aikalaisten näkökulmasta varietee-termi sisälsi kulttuuripoliittisesti latautuneita 
mielikuvia, jotka vaikuttivat myös naisorkesterien toimintaan. 1890-luvun Berliinis-
tä yleiseurooppalaiseen käyttöön levisi pejoratiivinen nimitys Tingeltangel, joka viit-
tasi varieteeseen erityisen kevytkenkäisenä huvittelun muotona.162 Myös Suomessa ja 
Ruotsissa keskusteltiin vuosisadan vaihteessa kiivaasti varieteen siveellisistä vaikutuk-
sista.163 Kritiikin polttopisteeseen joutuivat esitystiloissa anniskellut väkijuomat sekä 
lavalla näyttäytyvät naistaiteilijat, joiden asut olivat aikakauden mittapuulla uskaliaita. 
Uhkakuvia maalaili muun muassa musiikkivaikuttaja Heikki Klemetti:

Kaikenlaiset puolialastomat tanssijattaret saisivat aivan pian hallitsevan aseman varieteen 
näyttämöllä, enemmän tai vähemmän rivot kupletit ja viisut tulisivat varieteen iltamien seiso-
viksi numeroiksi, puhumatta kaikkeen tähän ’stemninkiin’ kuuluvasta juopottelusta. […] Täm-
möisessäkö ilmapiirissä ruvettaisiin kasvattamaan kansan virka- ja muita palvelusmiehiä.164 

Kaikkiaan on selvää, että naisorkesterit kehittyivät rinnakkain varieteen kattokäsitteen 
kanssa – ja osittain sen siipien suojassa. Institutionalisoituvan huviteollisuuden sisällä 
juuri varieteealasta muodostui transnationaalisen agenttien, impressaarien, esiintyjien 
ja teatterinomistajien verkosto, jonka ehdoilla naisorkesterit kiinnityksiään hankkivat. 
Vaikka naisorkesteriesitys ei varsinaisesti sisältänyt varietee-elementtejä, viitekehyk-
seltään se oli syvälle juurtunut varieteen maailmaan.

HOTELLIEN HUVIT

Belvédèressä yleisö on jotakuinkin yhtenäistä ja kuuluu varakkaasempaan luokkaan; S:t An-
næssa [Tervaniemessä] taas näkee niin keikareita kuin resupekkojakin. Ulkomaalaisia, jotka 
yleensä kulkevat yhteisellä ’pietarilaiset’-nimityksellä, esiintyy kummassakin paikassa. […] 
Kondiittori Wildin luona näkee yhtä ja toista pasteijanpureskelijaa. Ainoastaan herra Andréa 
voi iloita lukuisista asiakkaista, pääasiassa liikennöijistä ja merikapteeneista, joilla on täällä 
eräänlainen ’pörssinsä’ – Mutta Seurahuone seisoo tyhjillään.165

Näin monimuotoiseksi kuvaili nimimerkki ”S-s” Viipurin kaupungin ravintolaelämää 

161 Günther 1981, 27.
162 Tingeltangel-käsitteestä ja sen historiasta ks. Jansen 1990, 55–62. Tämä todennäköisesti 1870- luvun 

paikkeilla syntynyt termi viittasi alun perin nimenomaan berliiniläiseen varieteehen: negatiivisia 
konnotaatiota siihen yhdistyi vasta myöhemmin (ks. Jansen 1990, 59). 

163 Ks. esim. Kurkela 2017a, 68–71.
164 Uusi Suometar 30.11.1901 (no 280) s. 6. Keskusteluun osallistuivat myös musiikkikriitikko Evert Ka-

tila, Hufvudstadsbladet-lehden kolumnisti ”Sam” sekä Päivälehden nimimerkki ”Mikko Vilkastus” 
eli runoilija Eino Leino, joiden suhtautuminen varieteehen oli Klemettiä maltillisempaa. Ks. esim. 
viimeksi mainitun artikkeli ”Varietee ja kolmiliitto”, Päivälehti 1.12.1901 (no 152A) s. 3.

165 “Uti Belvédère är publiken temligen [sic] oblandad och af den mera bemedlade klassen; å S:t Annæ 
ser man representanter från sprätten till trashanken. Utländningar, hvilka vanligen gå under det 
gemensamma namnet af ’petersburgare’ förekomma å hvartdera stället. […] Hos konditor Wild ser 
man en och annan pastejätare. Endast hr Andréa får fröjda sig åt talrika kunder, bestående mest af 
trafikanter och sjökaptener, hvilka här hafva ett slags ’börs’ – Men societetshuset står tomt.” Viborgs-
bladet 12.7.1882 (no 79) s. 2.
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kesällä 1882. Vaikka Suomen kaupunkien hotelli-, kahvila- ja ravintolatarjonta oli rajal-
linen, naisorkestereista tuli 1890-luvun puolivälistä alkaen vakituinen näky huvipaik-
kojen lavoilla. Paikallinen ravintolakulttuuri seurasi tiiviisti eurooppalaisia trendejä. 
Myös Hampurin, Berliinin tai Ruhrin teollisuuskaupunkien kaltaisissa naisorkesterien 
keskuksissa yhtyeet esiintyivät nimenomaan hotelleissa ja ravintoloissa. Syöminen, 
juominen, keskustelu ja tupakointi olivat oleellinen osa yleisön konserttikokemusta. 
Ilman 1800-luvulla kehittynyttä modernia hotelli- ja ravintolaelämää naisorkesterit – 
tai eurooppalainen varieteekulttuuri ylipäänsä – tuskin olisivat voineet kukoistaa. Si-
dos hotellielinkeinoon ja matkustamiseen vahvisti sekä naisten salonkiorkesterien että 
varieteekulttuurin transnationaalista pohjavirettä entisestään.

Matkailuelinkeinon murros

Naisorkesterit kehittyivät varieteen ohella yhtä aikaa monipuolistuvan matkailu-
elinkeinon kanssa. Saksan keisarikunnan ravintoloita ja hotelleja tutkineen Christian 
Drummerin mukaan ala kasvoi Keski-Euroopassa huomattavasti 1800-luvun lopulla, 
siis samaan aikaan naisorkesterikulttuurin ja varieteealan verkostojen kanssa.166 Taus-
talla oli höyrylaivan ja raideliikenteen muovaama matkailukulttuurin muutos, joka lisä-
si sekä majapaikkojen että niiden tarjoamien palvelujen kysyntää.167 Toinen keskeinen 
tekijä oli keskiluokan nousu. Uusien hotellien ja ravintoloiden asiakaskunta koostui 
pääasiassa hyvin toimeentulevista ihmisistä, joilla oli aikaa ja rahaa matkustella.168 

Kehitystä kuvastaa erinomaisesti muodikkaiden kylpyläkaupunkien suosio. Nais-
orkesteritkin viihtyivät kesäsesonkien ajan Zandvoortin tai Helgolandin kaltaisissa 
Pohjanmeren rannikkokaupungeissa, joihin kaupunkiporvariston oli entistä vaivat-
tomampaa saapua hoitamaan terveyttään sekä huvittelemaan.169 Musiikilla oli tärkeä 
asema kylpyläsesongin ajanvietteenä. Esimerkiksi Karlsbadin (nyk. Kárlovy Váry) 
kuuluisaan pohjoisböömiläiseen kylpylään oli 1880-luvulla palkattu torvisoittokunta 
esiintymään joka aamu kello kuudesta kello kahdeksaan, jotta potilaat voisivat nauttia 
musiikista vesihoidoissa käydessään.170 Jotkin kaupungit ryhtyivät perimään kylpylä-
potilailta erillistä musiikkiveroa. Sen turvin kustannettiin kaupungin viihtyisyyteen 
kuten puistojen hoitoon liittyviä menoja.171 

166 Drummerin tutkimustuloksia on esitellyt Merja Sillanpää (Sillanpää 2002, 26–30).
167 Ks. esim. Ehrlich 1985, 56–57.
168 Sillanpää 2002, 30 ja 33–34. 
169 Eurooppalaisten kylpyläkaupunkien merkityksestä 1800-luvulla ks. esim. Lempa, Heikki: “Emotions, 

Gender and the Body: The Case of Nineteenth-Century German Spa Towns”, julkaistu teoksessa The 
Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience (toim. Simonton, Deborah, New 
York: Routledge 2017), s. 362–373.

170 Merrylees, John: Carlsbad and Its Environs (London: Sampson Low & al. 1886), 60.
171 Merrylees 1886, 62–64 ja Soroka, Marina: The Summer Capitals of Europe, 1814–1919 (Routledge 

Studies in Modern European History, London & New York: Routledge 2017), 92. 
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Suomessa majoitus- ja ravitsemusalan liiketoiminta perustui varieteen tapaan alusta 
alkaen transnationaalisille verkostoille. Hotelli- ja ravintolaelinkeinoa kehittivät pää-
asiassa keskieurooppalaiset ja skandinaavissyntyiset yrittäjät 1800-luvun lopulle asti.172 
Suomen 1800-luvun kahvila- ja huvikulttuurin vaikuttajilla kuten saksalaistaustaisella 
Louis Kleinehilla (1808–1874) oli luonnostaan suhteita muihin Itämeren kaupunkei-
hin.173 Kuvaavaa on, että Helsingin ensimmäisen konditorian perusti vuosisadan alussa 
Sveitsistä saapunut Christian Menn (1787–1834).174

Ravintoloitsijan persoona oli vielä 1800-luvun loppupuolella näkyvä liiketoiminnan 
elementti. Hotellin- ja kahvilanpitäjistä tuli Suomenkin kaupungeissa paikallisia 
merkki henkilöitä. Tällainen oli esimerkiksi ravintola Kappelin pitkäaikainen johtaja, 
liettualaissyntyinen Josef Wolontis (?–1911):

Volontis [sic] kuului siihen vanhaan ravintoloitsijapolveen, joka seurusteli vilkkaasti yleisön 
kanssa ja joka huolehti siitä eräänlaisella isällisellä tavalla. ’Meidän kaikkien Josefille’ nyökät-
tiin ystävällisesti kaikkialla, kun hän puuhakkaasti juoksi pöytien välissä ja tervehti ihmisiä 
oikealla ja vasemmalla. Luonteeltaan hän oli leppoisa, hänellä oli tunteellinen mieli ja omalaa-
tuinen huumorintaju, mikä kaikki toi hänelle ystäviä laajoista piireistä.175

Vaikka alalle päätyi 1900-luvun vaihteeseen tultaessa Suomessa syntyneitä johto-
hahmoja – tunnetuimpana kenties Carl Kämp (1848–1889) – liiketoiminnan trans-
nationaalinen perusluonne säilyi. Aivan kuten varieteemaailman, myös hotelli- ja 
ravintola-alan yrittäjät halusivat pysyä ulkomaisten muoti-ilmiöiden aallonharjalla 
vierailijoita houkutellakseen.176

Kilpailu asiakkaista koveni sitä mukaa kuin kaupunkeihin syntyi uusia majoitusliik-
keitä paviljonkeineen, kahviloineen sekä ravintoloineen. Taiteilijan tai ensemblen palk-
kaaminen oli yrityksen omistajalle sijoitus, jota sieti harkita tarkkaan.177 Lisäksi hotellit, 
ravintolat ja kahvilat loivat omaa julkista profiiliaan esitysten avulla kilpailijoista erot-
tautuakseen. Esimerkiksi Helsingin yleisölle oli 1900-luvun alussa selvää, että ravintola 
Kappelissa esiintyi torvisoittokunta, hotelli Kämpissä wieniläinen nais orkesteri pitkine 
valkoisine pukuineen, kun taas uunituore, vuonna 1904 perustettu ravintola Princess 
tarjoili muodikkaita varieteenäytäntöjä.178 Pääkaupungin monipuolista huvitarjontaa 
172 Ks. esim. Kolbe, Laura: Kämp: hotelli ja sen kaupunki (Helsinki: Kämp Oy 2016), 31.
173 Hirn 2007, 30–33.
174 Hirn 2007, 11–14.
175 ”Volontis [sic] hörde till den gamla stammen restauratörer, som stodo i liflig kontakt med publiken 

och hade en viss faderlig omsorg om densamma. ’Allas vår Josef’ möttes öfverall med vänliga nicknin-
gar, där han beskäftigt sprang mellan borden och hälsade till höger och vänster. Till lynnet var han 
godmodig, han hade ett känsligt sinne, och besatt en originell humor, hvilket allt honom 
vänner i vida kretsar.” Nya Pressen 13.11.1911 (no 262) s. 3. Wolontisista ks. myös Hirn 2007, 94–95.

176 Kolbe 2016, 11. Alan kansainvälisyydestä kertoo sekin, että Carl Kämp muutti Kempe-sukunimensä 
keskieurooppalaisempaan kirjoitusasuun ja meni naimisiin saksalaisen naisen kanssa (Kolbe 2016, 
22).

177 Tähän tulokseen on tullut myös Margaret Myers (1993, 154).
178 Ks. esim. Fyren 16.3.1907 (no 11) s. 15. Ravintola Princess sijaitsi Wreden kauppakäytävän varrella 

osoitteessa Pohjoisesplanadi 35 (Hirn 2007, takakannen karttaliite helsinkiläisistä ravintoloista).
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ihmetteli oululaisen Louhi-lehden anonyymi kirjeenvaihtaja elokuussa 1896 seuraavasti: 

Tämmöistä se on kesän-aikainen Helsinki. Jos vielä tahdotte huvitella, niin vien teidät ooppe-
rakahvilaan [Oopperakellariin] kuuntelemaan Wiener-Schwalben, ulkomaalaista naisorkeste-
ria, tai Kappeliin kuuntelemaan sotilasmusiikkia, tai jos välttämättä tahdotte, Kaivopuistoon, 
kesäteatteriin, katsomaan mummoa, joka ottaa miehensä seisomaan olkapäilleen sekä vielä 
sen olkapäille perheen 5-vuotiaan lapsen, ja kuulemaan n. k. varieteelauluja s. o. lauluja, joissa 
jalan liikkeet ovat taiteellisempia kuin nuotti.179

Erikoistuminen ei ollut ainoastaan suomalainen ilmiö. Der Artist -lehden osoitelistois-
sa toistuvat jo 1890-luvulla samojen esiintymispaikkojen nimet. Näitä olivat esimer-
kiksi hotelli Brandt Antwerpenissä, ravintola Im Lämmchen Düsseldorfissa tai hotelli 
Pörzchen Aachenissa. Vaikka kyseisten kaupunkien huvitarjontaan kuului lukuisia va-
rieteeteattereita ja anniskelupaikkoja, naisorkestereilla oli niissäkin omat kantaravin-
tolansa ja -kahvilansa.

Naisorkesteri – modernin loistohotellin vetonaula

Sven Hirn on suomalaista hotelli- ja ravintolakulttuuria käsittelevän tutkimuksensa 
otsikossa kuvannut alan 1800-luvun kehitystä osuvasti matkaksi ”majatalosta” kohti 
”Grand Hôtelia” (Från Värdshus till Grand Hôtel).180  Kehitys näkyi erityisesti vilkas-
liikenteisissä urbaaneissa rannikkokeskuksissa kuten Helsingissä, Viipurissa, Turussa 
ja Hangossa, joihin kehittyi 1900-luvun alussa vetovoimainen kesäsesonki tenniskent-
tineen ja rantapaviljonkeineen.181 Kaupunkeihin 1800-luvun alkupuolella rakennetut 
seurahuoneet tai kaivohuoneet saivat vakavasti otettavia kilpailijoita varakkaan por-
variston vaatimuksiin mukautuneista muotihotelleista. Siinä missä 1800-luvun alun 
Helsinkiin mahtui vain muutamia julkisia hotellirakennuksia Senaatintorin kortteleis-
sa, 1910-luvun matkailija saattoi jo ihastella hotelli Kämpin amerikkalaista baaria tai 
hotelli Fennian eksoottista talvipuutarhaa.182 

Helsingissä ja Turussa ravintolat oli 1900-luvun alkuun tultaessa jaettu kolmeen 
eri luokkaan niiden kohderyhmän mukaan. Ensimmäisen luokan ravintoloissa kuten 
Kämpissä illasti kaupungin kerma, toisen luokan ravintoloissa oli jo edullisempaa ja 
kolmannen luokan ravitsemusliikkeissä asioi työväki. Alkoholipoliittinen ja moraalinen 
kontrolli oli sitä tiukempaa, mitä vähävaraisemman väen ravintolasta oli kysymys.183 
Samoin kuin muiden salonkiorkesterien, myös naisorkesterien toiminta Suomessa oli 

179 Louhi 5.8.1896 (no 93) s. 4.
180 Hirn 2007. Grand Hôtel -käsitteestä ks. myös Kolbe 2016, 9–15.
181 Hangon musiikkielämästä ja kesäsesongista ks. Dahlström, Fabian: Musikliv i Hangö 1874–1914 

(Acta musica 6, Åbo: Åbo Akademi / Sibeliusmuseum 1976). Myös Loviisasta tuli 1800-luvun lopulla 
merkittävä kylpylä- ja huvittelukaupunki (Sirén, Olle: Lovisa stads historia 1745–1995, Lovisa: Lovi-
sa 1995, s. 162–175). 

182 Kämpin baarista ks. Hufvudstadsbladet 18.2.1914 (no 48) s. 7 ja Kolbe 2016, 75–77, Fennian talvi-
puutarhasta Hufvudstadsbladet 20.1.1910 (no 19) s. 6.

183 Sillanpää 2002, 34–35. 
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tiiviisti sidoksissa nimenomaan ravintolalaitokseen (ks. liite 1). Konditoriatyyppisissä 
kahviloissa tai bodega-viinituvissa yhtyeet sen sijaan eivät esiintyneet.184

Ensimmäisten Suomessa esiintyneiden naisorkesterien konsertit eivät vielä olleet 
leimallisesti hienostohotellien huveja, vaan yhtyeet esiintyivät monenlaisissa ravin-
toloissa, joita suosi kaupungin keskiluokka.185 Kämpin kaltaisten loistoravintoloiden 
aika koitti myöhemmin 1890-luvun puolella, jolloin naisorkestereista tuli niiden 
vakiovieraita (ks. liite 1 ja taulukko 3). Naisorkestereistaan tunnettiin tuolloin moder-
nien, 1800-luvun lopulla perustettujen hienostohotellien kuten Kämpin, Fennian tai 
Turun Hamburger Börsin ravintolat.186 Esimerkiksi pilalehti Fyren kommentoi syksyn 
1898 soitantokauden alkaessa, että ”hotelli Kämp oli saanut pakollisen naisorkesterin-
sa jälleen”.187 Osa varhaisista orkestereista soitti perinteikkäämmillä seura- tai kaivo-
huoneilla, mutta uudenaikaisille esiintymispaikoille niistä tuli tavaramerkki. Aikakau-
den muoti-ilmiönä naisorkesterit sopivat erinomaisesti hienostohotellien jatkuvaan 
uudistumisen haluun, joka näkyi jo rakennusten tiheässä remontoimistahdissa.188 Ul-
komailta rekrytoitu Wiener Damenkapelle toi ravintolanomistajalle tervetulleen, mo-
dernin tuulahduksen Keski-Euroopan kaupungeista.

1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa naisorkesterien toimintaympä-
ristö Suomessa monipuolistui, kun muotivillitys tihkui hienostoravintoloista muihin 
huvipaikkoihin. Vuosisadan alussa yhtyeitä alkoivat rekrytoida uudet keskiluokkai-
semmat varieteeravintolat, kuten Helsingin Princess.189 Loistohotellienkaan asiakas-
kunta ei aina ollut homogeenistä: esimerkiksi Åbo Underrättelser uutisoi vuonna 1901, 
että Hamburger Börsin naisorkesterikonserteissa kävi yleisöä ”erilaisista yhteiskunta-
luokista” (olika samhällsklasser).190 Puistokonsertit puolestaan toivat satunnaisille, 
ei-maksaville kuulijoille mahdollisuuden nauttia naisorkesterien esityksistä. Pääasial-
lisesti naisorkesteriesitykset kuitenkin jäivät ”herrasväen huveiksi”. 

Toisin kuin manner-Euroopasta, Suomesta puuttuivat massiiviset huviteatteritilat. 
Vaikka institutionalisoituva varietee oli rantautunut Suomeen jo 1880-luvun alussa, 

184 Bodega-viinituvista ks. Sillanpää 2002, 39. Niissä esiintyi aikalaiskäsitysten mukaan runsaasti pros-
tituutiota.

185 Bärtlin yhtye esiintyi Viipurin hotelli Belvédèressä, Tampereen Seurahuoneella ja Turun Samppalin-
nan ravintolassa, Rodolphin seurue puolestaan Belvédèren ohella Tampereen hotelli Aurassa, Turun 
Stadskällaren-ravintolassa sekä Hämeenlinnassa Larssonin hotellissa.

186 Kämpin varhaisvaiheista ks. Hirn 2007, 81–86 ja Kolbe 2016, 17–32; Helsingin hotelli Fennian perus-
tamisesta Hirn 2007, 101–106 ja Turun hotelli Phoenixista esim. Åbo Underrättelser 31.3.1878 (no 
87) s. 3. Suomalaisten loistohotellien synnystä ks. myös Sillanpää 2002, 34.

187 ”Hotel Kämp har fått sitt obligatoriska damkapell igen.” Fyren 17.9.1898 (no 18) s. 5. Kämpin ja nais-
orkesterien välinen assosiaatio oli aikalaisille Suomessa poikkeuksellisen tiivis (ks. esim. Kolbe 2016, 
48).

188 Muokkaukset ja uudistukset liittyivät usein myös taloudellisiin seikkoihin sekä niistä seuranneisiin 
omistajanvaihdoksiin. Ks. esim. Hirn 2007, 81–86.

189 Princess-ravintolassa konsertoi vuosien 1904 ja 1916 välillä sanomalehti-ilmoitusten perusteella aina-
kin seitsemän naisorkesteria (ks. liite 1).

190 Åbo Underrättelser 28.7.1901 (no 201) s. 2.
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Keski-Euroopan suurkaupunkien ”konserttihallien” (Concerthallen) tapaisten  laitosten 
rakentaminen tuskin olisi ollut kannattavaa yleisöpohjan niukkuuden vuoksi.191 Sama 
koski 1800-luvun lopun vahakabinetteja, joissa naisorkesterit olivat suosittuja: yh-
tyeitä esiintyi sekä Lontoon Madame Tussaudsissa että Pariisin Musée Grévinissä (ks. 
kuva 2).192 Tässä mielessä Suomen kaupungit pysyivät provinsiaalisena osana Itämeren 
alueen varieteekulttuuria. Niissä ei tapahtunut merkittävää muutosta teatterimaiseen 
suuntaan muutoin kuin varhaisen elokuvavarieteen osalta, jonka maailmaan nais-
orkesterit eivät enää Suomessa kuuluneet.193

Muusikkosuvun vesa ja naisorkesterissa itsekin työskennellyt Greta Kent (1895–?) 
on muistelmissaan korostanut maailman-, maatalous- ja teollisuusnäyttelyiden mer-
kitystä naisorkestereille. Näyttelyt kestivät useita kuukausia ja vetivät parhaimmillaan 
tuhansia kävijöitä, mikä lisäsi yhtyeiden potentiaalisia tuottoja sekä tulevia työmah-
dollisuuksia.194 Naisorkesterit kansallisine attribuutteineen sekä fantasiapukuineen 
sopivat erinomaisesti näyttelyiden eksotisoivaan ilmapiiriin, jonka ytimenä oli esi-
tellä valkoiselle herrasmiehelle maailmankulttuurien kuriositeetteja.195 Jo Pariisin 
maailman näyttelyssä vuonna 1889 nähtiin naisorkestereita.196 Helsingissä syksyllä 
1896 konsertoinut Anna Franklin naisorkesteri puolestaan mainosti saapuneensa maa-
han suoraan ”Berliinin näyttelystä”.197 

Suomalaiset käsityö- ja teollisuusnäyttelyt kiinnostivat kyllä huvittelunhaluisia 
kansalaisia. Kaivohuoneella vuonna 1876 järjestetyn, poikkeuksellisen suurimuotoi-
sen näyttelyn viereen majoittui heti kirppusirkus.198 Naisorkestereita näyttelyihin ei 

191 Martin W. Rühlemann on tarkastellut detaljitasolla kahta tällaista suurempaa varieteeteatteria (Ko-
losseum ja Sonnenstrassenhallen) Münchenissä. Ks. Rühlemann 2012, 227–358.

192 Madame Tussaudsissa esiintyi vuosina 1892–1895 yhteen putkeen Professor Joseph Seebold’s Jung-
frau-Capelle, Schweizer-Orchester und Gebirgssänger, jonka seitsemän nais- ja seitsemän mies-
muusikkoa Der Artistin ilmoituksen mukaan hallitsivat yhteensä 50 eri instrumentin soittotaidon. 
Vuosina 1895–1896 orkesteri teki mittavan kiertueen Alankomaihin, Belgiaan ja Pohjois-Saksaan 
(Amsterdam-Vlissingen- Rotterdam-Hamburg-Arnheim-Amsterdam-Brüssel-Dinant-Vlissingen-
Blankenberghe). Orkesteri palasi kuitenkin ennen pitkää takaisin Lontooseen. Vuosien 1898–1899 
osoitelistoissa Seeboldin yhtye ei enää esiinny.

193 Perusteellisina esityksinä elokuvan varhaisvaiheista sekä elokuvavarieteesta Suomessa ks. Hirn, 
Sven: Kuvat kulkevat: kuvallisten esitysten perinne ja elävien kuvien 12 ensimmäistä vuotta Suo-
messa (Suomen elokuvasäätiön julkaisusarja 11, Helsinki: Suomen elokuvasäätiö 1981) ja Hirn, Sven: 
Kuvat elävät: elokuvatoimintaa Suomessa 1908–1918 (Helsinki: VAPK-kustannus 1991).

194 Kent 1983, 24.
195 Ks. esim. Rydell, Robert W.: All the World’s a Fair: Visions of Empire at American International 

Expositions, 1876–1916 (Chicago: The University of Chicago Press 1987), 5–6 ja 235–236.
196 Pariisin maailmannnäyttelyn huveista tarkemmin ks. Fauser, Annegret: Musical Encounters at the 

1889 Paris World’s Fair (Rochester, NY: University of Rochester Press 2005). Olen tarkastellut lä-
hemmin näyttelyssä esiintynyttä ruhtinatar Lilly Dolgorukin venäläistä naisorkesteria erillisessä ar-
tikkelissani (Koivisto 2017).

197 Hufvudstadsbladet 12.9.1896 (no 248) s. 1. Franklin wieniläinen naisorkesteri löytyy vuosilta 1894–
1896 Der Artistin listoista, joiden mukaan yhtye oli ehtinyt ennen Helsinkiin saapumistaan kierrellä laa-
jasti Keski-Euroopassa. Kokonaisuudessaan reitti kulki seuraavasti: Wien-Breslau-Dresden-Hampuri- 
Leipzig-Kassel-Dresden-Hampuri-Breslau-Posen-Bordeaux-Bryssel-Frankfurt a. M. - Berliini-Helsinki. 

198 Hufvudstadsbladet 23.6.1876 (no 143) s. 4. Kysymyksessä oli suomalaisittain ensimmäinen 
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Kuva 2. Naisorkesterit esiintyivät ravintoloiden ja kahviloiden lisäksi 
muun muassa varieteeteattereissa, vahakabineteissa ja teollisuusnäyttelyissä. 
Varietee- ja ravintola-alan tapaan esityksiä mainostettiin näyttävästi, kuten 
tässä Musée Grévin -kabinetin julisteessa vuodelta 1888.
Kuvalähde: Gallica / BnF
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 kuitenkaan syystä tai toisesta palkattu: ehkä yhtyeet olisivat tulleet järjestäjille liian 
kalliiksi. Sen sijaan suomalaisten päivälehtien kommentaattorit mainitsivat usein nai-
sorkesterit ulkomailta lähettämissään näyttelyreportaaseissa. Matkailijoille naisorkes-
terin esitys kuului oleellisena osana turistikokemukseen. Esimerkiksi Pariisin maa-
ilmannäyttelyn maatalousosastolta raportoi kesällä 1900 Päivälehteen nimimerkki 
”Maamies” innostuneesti:

Kuten ylempänä jo huomautin, on täällä kaiken aikaa vallinnut egyptiläinen ei pimeys vaan 
kuumuus, joten janoista kurkkua on ollut tarvis vähän välillä kostuttaa ja siihen on ’bock’ (an-
nos olutta) ollut ylen hyvää. […] Kun vielä lisäksi vetovoimana tynnyrin luo käytetään nais-
orkesterin sulosäveliä, niin harvapa on jaksanut kiusausta kestää ja maistamatta voinut men-
nä sivu.199 

Peruspiirteiltään naisorkesterien esiintymispaikat Suomen kaupungeissa vastasi-
vat yleiseurooppalaisia trendejä. Pohjolassa toiminta vain oli yleisön vähälukuisuuden 
sekä paikallisen huvi-infrastruktuurin puutteiden vuoksi pienimuotoisempaa kuin 
Keski-Euroopan metropoleissa. Vaikka yhtyeet eivät Suomessa voineet esiintyä vaha-
kabinettien, suurten varieteeteattereiden tai maailmannäyttelyiden lavoilla, sulautui-
vat ne täälläkin osaksi kaupunkikeskustojen monenkirjavaa huvielämää. Tällä tavalla 
naisorkesteri- ja varieteekulttuurin transnationaaliset verkostot ulottuivat Itämeren 
pohjoisrannoille saakka.

ENSIMMÄISET NAISORKESTERIT JA KANSAINVÄLINEN JULKISUUS

Naisorkesterien markkinointikeinoissa hallitsevaksi teemaksi nousi alusta asti mo-
derni, urbaani ja suurkaupunkilainen wieniläisyys.200 Pitkissä valkoisissa puvuissa 
esiintyvästä ”wieniläisestä naisorkesterista” (Wiener Damenkapelle) tuli vuosisadan 
vaihteen Euroopassa vakiintunut käsite, joka kattoi merkittävän osan Der Artist -leh-
den naisorkesteripalstasta. Tähän vaikuttivat sekä Wienin kaupunkiin liittyvät aika-
laismielikuvat että varhaisten naisorkesterien suosiman Prater-huvipuiston keskeinen 
asema kaupungissa. Kysynnän kasvaessa naisorkesteritarjonta alkoi monipuolistua 
muiden  muassa ”ranskalaisten”, ”venäläisten” tai vaikkapa ”budapestiläisten” yhtyei-
den muodossa.201 Wienin merkitys naisorkesterien varhaishistoriassa ansaitsee tulla 
tarkastelluksi kahdesta syystä. Ensinnäkään aikaisemmat naisorkesteritutkijat eivät 

 kotimaista  teollisuutta esittelevä näyttely. Ks. Helminen, Martti: ”Teollisuusnäyttely Kaivopuistossa 
1876”, julkaistu teoksessa Kaivopuisto (toim. Eskola, Taneli et al., Entisaikain Helsinki 18, Helsinki: 
Helsinki-seura 2008), s. 56–61.

199 Päivälehti 2.8.1900 (no 178) s. 2.
200 Erittelen naisorkesterien markkinointi- ja mainostuskeinoja tarkemmin luvussa 10. Wieniläisyyden 

attribuutti on kuitenkin naisorkesterien syntyhistorian kannalta niin merkittävä, että se on syytä ot-
taa lähempään tarkasteluun jo tässä vaiheessa. 

201 Kiintoisa esimerkki tästä on Lilly Dolgorukin perustama ”venäläinen naisorkesteri” (Orchestre de da-
mes russes), joka konsertoi muun muassa Pariisin maailmannäyttelyssa 1889. Olen käsitellyt yhtyettä 
tarkemmin toisaalla (Koivisto 2017).
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ole käsitelleet aihetta yksityiskohtaisesti.202 Toisaalta wieniläisteema havainnollistaa 
naisorkesterien läheistä suhdetta urbaaniin eurooppalaiseen huviteollisuuteen sekä 
transnationaaliseen varieteealaan.

Wieniläisyys yhdistää

Wieniläisyyden leima ei tarkoittanut naisorkestereiden tapauksessa sitä, että niiden 
jäsenet olisivat todella olleet wieniläisiä.203 Myös yleisö oli tästä tietoinen, kuten pila-
lehti Fyrenissä 1899 ilmestynyt kasku osoittaa: ”Mitä yhteistä on Wienerschnitzelil-
lä ja Wiener Schwalbella [naisorkesterin jäsen]? Vastaus: Kumpikaan ei ole Wienistä 
kotoisin.”204 Kysymyksessä oli pikemminkin tietoinen markkinointikeino, jolla yhtyeet 
yhtäältä sitoutuivat osaksi määrättyä perinnettä ja toisaalta erottautuivat kilpailijois-
taan. Lisävaikutusta lienee ollut useiden naisorkesterien ”wieniläisellä” kokoonpanolla 
(Wiener Besetzung). Siihen kuuluivat jousisoitinten, huilun ja rumpujen ohella sekä 
urkuharmoni että piano.205 

Attribuutin vakiintumiseen lienee keskeisesti vaikuttanut se, että ensimmäinen kan-
sainvälistä huomiota herättänyt naisorkesteri syntyi Wienissä. Tämä kapellimestari 
Josephine Amann-Weinlichin 1860-luvun lopulla kokoama yhtye esiintyi nimellä ”en-
simmäinen eurooppalainen naisorkesteri” (Erstes Europäisches Damen-Orchester). 
Sen toimintaperiaatteet poikkesivat myöhemmistä naisorkestereista, kuten Annkatrin 
Babbe on todennut.  Ensimmäinen ero löytyy orkesterin koosta: vaikka sen perustana 
oli jousikvartetti, soittajamäärä kasvoi muutamassa vuodessa useisiin kymmeniin.206 
Lisäksi Amann-Weinlichin orkesteri esiintyi pääasiassa konserttisaleissa, minkä  vuoksi 

202 Naisorkesteritutkijoista lähinnä Myers, Kaufmann ja Babbe ovat sivunneet naisorkesterien wieniläi-
syyttä tai itävaltalaisuutta vaiin lyhyesti ja toteavasti (ks. esim. Kaufmann 1997, 14, Myers 1993, 188 ja 
Babbe 2011, 29–31). Heidän tutkimuksistaan ei kuitenkaan löydy selkeitä kannanottoja kysymykseen 
siitä, miksi juuri Wienistä muodostui naisorkesterien kannalta keskeinen attribuutti. 

203 Tämä huomio on tullut esille myös Risto Pekka Pennasen tutkimuksissa, joissa on eritelty Saraje-
vossa 1910-luvulla esiintyneiden yhtyeiden jäsenten kotimaita ja taustoja. Ks. esim. Pennanen, Ris-
to Pekka: ”Materialising Invisible Musicians: Professionalism in Non-Classical Music in Habsburg 
Bosnia-Herzegovina, 1878–1918”, julkaistu teoksessa Musik und Professionalität (toim. Holtsträter, 
Knut & Fischer, Michael, Jahrbuch des Zentrums für Populäre Kultur und Musik  62, Münster: Wax-
mann 2017), s. 159–178 ja Pennanen, Risto Pekka: ”Tip, Trinkgeld, Bakšiš: Cosmopolitan and Other 
Strategies of Touring Music Groups before the Great War in Sarajevo”, julkaistu teoksessa Music His-
tory and Cosmopolitanism (toim. Belina, Anastasia et al., London: Routledge 2019), s. 133–146.

204 ”Hvad har en Wienerschnitzel och en Wienerschwalbe [sic] gemensamt? Svar: Ingendera är från 
Wien.“ Fyren 28.10.1899 (no 33) s. 2. Erään teorian mukaan wieninleike oli alun perin pohjoisita-
lialainen keksintö: ks. asiasana ”Wiener Schnitzel”, Czeike, Felix: Historisches Lexikon Wien (Wien: 
Kremayer & Scheriau 1992–1997), nide 5, 641. Nimityksestä Wiener Schwalben ks. tämän tutkimuk-
sen s. 46.

205 Wieniläisestä kokoonpanosta ks. Saary, Margareta: ”Salonorchester” (Österreichisches Musik-
lexikon, http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Salonorchester.xml, osoite tarkistettu 
27.3.2017.). 

206 Babbe 2011, 30 ja 41–43.
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sen sosiaalinen status oli parempi kuin myöhempien Damenkapelle-yhtyeiden.207 

Aivan kuten myöhempien naisorkesterien, myös Amann-Weinlichin yhtyeen 
 toiminta oli kiertuevetoista. Orkesteri konsertoi maailmalla aina Yhdysvaltain länsi-
rannikolta Venäjälle saakka.208 Suomeen Amann-Weinlichin yhtye ei tiettävästi pääty-
nyt, mutta Skandinavian-kiertue kuului orkesterin ohjelmaan vuonna 1876.209 Yhtäläi-
syyksiä Amann-Weinlichin naisorkesterin ja myöhempien yhtyeiden välillä löytyi myös 
ohjelmistosta sekä visuaalisesta ilmeestä, jota hallitsivat pitkät, vaaleat tai värillliset 
esiintymisasut sekä pukujenvaihdokset konserteissa.210 

Amann-Weinlichin saavuttama julkisuus synnytti markkinaraon naisvaltaisille or-
kestereille. Yhtye lienee inspiroinut muun muassa Marie Schipekiä (1840-l.?–?), jonka 
naisorkesteri lähti kiertämään Eurooppaa jo 1870-luvun alkupuolella.211 Myös valmiik-
si naisia työllistävien keskieurooppalaisten perhe- ja sekaorkesterien oli mutkatonta 
omaksua myyvä wieniläisen naisorkesterin attribuutti. Tämän yhteensovittelun perus-
talle rakentui 1890-luvulle tultaessa eurooppalaisen naisorkesterin stereotyyppi ohjel-
mistovalintoineen, esiintymisasuineen ja kokoonpanoineen. 

Prater-puisto ja ravintola Prohaska

Amann-Weinlichin orkesteri ei ollut ainoa Wien-teeman leviämistä ja pikaista juur-
tumista edesauttava tekijä. Kaupunki nousi jo 1880-luvulla naisorkesterikeskukseksi. 
Erityisesti naisorkesterikulttuuria ruokki sen itäosassa sijaitseva Praterin puisto.212 Yh-
tyeiden keskeistä osuutta puiston huvielämässä kuvasi havainnollisesti lehtimies Felix 
Salten humoristisessa teoksessaan Wurstelprater (1911):

Rummunpärinää, patarumpujen jyrinää, lautasten iskuja; kuin jättiläishuhmareen alla murs-
kaantuvat täällä meluksi kaikki jylisevien orkesterien monet, monet melodiat, jotka päiväs-
tä ja tunnista toiseen samanaikaisesti soivat Wurstelpraterissa. Sen, joka haluaa tulla täällä 
kuulluksi tai vierailluksi, on musisoitava. […] Niissä ulkoilmakapakoissa, joissa  nais orkesterit 

207 Babbe 2011, 57.
208 Orkesterin kiertuetoiminnasta tarkemmin ks. Babbe 2011, 32–41 Amann-Weinlich asettui lopulta 

Lissaboniin, jossa hän muun muassa johti kaupunginteatterin orkesteria (Babbe 2011, 79).
209 Babbe 2011, 40 ja Myers 1993, 149.
210 Babbe 2011, 45–47.
211 Schipekin orkesterista ks. Babbe 2011, 31 sekä Babbe, Annkatrin: ”Schipek, Schipeck, Marie, Maria”, 

(Sophie Drinker Institut, Instrumentalistinnen-Lexikon, http://www.Sophie Drinker Institut.de/
schipek-marie, osoite tarkistettu 3.2.2019) ja Scott 2008, 21–22. George Bernard Shaw’n tunnettu ja 
ahkerasti siteerattu ylistävä naisorkesteriarvio, jota Scottkin lainaa, koskee juuri Schipekin yhtyettä. 

212 Prater oli monen muun eurooppalaisen suurkaupungin puiston tapaan alun perin osa hallitsijan met-
sästysmaastoa, joka avattiin yleisölle vuonna 1766. Ilotulitusten, eläinnäyttelyiden ja kuumailmapal-
lolentojen tapaiset ajanvietteet keskittyivät 1800-luvun alussa juuri tälle alueelle. Myöhemmin siitä 
tuli merkittävä paikallinen varietee- ja huvikulttuurin keskus. 1900-luvun kuluessa Praterista keh-
keytyi moderni huvipuisto maailmanpyörineen ja vuoristoratoineen. Sellaisena se on pysynyt tähän 
päivään saakka. Puiston historiasta tarkemmin ks. Storch, Ursula: In den Prater! Wiener Vergnügen 
seit 1766 (näyttelykatalogi, Ausstellung des Wien Museums 408, Wien: Wien Museum / Residenz- 
Verlag 2016).
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soittavat, on aivan erityinen tunnelma. On jotenkin huvittavaa, että nuoret neidot istu-
vat podiumilla valkoisissa leningeissään sillä aikaa kuin ’illastetaan’, jollakin tavalla se on 
myös liikuttavaa. Ja jollakin tavalla se on kompromissi pikanttiuden [Pikanterie] ja ajan-
vietteellisen sovinnaisuuden maailmanmiehen vapauden ja porvarillisen moraalin välillä.213

Praterin alueella oli 1870-luvulle tultaessa takanaan pitkä menneisyys kaupunki-
väestön huvittelupaikkana akrobaatteineen, Kasperl-nukketeattereineen, promena-
deineen ja kahviloineen.214 Naisorkestereiden kannalta merkittäväksi muodostui Wie-
nin maailman näyttelyä (1873) varten aloitettu puiston uudistusprosessi. Sen myötä 
Prateriin rakennettiin useita ravintoloita ja näyttämöitä soittolavoineen.215 Uudet 
tilat tarjosivat työmahdollisuuksia aiempaa suuremmalle muusikkomäärälle. Nais-
orkesteripaikaksi profiloitui erityisesti ravintola Prohaska, jonka omistajasuvulle jotkin 
aikalaislähteet antoivat kunnian Damenkapelle-yhtyeiden ”keksimisestä” 1860- luvun 
lopulla.216 Ravintolan arvostuksesta kertoo esimerkiksi Der Humorist -lehdessä 1922 
julkaistu artikkeli: 

[…] ’ravintola Prohaska’ ei ole ainoastaan wieniläisväestön laajimmissa piireissä nauttinut 
perustamisestaan saakka mainetta perinteikkäästi ylläpidettynä virkistyspaikkana, jossa voi 
virkistäytyä [restaurieren] sanan täydellisimmässä merkityksessä iltaisin maukkaan ruoan, 
aidon, raikkaan juoman ja parhaan wieniläisen naisorkesterin (G. Richter) sävelten avulla, 
vaan […] myös teatteri- ja taidemaailma liikkuu mielellään ’beim Prohaska’, kuten tätä ravin-
tolaa kansanomaisen lyhyesti nimitetään.217 

Vaikka legendalle ravintolasta naisorkesterien ensimmäisenä esiintymispaikkana ei ole 
löytynyt vahvistusta, Prohaskan profiili naisorkesterien tyyssijana on jäänyt elämään 

213 ”Trommelwirbel, Paukendonner, Schmettern von Tschinellen; wie in einem Riesenmörser werden 
da vom Getöse all der rumorenden Orchester die vielen, vielen Melodien zerstoßen, die Tag für Tag, 
Stunde für Stunde gleichzeitig im Wurstelprater aufklingen. Wer hier gehört werden, wer hier besucht 
werden will, muß Musik machen. […] Es ist eine besondere Stimmung in den Wirtsgärten, in denen 
eine Damenkapelle aufspielt. Irgendwie ist ein Jux dabei, wenn junge Mädchen in weißen Kleidern auf 
dem Podium sitzen und Musik machen, während man ’nachtmahlt‘, irgendwie ist es auch rührend. 
Und irgendwie ist es ein Kompromiß zwischen Pikanterie und unterhaltsamem Anstand, zwischen 
lebemännischer Freiheit und bürgerlicher Moral.” Salten, Felix: ”Wurstelprater”, julkaistu teoksessa 
Felix Salten: Wurstelprater – Ein Schlüsseltext zur Wiener Moderne (toim. Mattl, Siegfried et al, 
Wien: Promedia 2004 [1911]), s. 5–124), 91–92. 1700- ja 1800-lukujen taitteesta juontuva nimitys 
Wurstelprater viittaa ns. Wurstel- tai Kasperl-nukketeatteriin ja sen funktiona oli alun perin erottaa 
alue hovin metsästysmaista, grüner Praterista (Czeike 1992–1997, nide 5, 681 ja Storch 2016, 9–10). 
Saltenia on siteerannut myös Dorothea Kaufmann (Kaufmann 1997, 49). 

214 Prater-puiston varhaisvaiheista ks. Storch 2016, 9–36.
215 Storch 2016, 37–38. 
216 Ks. esim. Der Humorist 23.5.1922 (no 10) s. 7. Tarina toistuu edelleen Felix Czeiken toimittaman 

Historisches Lexikon Wienin ”Damenkapelle”-asiasana-artikkelissa (Czeike 1992–1997, nide 1, 611). 
Ravintola Prohaskan entisellä tontilla huvipuiston kuuluisan maailmanpyörän vieressä on vuodesta 
1952 lähtien sijainnut törmäilyautorata Grand Autodrom (ks. esimerkiksi valokuva ”Der Eingangsbe-
reich des Wurstelpraters, n. 1925”, Storch 2016, 132).

217 ”[…] das ’Restaurant Prohaska’ nicht bloß in den breitesten Kreisen der wiener Bevölkerung als 
eine gediegen bewirtschaftete Erholungsstätte seit seinem Bestehen renommiert ist, in der man des 
Abends bei schmackhafter Speise, frischem unverfälschtem Trank und den Klängen der besten Wie-
nerischen Damenkapelle (G. Richter) sich, im vollsten Sinne des Wortes, restaurieren kann, sondern 
[…] auch die Theater- und Kunstwelt ’beim Prohaska’, wie diese Gastwirtschaft vom Volksmunde 
kurzweg genannt wird, mit Vorliebe verkehrt.” Der Humorist 23.5.1922 (no 10) s. 7. Gustav Richterin 
naisorkesteri konsertoi myöhemmin myös Suomessa ja siihen palataan tarkemmin osassa IV.
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tähän päivään saakka. Sillä on tärkeä asema esimerkiksi Prater-puistosta kertovissa 
museonäyttelyissä.218

Merkillepantavaa on, että Praterin naisorkestereita palkanneet ravintolat – Prohas-
kan ohella muun muassa Eisvogel – sijaitsivat nimenomaan vähävaraisempien yhteis-
kuntaluokkien suosimassa, niin sanotussa Wurstelpraterissa eivätkä yläluokan ajelu-
reittien varrella. Vaikka puiston eri alueiden sosiaaliset erot lieventyivät 1800- luvun 
lopulla, naisorkesterit soittivat silti pikkuporvariston ja työväestön suosimien karu-
sellien, painiotteluiden, vahakabinettien ja myöhemmin elokuvateattereiden ympä-
ristössä.219 Tämä viestii yhteyksistä varieteekulttuuriin, joka keskittyi kyseiseen osaan 
puistoa.  Praterin varieteehuvit huipentuivat 1890-luvun pikku-Venetsia-huvipuiston 
(Venedig in Wien) rakennusprojektiin kanaaleineen ja siltoineen.220 

Prater-puiston ohella naisorkesterien Wien-teemaan lienee vaikuttanut kaupungin 
asema musiikkikeskuksena.221 Klisheet Wienistä sekä länsimaisen taidemusiikin ”suur-
ten säveltäjien” – Mozartin, Beethovenin ja Schubertin – kaupunkina että valssin ja 
operetin keskuksena sopivat naisorkesterien markkinointiin erinomaisesti.222 Wien- 
tematiikka herätti suomalaisyleisöä myöten mielikuvia ”iloisesta Tonavan kaupun-
gista” (den glada Donaustaden), jonka orkesterien hienostuneet esitykset piristivät 
harmaata pohjoismaista arkea.223 Tällä tavalla naisorkesterien tuottivat ja vahvistivat 
kulttuurinvälitystoiminnassaan wieniläisyyteen ja eurooppalaisiin suurkaupunkeihin 
liittyviä mielikuvia.

Naisorkesterien jäsenistä käytettiin Suomessa – sekä muualla Euroopassa – yleisni-
mitystä ”Wienin pääskyset” (Wiener Schwalben, wienersvalor).224 Sillä saatettiin vii-
tata myös muunlaisiin varieteekokoonpanoihin, mutta useimmiten konnotaationa oli 
valkopukuinen naisorkesteri. Mielikuva muuttolinnuista, jotka talvehtivat  Euroopan 
eri puolilla ja palasivat kesäkaudeksi kotikaupunkiinsa, kävi yksiin Damenkapelle- 

218 Ks. esim. Storch 2016, 25–26. Prater-museon pysyvään näyttelyyn muovailtiin jo vuonna 1987 paperi-
massasta koottu nukkeinstallaatio Prohaskaan liittyvän kuvamateriaalin perusteella, minkä lisäksi 
esillä on nykyään valokuvia muun muassa Gustav Richterin ja Emanuel Hornischerin orkestereis-
ta. Praterin 250-vuotisjuhlan (2016) kunniaksi järjestetyssä Wienin kaupunginmuseon näyttelyssä 
naisorkesterit sen sijaan eivät olleet esillä. Juhlavuoden ansiosta yhtyeet saivat kuitenkin julkisuutta 
Wiener Zeitungin aihetta käsittelevässä artikkelissa (Marschall, Clemens: ”Damenkapellen in Wie-
ner Prater”, Wiener Zeitung 26.2.2016, http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtle-
ben/?em_cnt=802956, osoite tarkistettu 11.3.2016).

219 Ks. esim. Storch 2016, 38.
220 Storch 2016, 39–40.
221 Ks. esim. Fritsch, Elisabeth Theresia & Kretschmer, Helmut (toim.): Wien, Musikgeschichte, Teil 1: 

Volksmusik und Wienerlied (Geschichte der Stadt Wien 6, Münster: LIT Verlag 2005), IV sekä Neues 
Wiener Journal 26.6.1910 (no 5989) s. 7–8.

222 Saksankielisen kulttuuripiirin maine Euroopan musiikkielämän napana oli peräisin jo varhaisemmil-
ta ajoilta. Aiheesta tarkemmin ks. esim. Applegate, Celia & Potter, Pamela (toim.): Music and German 
National Identity (Chicago: University of Chicago Press 2002).

223 Program-bladet 30.11.1898 (no 37) s. 2.
224 Ks. esim. Program-bladet 8.5.1898 (no 106) s. 2.
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yhtyeiden profiilin kanssa. Jotkin naisorkesterit, kuten Fahrbach-Ehmkin yhtye, ot-
tivat Wiener Schwalben -käsitteen jopa nimekseen.225 Termiä hyödynsivät myös 
1800-luvun lopun säveltäjät: esimerkiksi tšekkiläissyntyinen Ludwig Schlögel kirjoitti 
puhallin orkesterille Wiener Schwalben -nimisen marssin.226 

Wienin pääskyset -termin tarkka alkuperä ja merkitys ovat vielä hämärän peitossa 
ja vaatisivat lisätutkimusta. Vihjeitä sen merkitysvivahteista löytyy kuitenkin Wiener 
Theater-Zeitung -lehdessä Jeanne Marie von Gayette-Georgensin (1817–1895) vuon-
na 1860 julkaistusta novellista Eine Schwalbe in Wien.227 Tekstin ytimessä on Adele- 
niminen nukkavieru ”pääskynen”, yhteiskunnan väliinputoaja, joka elää muuttolinnun 
tapaan vailla vakiintunutta työtä ja asuinpaikkaa. Adele elää huolettomasti ja muiden 
kustannuksella: hän ”ei koskaan tee päivälle suunnitelmaa, hänen koko elämänsä koos-
tuu mielijohteista”.228 Yhteiskunnan asettamiin naisten rooleihin hänen elämäntyylin-
sä ei sovi.229 Naisorkesterimuusikoiden sosiaalisen aseman epävakaus ja kiertävä elä-
mäntapa lienevät yhdistäneet heitä aikalaisten mielissä Gayetten muuttolintu maisen 
väliinputoajan tyyppiin.

Wien-leima jäi pysyväksi osaksi eurooppalaista naisorkesterikulttuuria. Siitä tuli 
myyntivaltti, jolla orkesterit profiloituivat varieteealan kilpailussa. Wieniläisellä ima-
golla heräteltiin transnationaaliseen viitekehykseen sopivasti mielikuvia kepeän maail-
mallisesta, elegantista ja suurkaupunkilaisesta seuraelämästä. 1900-luvun alkuun 
mennessä myös wieniläinen lehdistö oli jo sisäistänyt narratiivin ilmiön wieniläisyy-
destä tai vähintään itävaltalaisuudesta. Naisorkesteriura oli viimeistään tähän men-
nessä alkanut houkutella syntyperäisiä wieniläisnaisia.230 

225 Ks. taulukko 3 ja liite 2.
226 Fastl, Christian: ”Schlögel, Ludwig” (Österreichisches Musiklexikon, https://www.musiklexikon.

ac.at/ml/musik_S/Schloegel_Ludwig.xml, osoite tarkistettu 10.12.2018).
227 Wiener Theater-Zeitung 29.8.1860 (no 199) s. 1–2.
228 ”Sie macht niemals einen Tagsplan, ihr ganzes Leben besteht aus Impulsen.” Wiener Theater- Zeitung 

29.8.1860 (no 199) s. 2.
229 Wiener Theater-Zeitung 29.8.1860 (no 199) s. 2.
230 Esimerkiksi varieteetaiteilija ja -kirjailija Hermann Otton (nimimerkki ”Signor Saltarino”, 1863–

1941) mukaan 1880-luvulla Wienissä moni vähävarainen nainen vaihtoi alaa musiikin pariin, kun 
kaupungin nahkateollisuus kärsi (ks. Teplitz-Schönauer Anzeiger 17.4.1909, no 45, s. 16). Käsityö-
läis- tai teollisuusammatin vaihtaminen musiikkiin oli tyypillistä myös böömiläisten ja saksalaisten 
muusikoiden keskuudessa, kuten luvussa 3 havaitaan.
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Naisorkesterien sosiaalisen aseman selventämiseksi on tarkasteltava varietee- ja huvi-
teollisuuden ohella niitä reunaehtoja, joiden puitteissa naismuusikot harjoittivat am-
mattiaan 1800-luvun lopun Suomessa. Orkesterisoitinten osalta naisten koulutus- ja 
työmahdollisuudet olivat ennen ensimmäistä maailmansotaa rajalliset, vaikka naispuo-
listen jousisoittajien määrä lisääntyi hitaasti. Kaupungin- ja sinfoniaorkesterit säilyivät 
miesvaltaisina työpaikkoina pitkälle 1900-luvulle. Toisaalta orkesteri-instrumentteja 
opiskelleiden naisten sosiaaliset taustat ja musiikilliset toimijuudet olivat kirjavia sekä 
Suomessa että Euroopassa. Huviteollisuuden tapaan 1800-luvun orkesteritoiminta ja 
musiikin koulutusjärjestelmät perustuivat transnationaalisille verkostoille. Muusikot 
matkustivat luontevasti opinahjosta tai työpaikasta toiseen ja seurustelivat keskenään 
yli kulttuurirajojen.

NAISTEN KOULUTUS- JA URAMAHDOLLISUUDET

Naiset musiikkioppilaitoksissa

Naisorkestereista puhuttaessa on oleellista ymmärtää, etteivät naispuoliset muusi-
kot muodostaneet 1800-luvun alun Euroopassa homogeenistä ammattiryhmää. Mu-
siikkialalla työskenteli naisia, jotka tulivat varsin erilaisista sosiaaliluokista ja per-
hetaustoista.231 Heidän toimenkuvansa ei rajoittunut soittamiseen. Pikemminkin 
naiset omaksuivat musiikkiurillaan useita ”toimijuuksia” säveltämällä, sovittamalla, 
toimimalla mesenaatteina tai vaikkapa orkesteriyhdistysten hallinnossa.232 Suomessa 
konservatorio koulutuksen saaneilla naismuusikoilla oli erilaiset mahdollisuudet kuin 

231 
232 Naisten toimijuuksien monipuolisuus ei tietenkään rajoittunut 1800-luvulle. Naisista ja  erilaisista 

musiikkitoiminnan tyypeistä ks. esim. Rode-Breymann, Susanne: ”Orte und Räume kulturellen 
Handels von Frauen”, julkaistu teoksessa History/Herstory: Alternative Musikgeschichten (Musik- 
Kultur-Gender 5, toim. Kreutziger-Herr, Annette & Losleben, Katrin, Köln: Böhlau Verlag 2009),  
s. 186–197 ja Rode-Breymann 2017a, 1–2.

Ammattina orkesterimuusikko2
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kiertävillä, ulkomaisilla naisorkestereilla, jotka viipyivät maassa vain rajallisen ajan. 

Naismuusikoiden välisiä sosiaalisia eroja havainnollistavat parhaiten koulutustaus-
ta ja instrumenttivalinnat. Konservatoriotasoinen koulutus oli kallista, vaikka siihen 
saattoikin saada taloudellista tukea.233 Niinpä musiikkioppilaitoksiin hakeutui pää-
asiassa ylemmän keskiluokan naisia. Heidän asemansa Suomen ja Euroopan musiikki-
oppilaitoksissa taustoittaa tärkeällä tavalla sitä, miten naisorkestereiden keskiluokkai-
nen yleisö hahmotti naisorkestereiden yhteiskunnallista statusta. 

Ennen 1880-lukua Suomessa ei ollut julkista konservatoriolaitosta. Musiikinopetus 
oli käytännössä yksityisten ja yksittäisten opettajien varassa. Suurimmissa kaupungeis-
sa – ennen kaikkea Helsingissä, Viipurissa ja Turussa – toimi instrumenttioppilaitok-
sia, joihin hyväksyttiin pääasiallisesti miespuolisia oppilaita.234 Myöskään lukkari- ja 
urkurikouluihin naisilla ei ollut 1800-luvun puolella asiaa.235 Musiikista kiinnostuneet 
naiset opiskelivat pääasiassa piano- ja laulukouluissa, joista tunnetuin lienee pianisti 
Henriette Nybergin (1830–1911) vuonna 1859 perustama opisto Helsingissä.236

Kunnianhimoiset nuoret suomalaismuusikot suuntasivatkin usein ulkomaille opis-
kelemaan. Näin he hankkivat arvokasta kokemusta ja pysyviä kontakteja ulkomail-
ta, mikä vahvisti paikallisen musiikkielämän transnationaalisia ulottuvuuksia. Myös 
valtiovalta kannusti ulkomaanopintoihin: Keisarillinen Senaatti myönsi 1850-luvulta 
lähtien apurahoja ulkomailla opiskelua varten.237 Suosittuja kohteita olivat Leipzig ja 
Dresden, jonne lähtivät muun muassa pianisti Alie Lindberg sekä laulaja Anna Blom-
qvist (1840–1925).238 Laulajille keskeiset opintomatkojen kohteet sijaitsivat Italiassa 
ja Ranskassa, joissa oopperakoulutuksen asema oli vahva.239 Suomalaismuusikoita veti 
puoleensa myös Tukholman ja Pietarin musiikkikoulutustarjonta.240 

233 Esimerkiksi Helsingin musiikkiopiston lukuvuosimaksut olivat varhaisessa vaiheessa 250 mk ns. 
tavallisten oppilaiden (ordinarieelever) osalta ja 200 mk vähemmän tunteja saavien ylimääräisten 
oppilaiden (extraelever) kohdalla. Kapellimestari Robert Kajanuksen perustaman Käytännöllisen 
orkesterikoulun lukuvuosi puolestaan maksoi opiskelijalle 100 mk. Molemmissa oppilaitoksissa oli 
kuitenkin käytössä laaja-alainen vapaaoppilassysteemi (Dahlström 1982, 32; Marvia & Vainio 1993, 
112 ja Ringbom 1932, 70–71). 

234 Perusteellisena yleisesityksenä autonomian ajan musiikkikoulutuksesta Suomessa ks. Kuha 2017, 84–156. 
235 Naisista kirkkomusiikin alalla tarkemmin ks. Björkstrand 1999, 128–144. Lukkari- ja urkurikouluista 

Suomessa yleisesti ks. Kuha 2017, 217–318.
236 Henriette Nybergin musiikkikoulua on tarkastellut lähemmin Jukka Kuha (2017, 145–149). Ks. myös 

Biograafisia tietoja Suomen naisista eri työaloilla (Helsinki: Suomen naisyhdistys 1896), 127.
237 Dahlström 1982, 10.
238 Ks. Rahkonen 2004, 111–123. Blomqvistin Saksan-kodista muodostui merkittävä kohtaamispaikka 

suomalaisille ja pohjoismaisille muusikoille.
239 Suomalaisten laulajien opinnoista ulkomailla ks. Kuha 2017, 507–508 sekä Virtanen, Marjaana: 

”Suomalaiset laulunopiskelijat Nicolaus Rothmühlin luokalla Sternin konservatoriossa Berliinissä 
1905–12: tutkimus oopperakouun opiskeljoista ja opintojen jälkeisistä työurista” (Musiikkikasvatus 
2/2012, no 15, s. 38–52).

240 Pietariin suuntasivat muiden muassa laulaja Alma Fohström (1856–1936, ks. Toivakka, Svetlana: 
”Alma Fohström: kansainvälinen primadonna”, väitöskirja, Acta Musicologica Fennica 31,  Helsingin 
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Tilanne muuttui, kun Helsinkiin perustettiin vuonna 1882 musiikkiopisto (Helsing-
fors musikinstitut) ja vuonna 1885 Käytännöllinen orkesterikoulu (Praktiska orkester-
skolan), joka toimi tiiviissä yhteistyössä Robert Kajanuksen vuonna 1882 kokoaman 
Orkesteriyhdistyksen orkesterin (Orkesterföreningens orkester) kanssa.241 Kouluilla 
oli selkeä profiiliero. Siinä missä Martin Wegeliuksen johtamassa musiikkiopistossa 
opiskeltiin erityisesti pianonsoittoa ja laulua, Orkesterikoulu oli ensisijaisesti ”orkes-
terisoittajia kouluttava musiikkialan ammattikoulu”.242 Molemmissa oppilaitoksissa 
opiskeli lukuisia naismuusikoita, sillä toiselle sukupuolelle avautui pääsy myös Orkes-
terikouluun viimeistään 1890-luvun alussa.243 

Kuten Carita Björkstrandin tutkimuksesta käy ilmi, Helsingin musiikkiopiston opis-
kelijoista valtaosa oli alusta alkaen naisia. Heidän opintonsa keskittyivät laulu-, kuoro- 
ja pianotunteihin sekä yleisempiin teoria-aineisiin, eivätkä opinnot useinkaan tarjon-
neet mahdollisuutta edetä ammattiuralla.244 1880-luvulta lähtien julkisuuteen alkoi 
nousta naisviulisteja, ja heitä löytyi myös Orkesterikoulun listoilta.245 Jopa konserva-
tiivisena tunnetun Savonlinnan hiippakunnan piispan Immanuel Collianderin tyttäret 
Toini 1874–1939), Laine (Fabritius, 1881–1926) ja Elsa (1876–1917) opiske-
livat Kajanuksen koulussa jousisoittimia.246 Helsingin musiikkiopistossa sukupuolten 
kesken vallitsi mutkaton tunnelma, vaikka oppilaiden välit olivat muodolliset. Esther 
Höckert on kuvannut kanssakäymistä opiskelumuistelmissaan seuraavasti: ”Henki 
Musiikkiopistossa oli mitä parhain. Olimme hyviä ystäviä miespuolisten oppilaiden 
kanssa […] mutta tapoihin ei kuulunut juoda sinunmaljoja heidän kanssaan. Emme 
sinutelleet edes naispuolisia oppilaita […].”247 

yliopisto, Helsinki: Suomen musiikkitieteellinen seura 2015, 55–80) sekä harpisti Lilly Kajanus 
(1885–1963, ks. Ellonen, Essi: ”Lilly Kajanus-Blenner: suomalaisen harpunsoiton uranuurtaja”, 
opinnäyte, kirjallinen työ, Sibelius-Akatemia 1994, 5–8). Björkstrand on käynyt systemaattisesti läpi 
Tukholman Kuninkaallisessa musiikkiakatemiassa opiskelleet suomalaiset vuosilta 1860–1890: heitä 
oli yhteensä 30, joista 23 oli miehiä ja 7 naisia (Björkstrand 1999, 53–55).

241 Näiden oppilaitosten ja orkesterien vaiheista ks. Dahlström 1982; Kuha 2017; Marvia & Vainio 1993 
ja Ringbom 1932. Robert Kajanuksen elämästä ja musiikkitoiminnasta tarkemmin ks. Vainio, Matti: 
”Nouskaa aatteet!”: Robert Kajanus: elämä ja taide (Helsinki: WSOY 2002).

242 Kuha 2017, 369.
243 Ensimmäinen löytämäni orkesterikoulun mainos, jossa oppilaille ei ole asetettu sukupuolirajoitusta, 

on vuodelta 1891 (Nya Pressen 26.8.1891, no 230, s. 1). Ks. myös Kuha 2017, 371.
244 Björkstrand 1999, 106–113. Tilanne käy ilmi myös Sibelius-Akatemian arkistosta löytyvistä vuosien 

1884–1901 matrikkeleista ja oppilasluetteloista (SIBA 5/2–5/4).
245 1890-luvun alkupuolella Orkesterikoulussa opiskelivat aiemmin Helsingin musiikkiopistoa käyneet 

Ruth Ringbom sekä Anna Fabritius (Hufvudstadsbladet 14.5.1893, no 127, s. 4 ja 16.5.1893, no 129, 
s. 2). Robert Kajanuksen Orkesterikoulua käsittelevissä – usein ajoittamattomissa – papereissa (KK 
Coll 96.9) mainitaan lisäksi seuraavien naisten nimet: Engström, Gerda; Forssell, Anna; Fredriksson, 
Ester; Garnberg, Thyra; Hjelt, Tyyne; Lindfors, Ines; Rehnberg, Margit; Gerda; 
Thyra; Virtanen, Sigrid.

246 Kevään 1892 oppilaskonsertissa Collianderin tyttäret esittivät veljensä Arvidin kanssa jousikvartetto-
sovituksen Mozartin Ave verum corpus -kappaleesta (Hufvudstadsbladet 13.5.1892, no 129, s. 2).

247 ”Andan i Musikinstitutet var den bästa. Vi voro goda vänner med de manliga eleverna […] men det 
förekom inte seden att dricka duskål med dem. Inte ens de kvinliga duade vi […].” Höckert, Esther: 
”Minnen från studieår vid Helsingfors musikinstitut” (Astra 1/1943, no 24, s. 2).
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Suomalaisnaisten musiikkiopinnot heijastivat yleiseurooppalaisia trendejä. Vaikka 
esimerkiksi Pariisin konservatorio otti vastaan naisopiskelijoita jo 1800-luvun alku-
puolella, rajoitteita saattoi olla instrumenttien suhteen. Yleensä naiset opiskelivat 
pianonsoittoa ja laulua, joskin vuosisadan loppupuolella viulu yleistyi instrumentti-
valintana.248 Myös vuosisadan vaihteen muotisoittimet kitara ja mandoliini kiinnos-
tivat naisia. Muiden muassa näitä instrumentteja he saattoivat Helsingissä opiskella 
Josef Binnemannin (1865–1942) yksityisessä musiikkikoulussa.249 Sävellysopinnot sen 
sijaan eivät yleensä tulleet kysymykseen: naisopiskelijat olivat alalla harvinaisia vielä 
1900-luvun taitteessa.250 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivät naiset olisi musisoineet 
ja myös säveltäneet kunnianhimoisesti jo 1800-luvun alkupuolella.251 

Instrumentin valintaan vaikuttivat ennen kaikkea keskiluokan sukupuolittavat 
asenteet. Erityisesti modernista pianosta tuli 1800-luvun alkupuolella porvarillisen 
kotimusisoinnin (Hausmusik) muotisoitin, joka levisi naisten suosioon.252 Moni vähä-
varaisempi mutta koulutettu säätyläisnainen ansaitsi elantonsa pianonsoitonopetta-
jana tai säestämällä tanssia varakkaan nuorison iltamissa.253 Pianonsoittotaito taka-
si myös naimisiin menneille naisille lisäansiomahdollisuuden siinä tapauksessa, että 
perhe oli taloudellisesti tiukoilla.254 Toisaalta pianon suursuosio herätti soraääniä. Esi-
merkiksi soitinrakentaja Alphonse Sax nuorempi (1822–1874) hyödynsi närkästystä 
taitavasti markkinoidessaan vaskipuhaltimiaan keskiluokkaiselle naisyleisölle: 

Minun täytyi luonnollisesti vedota kauniimpaan sukupuoleen […], jotta se auttaisi minua voit-
tamaan kevyellä yrityksellä hölmön ja vanhan ennakkoluulon, joka pyhittää tämän sukupuo-
len ikuisiksi ajoiksi ainoastaan pianon palvontaan ja, muuttaen viimeksi mainitun vulgaariksi 
sekä pitkäveteiseksi instrumentiksi, muuntaa niin monta viehättävää olentoa kuivahtaneiksi 
ja keskinkertaisiksi virtuooseiksi.255

248 Reich 1991, 100 ja Myers 1993, 77.
249 Josef Binnemann oli merkittävä paikallinen musiikkivaikuttaja, joka saapui Suomeen 1890-luvun 

alussa saksalaisen varieteeseurueen mukana. Binnemann asettui Helsinkiin ja toimi kaupungissa niin 
musiikkikauppiaana, mandoliiniorkesterin johtajana kuin sitrakonserttien järjestäjänä ja solistina. 
Hänen orkesterissaan esiintyi myös naisia. Binnemannin musiikkikoulusta ja orkesterista tarkemmin 
ks. Kurkela 2017b, 15–20. 

250 Reich 1991, 100. Naissäveltäjistä Euroopassa ks. myös esim. Citron, Marcia J.: ”European Composers 
and Musicians, 1880–1918”, julkaistu teoksessa Women & Music: A History (toim. Pendle, Karin, 
Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 1991), s. 123–141 ja Launay, Florence: Les 
compositrices en France au XIXe siècle (Paris: Fayard 2006).

251 Ks. esim. Öhrström, Eva: ”Borgerliga kvinnors musicerande i 1800-talets Sverige” (väitöskirja, Skrif-
ter från Musikvetenskapliga institutionen 15, Göteborgs universitet 1987), 26–32.

252 Pianon sosiaalihistoriasta ja sukupuolesta ks. Loesser, Arthur: Men, Women and Pianos: A Social 
History (New York: Simon & Schuster 1954).

253 Säestysilmoituksia löytyy 1800- ja 1900-lukujen vaihteen sanomalehdistä jatkuvasti. Eräs alan pitkä-
aikaisista mainostajista oli rouva L. Modeen (ks. esim. Hufvudstadsbladet 5.1.1909, no 4, s. 2).

254 Näin toimi esimerkiksi Akseli Gallén-Kallelan vaimo Mary Gallén-Kallela (o. s. Slöör, 1868–1947, 
ks. Gallén-Kallela, Kirsti, toim. Raivio, Kaari: Suuren isän varjossa: Kirsti Gallén-Kallelan elämä, 
Helsinki: Otava 1997, 436). Pariskunnan tyttärestä Kirstistä (1896–1980) tuli sellisti, ja hän ansaitsi 
1910-luvun lopulla elantonsa soittamalla pianotriossa eräässä tamperelaisessa kahvilassa (Gallén- 
Kallela 1997, 150–160).

255 ”Je dus naturellement faire appel au beau sexe [...] afin qu’il m’aidât à vaincre, par un léger le 
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Pianon lisäksi keskiluokan naisille soveliaaksi soittimeksi katsottiin harppu. Harpun 
häviämistä porvariskodeista esseisti George P. Upton (1834–1919) suorastaan harmit-
teli vuosisadan lopulla, sillä hänen nähdäkseen harppu oli ”kaikista instrumenteista 
parhaiten suunniteltu esittelemään naisen makua ja suloja, ja se on helpoimmin mu-
kautettavissa hänen luonteensa synnynnäiseen sirouteen ja liikkeensä hienostuneisuu-
teen.”256 Keskeinen argumentti instrumenttien erottelussa olikin niiden vaikutus fyysi-
seen olemukseen. Esimerkiksi viulu väänsi aikalaiskommentaattorien mielestä naisten 
vartalot omituisiin asentoihin, kun taas puhallinsoittajien ja sellistien asennot tulkit-
tiin seksuaalisesti provosoiviksi ja kunniallisille naisille sopimattomiksi.257 Asenteet 
tosin vaihtelivat kulttuuripiireittäin ja muuttuivat vuosisadan kuluessa. Naisorkesteri-
muusikoita rajoitteet eivät muutenkaan koskeneet, sillä heidät koulutettiin soittamaan 
sitä instrumenttia, jonka osaajalle oli kulloinkin tarvetta.258 Kuitenkin nämä mielikuvat 
vaikuttivat olennaisesti siihen, miten keskiluokkainen yleisö naisorkesterien jäseniin 
suhtautui.

Naiset orkesterimuusikkoina Suomessa

Vaikka naispuolisia jousisoittajia koulutettiin Suomessa 1800-luvun lopulla, heidän 
määränsä jäi orkesterien riveissä niukaksi.259 Myös muualla länsimaissa naisten kiin-
nittäminen sinfoniaorkestereihin oli pikemmin poikkeus kuin sääntö.260 Helsingin 
musiikkiopistossa 1800-luvulla opiskelleiden naisviulistien joukosta vain viisi osallis-
tui kotimaassa orkesteritoimintaan, sellisteistä ainoastaan yksi.261 Ainut sellisti ja yksi 
 viulisteista – sisarukset Fredja ja Miriam Sahlman – loivat uransa naisorkestereissa. 
Heitä käsitellään tarkemmin tämän tutkimuksen luvussa 10.

Carita Björkstrand esittää tutkimuksessaan, että Robert Kajanuksen orkesterissa 

sot et vieux préjugé qui le voue à perpétuité au culte exclusif du piano et, tout en faisant de ce dernier 
un instrument vulgaire et fastidieux, métamorphose tant de charmantes créatures en d’étiques et 
médiocres virtuoses.” Sax 1862, 35. Alphonse Saxista ja naispuolisista puhallinsoittajista ks. Ellis, 
Katharine: “The Fair Sax: Women, Brass-Playing and the Instrument Trade in 1860s Paris”, Journal 
of the Royal Musical Association 2/1999 (no 224), s. 221–254.

256 “[The harp is] the instrument above all others best calculated to display woman’s taste and sweetness, 
and most happily adapted to her native grace of person and elegance of movement.” Upton, George 
P.: Woman in Music (3. painos, Chicago: A. McClurg 1890 [1886]), 204.

257 ustakallio 2003, 60.
258 Kaufmann 1997, 87.
259 Suomalaisista 1800-luvun naispuolisista viulisteista tunnetuin lienee Agnes Tschetschulin (1859–

1942), joka teki näyttävän kansainvälisen uran esiintyvänä taiteilijana sekä säveltäjänä. Musiikintut-
kija Susanna Välimäki työstää parhaillaan Tschetschulinin elämää ja uraa käsittelevää laajaa tutki-
musta.

260 Ks. Neuls-Bates 1987, 326–332.
261 Viulistit olivat Ruth Ringbom (1870–1949), Elin Lönnblad (Wärnehjelm, 1866–?), Anna Forssell 

(1882–1970). Eva Gripenberg (Björkenheim, myöh. de Sicard, 1875–1914) sekä Fredja Sahlman (Sil-
berman, 1875?–1934), sellisti puolestaan viimeksi mainitun sisar Miriam (1880?–?). Tiedot perustu-
vat sanomalehtiartikkeleihin ja -ilmoituksiin.
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1892 esiintynyt Ruth Ringbom olisi ollut Suomen ensimmäinen naispuolinen orkeste-
riviulisti.262 Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä turkulaissyntyinen Elin Lönn blad 
soitti jo marraskuussa 1891 Orkesteriyhdistyksen orkesterin sinfoniakonsertissa II-viu-
listien joukossa.263 Tapaus ”nainen orkesterissa” (fruntimmer i orkester) herätti kiin-
nostusta lehdissä.264 Jotkut niistä levittivät jopa huhua, jonka mukaan kapelli mestari 
Kajanus olisi palkannut Lönnbladin orkesteriinsa vakinaisesti.265 Koska Lönn bladin ja 
Ringbomin nimiä ei esiinny orkesterin palkkaluetteloissa tai vuosikertomuksista, viu-
listit kaiketi osallistuivat orkesteritoimintaan ”musiikillisina vapaaehtoisina” (musika-
lisk volontär), toisin sanoen ilmaiseksi.266 Myös viulisti Eva Gripenberg, joka esiintyi 
kaudella 1900–1901 Turun Soitannollisen seuran orkesterin promenadikonserteissa, 
soitti palkkiotta.267 

Ensimmäinen Kajanuksen orkesteriin vakinaisesti palkattu naispuolinen viulisti oli 
Anna Forssell, joka soitti Helsingin Filharmoonisen seuran orkesterissa konserttikau-
sina 1908–1911.268  Työsopimusten mukaan hän soitti I-viulua ja sai 230 markkaa kuu-
kausipalkkaa, mikä vastasi keskitasoista ansiotuloa kyseisessä orkesterissa.269 Forssellin 
orkesteritoiminta ei kuitenkaan rajoittunut tähän, vaan hän saattoi ylioppilaana soittaa 
myös Robert Kajanuksen johtamassa Akateemisessa orkesterissa.270 Forssellin – kuten 
Gripenbergin ja Lönnbladin – julkinen musiikkiura katkesi naimisiinmenoon.271

Naispuoliset harpistit sen sijaan olivat kaupungin- ja sinfoniaorkestereissa vähem-
män harvinaisia. Robert Kajanuksen orkesterissa toimi vuosisadan vaihteessa viisi 

262 Björkstrand 1999, 48 ja 274–275.  Björkstrand perustaa väitteensä Åbo Underrättelserin 13.12.1940 
julkaisemaan Ringbomin 60-vuotisjuhla-artikkeliin sekä Määttänen Boyntonin Helsingin naisorkes-
terin historiikkiin (Määttänen Boynton, Elisa: Helsingin naisorkesterin viisi vuosikymmentä 1938–
1988, Helsinki: Helsingin naisorkesteri 1988, 4), jossa puhutaan ainoastaan naisorkestereista.

263 Hufvudstadsbladet 6.11.1891 (no 302) s. 2.
264 Hufvudstadsbladet 6.11.1891 (no 302) s. 2. Lönnbladilla oli varsin yläluokkainen tausta: hänen isänsä 

työskenteli 1880-luvulla hovioikeuden presidenttinä Viipurissa (Söderhjelm, Alma: Min värld, osa 1, 
Stockholm: Bonnier 1929, 323). Viulistin uran valitsi myös Elin Lönnbladin nuorempi sisar  Augusta 
(Zucoli, 1873–?), joka sittemmin asettui Italiaan asumaan (ks. esim. Isänmaan Ystävä 11.8.1899,  
no 32, s. 3 ja Söderhjelm 1929, 323). Björkstrand ei mainitse Elin Lönnbladia koko tutkimuksessaan 
todennäköisesti siitä syystä, että hän on rajannut Helsingin musiikkiopistoa koskevat tarkastelunsa 
vuosiin 1890–1900, kun taas Lönnbladin opinnot ajoittuivat vuosiin 1885–1887 (SIBA 5/2, 1884–
1889, no 129). 1880-luvulla Helsingin musiikkiopistossa opiskelleista naisviulisteista Björkstrand 
ottaa esille vain Anna Tigerstedtin (1860–1946) ja Agnes Tschetschulinin

265 Ks. esim. Sanomia Turusta 7.11.1891 (no 261) s. 2. Ringbomin kohdalla samankaltaista kuriositeetti-
kiinnostusta ei näyttänyt syntyneen (ks. Hufvudstadsbladet 13.10.1892, no 279, s. 3).

266 Nya Pressen 6.11.1891 (no 302) s. 2. 
267 Åbo Underrättelser 10.10.1900 (no 276) s. 2.
268 Ks. Nils-Eric Ringbomin kokoama lista orkesterin soittajista (Ringbom 1932, 87–92) sekä Kaupun-

ginarkiston aineistoluettelon yhteyteen koottu lista, josta käyvät ilmi niiden orkesterin jäsenten ni-
met, joiden työsopimukset löytyvät arkistosta, sekä orkesterin henkilökortisto vuosilta 1909–1955 
(HKA, Filharmoonisen seuran / Helsingin kaupunginorkesterin arkisto, Ge: 1–5). 

269 HKA, Filharmoonisen seuran / Helsingin kaupunginorkesterin arkisto, Hb:22, Anna Forssellin työ-
sopimus (1909).

270 KK, Robert Kajanus Coll. 96.9, Orkesterikouluun liittyvät paperit.
271 Vares, Vesa & Leikola, Anto: ”Suolahti, Eino”, Kansallisbiografia (http://urn.fi.libproxy.helsinki.fi/

urn:nbn:fi:sks-kbg-005472, osoite tarkistettu 3.10.2015).
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naispuolista harpunsoittajaa: Fanny Flodin-Leclercq (Gustavson, 1868–1954), Selma 
Kajanus (1860–1935), Marie Langhammer, Emelie Stoltz ja Bertha Liljeström-Funtek 
(1887–1961).272 Näistä kaikki paitsi Langhammer ja Stoltz – kapellimestarin tytär Li-
bausta – soittivat niin kutsuttua klaveeriharppua, jossa ääni saatiin aikaan klaviatuurin 
avulla.273 He olivat siis koulutukseltaan kosketinsoittajia.274 Stoltzin instrumentti he-
rättikin hänen Suomen-oleskelunsa aikana (1901–1902) huomiota konserttikiertueilla 
Viipurissa ja Turussa.275 

Puhaltimia soittavia naisia oli 1900-luvun alun Suomessa vain vähän. Poikkeus täs-
tä oli tamperelainen huilisti Arma Hjorth (1887–1958), joka opiskeli Dresdenissä ja 
työskenteli Tampereella orkesterissa vuosisadan alussa.276 Suomalaiset vaskiyhtyeet 
kuuluivat 1800-luvun lopulla miesten maailmaan siitä huolimatta, että joitakin yk-
sittäisiä naissoittajia osallistui torviseitsikoiden toimintaan.277 Turussa vaikuttanut 
kapelli mestari K. G. Tenlén mainosti kuitenkin vuonna 1899, että hänen Aura-nimisen 
torvi soittokuntansa jäsenistä puolet oli naisia.278 Liekö kyse ollut emansipatorisesta 
ajattelusta vai käytännön jäsenpulasta? Erikoisen maininnan syy on jäänyt toistaiseksi 
hämärän peittoon.

Myös orkesterinjohdon alueella nainen oli vielä 1800-luvun lopulla harvinainen il-
mestys, vaikka naisia toimi aktiivisesti kuoronjohtajina eri puolilla Suomea.279 Säveltäjä 
Ida Mobergin (1859–1947) johtama orkesterikonsertti herätti vuonna 1906 huomiota 
ennenkuulumattomuudessaan. Helsinkiläislehdet tähdensivät, että vastaava ei ollut 
aiemmin pääkaupungin musiikkielämässä tapahtunut.280 Nainen johtamassa useiden 

272 Tiedot perustuvat Nils-Eric Ringbomin laatimaan luetteloon orkesterin jäsenistä 1882–1932 (Ring-
bom 1932, 87–92) sekä Kaupunginarkistosta löytyvään orkesterisoittajien työsopimusluetteloon. 
Flodin- Leclercq oli Robert Kajanuksen serkku, Selma Kajanus hänen sisarensa. Kajanuksen dynastia 
oli harpunsoitossa myöhemminkin hallitseva: Robertin tyttäret Aino (Mangström, 1888–1951) ja Lil-
ly toimivat 1910- ja 1920-luvuilla Helsingin kaupunginorkesterin pitkäaikaisina harpisteina.

273 Olen tulkinnut, että suomenkielinen käsite ”klaveeriharppu” on käännös saksan Klavierharfe-ter-
mistä, joka viittaa koskettimistolla varustettuun, kirahvipianomaiseen harppuun (ks. myös Ellonen 
1994, 3). Soittimesta tarkemmin ks. Österreichisches Musiklexikon -tietosanakirjan artikkeli (Langer, 
Alexander: ”Klavierharfe”, http://musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/Klavierharfe.xml, osoite tarkis-
tettu 25.9.2018).

274 HKA, Filharmoonisen seuran / Helsingin kaupunginorkesterin arkisto, arkistoluettelo.  Ks. myös El-
lonen 1994, 3.

275 Ks. esim. Viipurin Sanomat 18.12.1901 (no 101) s. 3. Stoltzin työsopimuksen (Hb:19) yhteydessä on 
säilynyt myös hänen isänsä Libaussa (nyk. Liepāja) 14.7.1901 päiväämä kirje, jossa tämä tiedustelee 
yksityiskohtia tyttärensä sopimuksesta.

276 Ks. Tammerfors Nyheter 20.9.1907 (no 143) s. 2.
277 Karjalainen, Kauko: Suomalainen torviseitsikko: historia ja perinteen jatkuminen (Tampereen yli-

opiston kansanperinteen laitoksen julkaisu 20, Tampere: Tampereen yliopisto 1995), 39.
278 Åbo Underrättelser 18.5.1899 (no 312) s. 4. 
279 Ammattilaulaja Johanna von Schoultz (1813–1863) oli perustanut Hämeenlinnaan naiskuoron jo 

1800-luvun puolivälissä (Aspelin, J. R.: ”Johanna von Schoultz”, julkaistu teoksessa Finska qvinnor 
på olika arbetsområden, Helsingfors: Finsk qvinnoförening 1892, s. 27; ks. myös Björkstrand 1999, 
46–47). Jyväskylän naiskuoroa johtanut Naëmi Ingman-Starck (1855–1932) puolestaan oli vuosisa-
dan lopulla arvostettu ja tunnettu muusikko (ks. esim. Päivälehti 16.6.1890 (no 136) s. 1).

280 Mobergin saamasta vastaanotosta tarkemmin ks. esim. Holsti-Setälä, Helena: ”Ida Moberg (1859–
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kymmenien miesten vahvuista sinfoniaorkesteria oli vielä 1900-luvun alussa eksoot-
tinen näky.

Ylipäätään säätyläisnaisten musiikkitoiminta oli Suomessa monipuolistumassa 
1800-luvun lopulla. Se perustui huvikulttuurin tapaan transnationaalisille kontak-
teille, kun naismuusikot solmivat opintojensa aikana suhteita eri puolille Eurooppaa. 
Vaikka pianonsoitto ja laulu olivat edelleen suosituimpia instrumenttivalintoja,  pitkälle 
 koulutettujen naispuolisten jousisoittajien määrä alkoi 1900-luvun alussa lisääntyä. 
Suomalainen yleisö näki naisviulisteja, -sellistejä, -huilisteja ja -kapellimestareja myös 
muualla kuin naisorkesterien esityksissä. 

Orkesterimuusikon uravalinta ei tosin vielä ollut keskiluokan naisille laajemmas-
sa mittakaavassa mahdollinen – ravintolamuusikon ammatista puhumattakaan. Esi-
merkiksi sisällissodan jälkeen Tampereella ravintolaorkesteriin liittynyt sellisti Kirsti 
Gallén-Kallela (1896–1980) sai kokea, millainen kauhukuva kunnollisen perhetytön 
kahvila- tai elokuvamusisointi saattoi vanhemmille olla: 

Olen ollut ihan raivoissani Isälle. En tahdo lainkaan ymmärtää, etten jatkaisi musiikkiopistos-
sa. Isä haluaa minusta vain kilttiä perhetyttöä, joka vähän harrastelee yhtä ja toista ja kehittää 
sieluaan. Hän on nyt saanut päähänsä, että minusta pitää tulla kirjailijatar. Hänestä hienostu-
nut sinisukka on parempi kuin jokin tingeltangel, joka vetelee suolia kulissien takana.281

Toisin sanoen köyhän, säätyläistaustaisen musiikinopettajattaren sosiaalinen status 
oli erilainen kuin ravintolalavalla fantasiapuvussa esiintyvän naisorkesterimuusikon. 
Kunniallisuudesta muodostui keskeinen vedenjakaja naisorkesterissa soittaneiden ja 
ensimmäisten kaupunginorkesterien pultteihin päässeiden naismuusikoiden välillä. 282 

ORKESTERITOIMINTA SUOMEN KAUPUNGEISSA

[…] konsertit […] ovat viime vuosina joutuneet yhä ankarampaan kilpailuun kaikenkarvais-
ten iltahuvitusten kanssa, joissa milloin ujostelemattomat satyyrit, faunit ja nymfit, milloin 
tekosiveelliset olennot ’Schwalben’ (pääsky) -pukuisina, mutta kaikissa tapauksissa naisen 
olemuksen kiihottavuutta hyväksi käyttäen, ovat vaikuttaneet turmiollisesti toimettoman ja 
nautinnonhimoisen nuorison taiteelliseen makuun. 283

Näin paheksui Helsingin Filharmoonisen seuran orkesterin kapellimestari Robert 
Kajanus vuonna 1895 varieteen ja naisorkesterien juurtumista Helsingin huvielä-
mään. Kajanuksen kommenttien takana voi nähdä sukupuolittuneita asenteita sekä 

1947): aatteellisen naisen säveltäjäkuva” (pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto) ja Saari, Ulla: ”Ida 
Moberg (1857–1947): unohdettu säveltäjä” (pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto).

281 Gallén-Kallela 1997, 105. ”Suolten vetely” viitannee sellon suolikieliin. Gallén-Kallela on erikseen täs-
mentänyt, että soitto ”kulissien takana” tarkoittaa tässä yhteydessä elokuvamusisointia.

282 Käytän tässä väitöskirjassa kaupunkien paikallisista orkestereista nimitystä ”kaupunginorkesteri” 
sen anakronistisuudesta huolimatta. Tällä tavalla ero kiertäviin ravintolaorkestereihin hahmottuu 
selkeämpänä. 

283 Siteerannut Pekka Jalkanen (Jalkanen & Kurkela 2003, 211). Sitaatti on peräisin orkesteriyhdistyksen 
toimintakertomuksesta.
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 fennomaanisivistyneistön ennakkoluuloa mannermaista huvikulttuuria kohtaan, 
mutta myös huolta kilpailun kasvusta ja yleisön suosiosta. Naisorkesterien iltakonser-
tit muodostivat Suomessa uhan kaupunginorkesterien järjestämien ”helppotajuisten 
konserttien” lipunmyynnille, joiden kanssa ne kilpailivat samasta yleisöpohjasta – kau-
punkilaisesta keskiluokasta.284 

Orkesterielämä oli Suomen kaupungeissa 1800-luvun lopulle tultaessa muuttunut ja 
monipuolistunut siitä, mitä se oli vielä vuosisadan puolivälissä ollut.285 Varhaisemman 
kaupunginmuusikkojärjestelmän jatkoksi syntyi aikakauden porvarillis-julkisen kon-
serttielämän tarpeita vastaavia orkestereita, jotka kykenivät esittämään niin laajamuo-
toisempia teoksia kuin huolehtimaan esimerkiksi uusien, pysyvien teatterilaitosten 
musiikkitarpeista. Hyvänä esimerkkinä tästä voisi mainita Nathan Emanuelin teatteri-
orkesterin 1870-luvun Helsingissä.286

Kaupunginorkesteri oli naisorkesteri- ja varieteekulttuurin tapaan urbaani ilmiö. Pai-
kallisia orkestereita ei kuitenkaan perustettu ainoastaan Helsingin, Viipurin ja Turun 
kaltaisiin keskuskaupunkeihin. Kuten esimerkiksi Saijaleena Rantanen ja Olli Heikki-
nen ovat osoittaneet, orkesteritoiminta oli vilkasta ja kansainvälistä myös 1800-luvun 
lopun Pohjanlahden rannikolla.287 Vesa Kurkela on aiheellisesti  huomauttanut, että 
Suomen orkesterihistoriografia on perinteisesti ollut hyvin Helsinki-painotteista, mikä 
johtaa helposti epätasapainoisiin tutkimusnäkökulmiin.288

Suomalainen orkesterielämä perustui vahvasti transnationaalisille verkostoille. 
Aivan kuten musiikkioppilaitosten kehittäjät myös orkesterien puuhamiehet hakivat 
inspiraationsa ja soittajansa ulkomailta – pääasiassa Saksasta, jonne maasta oli vilk-
kaat kulttuuriyhteydet.289 Esimerkiksi Filharmoonisen seuran orkesterin muusikoista 
jopa puolet puhui 1900-luvun vaihteessa keskenään saksaa.290 Itämeren piirissä tämä 

284 Helsingin Filharmoonisen seuran helppotajuisisia konsertteja on analysoinut Vesa Kurkela (ks. esim. 
Kurkela 2015a ja 2015b). Vastaavantyyppisiä konsertteja järjestettiin sanomalehtiaineiston perus-
teella myös Viipurissa ja Turussa sekä myöhemmin Tampereellakin. Turun promenadi- ja helppo-
tajuisista konserteista ks. esim. Korhonen, Kimmo: Sävelten aika: Turun soitannollinen seura ja 
Turun filharmoninen orkesteri 1790–2015 (Helsinki: Siltala 2015), 197.

285 Helsingin Orkesteriyhdistyksen orkesterin historiaa ovat kartoittaneet Nils-Eric Ringbom (1932) ja 
Marvia & Vanio (1993). Suomalaisen orkesterihistorian vaiheita 1800-luvun osalta ovat vime vuosien 
aikana selvittäneet muiden muassa Kimmo Korhonen Turun Soitannollisen Seuran sekä Sibelius- 
Akatemian REMUH-projektin tutkijat muiden Suomen varhaisten kaupunginorkestereiden osalta. 
Seija Lappalainen (1994) on puolestaan tarkastellut syväluotaavasti Helsingin konserttikulttuuria 
1800- ja 1900-luvuilla. Ks. Heikkinen & Rantanen 2018, Korhonen 2015, Kurkela 2015a, Kurkela 
2017a  ja Lappalainen, Seija: Tänä iltana yliopiston juhlasalissa: musiikin tähtihetkiä Helsingissä 
1832–1971 (Helsinki: Yliopistopaino 1994). 

286 Emanuelista ks. Hirn 1999, 46–47. Teatteriorkestereiden merkityksestä Helsingissä 1860–1880-lu-
vuilla ks. esim. Marvia & Vainio 1993, 16–21.

287 Ks. Heikkinen & Rantanen 2018. 
288 Kurkela 2017a, 44–45.
289 Ks. Kurkela 2017a, 47–49.
290 Ks. esim. Kurkela 2017a, 48. Myös Turussa vaikutti 1800-luvun lopulla useita pohjoismaisia ja sak-

salaisia muusikoita, tunnetuimpina Soitannollisen seuran orkesterin kapellimestarit Karl Müller- 
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ei ollut poikkeuksellista, sillä muusikoiden liikkuvuus oli alueella vilkasta.291 Tehok-
kaat laiva- sekä junayhteydet kuljettivat taiteilijoita Pietarista, Tukholmasta ja Sak-
san rannikolta Suomeen saakka. Suhdeverkostot ulottuivat myös muualle Venäjän 
 keisarikuntaan. Esimerkiksi suomalaisten kapellimestarien konserttikiertueet Baltias-
sa ja Länsi-Venäjällä olivat 1900-luvun alussa tyypillisiä.292

Orkesterimuusikoiden toimenkuva ei Suomen kaupungeissa poikennut eurooppa-
laisesta tilanteesta. Konserttikausi kesti syys-lokakuun vaihteesta huhti-toukokuun 
vaihteeseen, ja kesäkaudella muusikoiden oli etsittävä muita töitä esimerkiksi kylpylä- 
tai ravintolaorkestereista.293 Talven konserttitoiminta sisälsi muutamia tilauspohjaisia 
sinfoniakonsertteja sekä kansan- ja helppotajuisia konsertteja. Viimeksi mainitut muo-
dostivat esimerkiksi Kajanuksen orkesterin merkittävimmän tulonlähteen ja muistut-
tivat läheisesti naisorkesterikonsertteja sekä ohjelmistoiltaan että konserttikulttuu-
riltaan. Nämä niin kutsutut ”poppanit” (populära konserter) pidettiin Helsingissä 
Seurahuoneen tai Palokunnantalon ravintolatiloissa, joissa yleisö istui pienten pöytien 
äärellä syöden, juoden ja jutellen.294

Toisaalta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun nationalismi vaikutti kaupungin-
orkesterilaitokseen. Halu kouluttaa ja palkata suomalaisia orkesterimuusikoita oli 
 vahva.295 Nationalistista ajatusmaailmaa sovellettiin orkesterikysymyksiin myös 
muualla Euroopassa. Esimerkiksi Alphonse Sax paheksui ulkomaalaisten muusikoiden 
paljoutta ranskalaisten kaupunkien torvisoittokunnissa ja ehdotti heidän korvaamis-
taan puhallinsoittimia opiskelleilla ranskalaisnaisilla.296 

Naisorkesterit eivät olleet ainoita yhtyeitä, jotka toimivat Suomen kaupungeissa 
rinnakkain institutionalisoituvan kaupunginorkesterilaitoksen kanssa. Aivan kuten 
muualla Euroopassa myös Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa esiintyi 
jatkuvasti erilaisia salonkiorkestereita sekä sotilas- ja torvisoittokuntia. Erityisesti 

Berghaus ja José Eibenschütz (ks. Korhonen 2015, 147). Saksalaisista vaikutteista Helsingin musiik-
kielämässä ks. myös Sarjala, Jukka: ”Musiikkimaun normitus ja yleinen mielipide: musiikkikritiikki 
Helsingin sanomalehdistössä 1860–1888” (väitöskirja, Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C, Scripta 
lingua Fennica edita 100, Turun yliopisto 1994), 92–93.

291 Ks. esim. Koch, Klaus-Peter: ”Bemerkungen zum Ostseeraum als musikalische Euroregion”, julkaistu 
teoksessa Musik und Migration in Ostmitteleuropa (toim. Müns, Heike, Schriften des Bundesins-
tituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 23, München: R. Oldenbourg 
Verlag 2005, s. 21–32), 22.

292 Kapellimestarit Georg Schnéevoigt ja Robert Kajanus esiintyivät muun muassa Riikassa sekä Odessas-
sa. Ks. esim. Hufvudstadsbladet 9.2.1912 (no 38) s. 8 ja Helsingin Sanomat 14.12.1909 (no 289) s. 8.

293 Tämä havainto perustuu Suomen sanomalehdissä ilmestyneisiin konsertti-ilmoituksiin ja uutisiin. 
Ks. myös esim. Marvia & Vainio 1993, 281.

294 Ringbom 1932, 31. Helppotajuisista konserteista yleisemmin ks. myös Kurkela 2015a ja 2017a. Hel-
singin vanha Seurahuone sijaitsi Kauppatorin varrella ja toimii nykyään kaupungintalona. Palokun-
nantalo sen sijaan purettiin nykyiseltä Keskuskadulta 1960-luvulla (ks. esim. Hirn 2007, takakannen 
karttaliite).

295 Tähän päämäärään Robert Kajanuskin Helsingissä tähtäsi perustamalla musiikkikoulun orkesterinsa 
yhteyteen (ks. Marvia & Vainio 1993, 108).

296 Sax 1862, 25–26.
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 vaskiyhtyeitä syntyi runsain mitoin ympäri Suomea sekä ammatti- että amatöörisoitto-
kuntien muodossa. Niistä tuli keskeinen osa kaupunkien iltama- ja huvitoimintaa. 
Samoin kuin kuoroja torviseitsikkoja pidettiin sivistävänä ja moraalisesti kehittävänä 
harrastustoimintana myös alempien yhteiskuntaluokkien jäsenille.297 

Sotilasorkestereita Suomen kaupunkeihin saapui pääasiassa Venäjältä kesäseson-
kien ajaksi.298 Kotimaisten sotilassoittokuntien tilanne puolestaan muuttui radikaalisti 
vuosisadan vaihteessa, kun ne venäläistämistoimien yhteydessä lakkautettiin Suomes-
ta.299 Myös miesvaltaiset salonkiorkesterit olivat 1800-luvun lopulla sekä 1900-luvun 
alun ravintoloissa ja kahviloissa suosittuja eri puolilla Eurooppaa. Erityisesti yleisön 
kiinnostusta kutkuttivat niin sanotut ”mustalaisorkesterit” tai romanialaiset orkeste-
rit, joihin liittyi samankaltaista eksotisointia ja romatisointia kuin naisorkestereihin.300 
Suomen kaupungeissa huomiota herättivät myös useat italialaisina itseään mainos-
taneet ravintolaorkesterit sekä pohjoismaiset solistiorkesterit, joista tunnetuin lienee 
S. Levyn yhtye. Juuri nämä miesvoittoiset salonkiorkesterit olivat naisorkesterien 
 pahimpia kilpailijoita. Ne esiintyivät samoissa hotelleissa, kahviloissa ja ravintoloissa 
kuin Damenkapelle-yhtyeet.301 

Kaiken kaikkiaan Suomen 1800- ja 1900-lukujen vaihteen orkesterielämää voisi 
kuvailla vilkkaaksi. Helsingissä vieraillut herrasmiesmatkailija saattoi valita, mennä-
kö illalla Seurahuoneelle kuuntelemaan paikallisen kaupunginorkesterin ”poppania”, 
ravintola Kappelissa esiintyvää torvisoittokuntaa tai vaikkapa hotelli Kämpin iltaohjel-
maa naisorkesterin säestyksellä.302 Varieteekulttuurin tapaan orkesteritoiminta perus-
tui transnationaalisille yhteyksille: muusikoita ja yhtyeitä saapui maahan niin Venäjältä 

297 Torviseitsikoiden historiasta Suomessa tarkemmin ks. Karjalainen 1995. Musiikintutkija ja historioit-
sija Saijaleena Rantanen on tarkastellut torvisoittokuntien ja kuorojen sekä kansalaisyhteiskunnan 
välisiä yhteyksiä muun muassa Etelä-Pohjanmaan 1800-luvun lopun musiikkielämää käsittelevässä 
väitöskirjassaan (Rantanen, Saijaleena: ”Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen: musiikki ja kansan-
valistus Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon”, väitöskirja, Studia Musica 52, Taideyliopis-
ton Sibelius-Akatemia 2013). Kuorotoiminnasta ja laulumusiikista ks. myös Hautsalo, Liisamaija & 
Rantanen, Saijaleena: ”Suomen laulusta Pohjan neitiin: strateginen nationalismi musiikillisen kasva-
tuksen käyttövoimana Suomessa 1800–1900-lukujen vaihteessa” (Musiikkikasvatus 2/2015, no 18,  
s. 33–56).

298 Esimerkiksi Turussa konsertoi 1880-luvulla Omskin rykmentin soittokunta ja Viipurissa esiintyi  
monena kesänä Jenisein rykmentin puhallinorkesteri. Paikallislehdissä julkaistiin ajoittain jopa 
molempien soittokuntien konserttiohjelmia: ks. esim. Åbo Underrättelser 7.7.1887 (no 180) s. 1, 
10.7.1887 (no 183) s. 1, 14.7.1887 (no 187) s. 1, 17.7.1887 (no 190) s. 1 ja 30.7.1887 (no 203) s. 1 sekä 
Östra Finland 2.6.1888 (no 126) s. 1 ja 9.6.1888 (no 132) s. 1. Suomen kaupungeissa 1800-luvun 
lopulla esiintyneistä sotilassoittokunnista ks. myös Hirn 1999 sekä Laitinen, Kari: ”Suomen Kaartin 
soittokunta autonomian ajan Helsingin musiikkimiljöössä”, julkaistu teoksessa Musiikkia! Harras-
tajia ja musiikinystäviä Helsingissä (toim. Jäppinen, Jere & Vallisaari, Hilkka, Helsinki: Helsingin 
kaupunginmuseo 2015), s. 110–115.

299 Jalkanen & Kurkela 2003, 153.
300 Ks. esim. nimimerkki ”Binoclen” arvio hotelli Kämpissä keväällä 1900 esiintyneestä ”mustalaisorkes-

terista” (zigenarkapell, Nya Pressen 18.3.1900, no 75A, s. 3). Ks. myös Jalkanen 1989, 48.
301 Miesvoittoisista salonkiorkestereista Suomessa ks. esim. Jalkanen & Kurkela 2003, 208–211.
302 Naismatkailijoiden kohdalla tilanne oli toisenlainen. He eivät päässeet ravintoloihin ilman miespuo-

lista saattajaa (Sillanpää 2002, 33).
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kuin Skandinaviasta ja Keski-Euroopastakin. Sekä orkesteriyhdistysten että ravinto-
loissa soittaneiden salonkiyhtyeiden toimintamallit olivat peräisin Keski- Euroopasta. 
Muusikoita ja kokoonpanoja rekrytoitiin jatkuvasti valtiorajojen ulkopuolelta, vaikka 
julkisessa keskustelussa esiintyi nationalistisia äänenpainoja. 

RAVINTOLAESIINTYJÄNÄ SUOMESSA

[…] talvella 1871 Helsinki sai ensimmäisen varieteensa. […] Noita näytäntöjä pidettiin van-
hassa hotelli de Postissa, joka sijaitsi nykyisen suuren Fennian paikalla. Ravintola oli toisen 
tai ehkä vain kolmannen luokan paikka. Sen pieni, pullea ja punaposkinen, hyväntahtoinen 
ja humoristinen isäntä, herra Blomquist [sic] koetti keksiä keinoja, millä houkutella asiakkai-
ta hylätyn tuntuiseen ravintolaansa, ja sai päähänsä kohottaa sen tunnelmaa laululla. Tämän 
vuoksi hän pestasi Tanskasta kolme niin sanottua laulajatarta, jotka tosin jo olivat hieman eläh-
täneitä ja ränsistyneitä, mutta kyllin hyviä hänen vähään tyytyville asiakkailleen. / Pienellä ko-
rokkeella salin perällä istuivat sitten nuo kolme sulotarta ja yksi herra, heidän impressaarionsa. 
Tällä oli kalpeat ja surumieliset kasvot, ja neitosten laulaessa hän rämpytti loppuun hakatulla 
pianolla jotain säestykseksi tarkoitettua. […] Ohjelmisto koostui kehnoimmista tanskalaisista 
renkutuksista. Useimmat päättyivät kertosäkeeseen, johon yleisön odotettiin yhtyvän, ja kyllä 
se yhtyikin. Koko sali kaikui, kun paikan kantavieraat avasivat suunsa ja täyttä kurkkua myl-
vien lauloivat mukana.303

Näin kuvaili ruukinpatruuna Anders Ramsay muistelmissaan varieteen saapumista 
1870-luvun Helsinkiin. Väite Hôtel de Posten asemasta kaupungin ensimmäisenä va-
rieteena tuskin pitää paikkaansa, kuten Sven Hirn on huomauttanut.304 Ramsayn kär-
jistys heijastaa silti mainiosti paikallisen varieteekulttuurin ominaispiirteitä. Suomen 
kaupungit olivat varieteetaiteilijoille pikemminkin läpikulkupaikkoja kuin kiertuepää-
määriä. Sven Hirnin mukaan täkäläinen varieteetarjonta olikin eurooppalaisessa mit-
takaavassa keskinkertaista, vaikka jotkin kansainväliset tähdet löysivät tiensä esimer-
kiksi Helsingin huvipaikkoihin.305 Tämän havaitsi myös Kööpenhaminan Tivolin ja 
Pariisin cafés chantants -kahviloiden tarjontaan 1860-luvulla tutustunut maailman-
mies Ramsay.306

Erilaisia musiikki-, teatteri- ja sirkusseurueita kiersi Suomen kaupungeissa jo en-
nen naisorkesterien kukoistuskautta. Vuosisadan puolivälin jälkeen yleisö saattoi 
tutustua muun muassa kiertäviin anatomia- ja eläinnäyttelyihin, kuunnella katusoit-
tajia tai vaikkapa ihastella God save the Queen -hymnin säveliä sirkuskoiran soitta-
mana.307 Eurooppalaiseen tapaan erikoisuus ja uutuus olivat myyntivaltteja: esiintyjiä 

303 Ramsay, Anders: Muistoja lapsen ja hopeahapsen I–IV (Porvoo: WSOY 1966 [1907]), osa IV, 58–59. 
Hotelli Fennian – ja siis entisen Hôtel de Posten – tontti sijaitsee Helsingin Mikonkadulla Rautatien-
torin laidalla (ks. Hirn 2007, takakannen karttaliite).

304 Hirn 1999, 50–51. 
305 Hirn 1999, 126.
306 Ks. esim. Ramsay 1966 [1907] (osa II), 163 ja 175–194.
307 Ks. esim. Hirn 1999, 25–38 ja 86 sekä Hirn, Sven: Den Gastronomiska Hästen: Gamla nordiska 

artist  (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 648, Helsingfors: SLS 2002), 
186–187 ja 210–211.
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 kirjaimellisesti ”pantiin näytteille”. Vaikka toiminta oli suppeahkoa, se perustui alusta 
alkaen transnationaalisille kontakteille. Kiertävät museot, kabinetit ja taiteilijaryhmät 
loivat pohjaa organisoidummalle huviteollisuudelle, johon ravintola- ja hotelliyrittäjät 
vuosisadan loppuun mennessä tarttuivat.308

Kuten edellä todettiin, Suomesta kuitenkin puuttuivat 1900-luvun alussa suuren 
mittakaavan varieteeteatterit.309  Pääasiassa varieteeta esitettiin sekä Helsingissä, Tu-
russa, Viipurissa että Tampereella kahviloissa, hotelleissa, ravintoloissa ja kesäisin 
puistolavoilla.310 Lisäksi varietee oli Suomessa kielisidonnaista. Koska suurin osa tai-
teilijoista saapui Keski-Euroopasta tai Skandinaviasta, esitykset olivat yleensä saksan- 
tai ruotsinkielisiä.311 Suomenkielisen operetti- ja kuplettiperinteen vakiintumista sekä 
Helsinki-aiheisia revyitä saatiin odottaa 1900-luvun taitteeseen saakka.312 Varietee oli 
Suomessa eurooppalaisten kulttuurivälittäjien esittelemää tuontitavaraa, joka integroi-
tui osaksi ruotsin- ja kaksikielisen kaupunkiporvariston elämäntyyliä. 

Suomenkielisen yleisön piiriin varietee rantautui ennen kaikkea ”kesytetyssä” ja ”ko-
toutetussa” iltamamuodossa. Orastavassa kansalaisyhteiskunnassa versoi monenlaisia 
yhdistyksiä, joiden järjestämillä illanvietoilla oli keskeinen asema kaupunkien huvitar-
jonnassa. Tapahtumien ohjelma järjestettiin talkoovoimin, jolloin yhdistysten jäsenet 
pääsivät itse lausumaan, laulamaan, soittamaan ja näyttelemään.  Tällaisten työväen-
yhdistysten, raittius-, nuoriso- ja urheiluseurojen huvien oli ennen kaikkea tarkoitus 
kehittää ja kasvattaa jäsenkuntaa. Ne poikkesivat maailmallisesta ravintolaelämästä, 
jossa ammattiesiintyjät viihdyttivät herrasväkeä alkoholin- ja tupakanhuuruisissa ti-
loissa.313

Impressaari- ja agentuuriverkostot

Huvialan aallonharjalla pysyminen vaati ravintoloitsijoilta ulkomaisten trendien 
tarkkaa seuraamista sekä hyvää liikevaistoa. Merkittävänä apuna tässä yhtälössä oli-
vat esiintyjien välitystoimistot ja taiteilija-agentuurit, jotka huolehtivat kiertueiden 

308 Yleisesityksenä huvielämästä Suomessa 1800-luvun alkupuolella ks. Hirn 1999, 11–38.
309 Poikkeuksena voi mainita lähinnä Karl Emil Ståhlbergin helsinkiläisen Apollo-teatterin, joka perus-

tettiin vasta vuonna 1907. Ks. Hirn, Sven: Apolloteatteri: Katsaus 1900-luvun alun Helsingin näyt-
tämötaiteeseen ja huvielämään (Helsinki: Yliopistopaino 2001).

310 Kurkela 2017a, 63–65.
311 Kurkela 2017a, 65 ja 66.
312 Suomenkielinen kuplettiperinne vahvistui ennen kaikkea kanteleensoittaja Pasi Jääskeläisen sekä 

laulaja J. Alfred Tannerin toiminnan myötä 1900-luvun alussa (suomenkielisestä kuplettilauluperin-
teestä ks. Henriksson 2015 ja Seppälä 2009). Sama koski suomenkielistä operettitoimintaa (ks. Hirn, 
Sven: Operett i Finland 1860–1918, Helsingfors: SLS 1992, 165–167). Helsingin oloja käsitteleväksi 
muokattu, alun perin ruotsalainen revyy Savikukko eller kolingarne i Helsingfors sen sijaan saavutti 
suuren yleisömenestyksen jo vuonna 1901 (Hirn 1999, 146).

313 Varieteesta ja iltamaperinteestä ks. Kurkela 2017a, 76–79. Kirjoittaja tosin huomauttaa, että iltama-
perinne muodostui osittain säätyläistön soirée-illanviettojen pohjalta (ks. Kurkela 2017a, 79). 
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 järjestämisestä. Kansainvälisten taiteilijaseurueiden kiinnitykset hoituivat niin Suo-
messa kuin Euroopassa agentuurien, impressaarien ja ravintolanomistajien keskinäis-
ten suhteiden avulla.314 Tämä transnationaalinen verkosto muodosti varieteealan liike-
toiminnallisen pohjan myös Itämeren pohjoisrannoilla. Naisorkesterien keskuudessa 
1890-luvun alussa suosittu välitystoimisto oli berliiniläinen A. Grothin agentuuri.315 
Saksan keisarikunnassa toimi myös maantieteellisesti erikoistuneita välitystoimistoja 
kuten Eduard Gellinin agentuuri, joka järjesti taiteilijoille Pohjoismaiden-kiertueita.316

Suomen varieteekulttuurin vaatimattomuudesta ei seurannut, että alan kansain-
väliset kontaktit olisivat maasta puuttuneet – päinvastoin. Esimerkiksi Helsingin leh-
det uutisoivat 1800- ja 1900-luvun vaihteessa Berliinin perinteikkään, Tiergartenissa 
sijainneen Krollin huvittelukeskuksen (Kroll’s Etablissement), Pietarin puistoteatte-
reiden sekä erityisesti Tukholman Blanchin ja Bernsin salonkien esitystarjonnasta.317 
Vastavuoroisesti Helsingin Seurahuoneen varieteen ohjelma oli näkyvillä Der Artist 
-lehden sivuilla 1890-luvulla. Toimitus uutisoi jopa paikan agentin Franz Louis Küh-
nin (1842–1898) sairastelusta 1890-luvun lopulla.318 Myös Kaivohuoneen kiinnityksis-
tä huolehtinut O. H. Neumann kirjoitti Der Artist -lehteen 1880-luvulla aktiivisesti.319 

Suomalaisten ravintolaviihteen esiintyjärekrytointi suuntautui Itämeren eri puolilta 
kohti Keski-Eurooppaa. Carl Kämpillä oli jo 1870-luvulla suhteita kiertäviin saksalai-
siin ja itävaltalaisiin soittokuntiin – tai vaihtoehtoisesti niitä välittäviin agentuureihin. 
Tällaisia yhtyeitä hän houkutteli Helsinkiin huolehtimaan Kaivohuoneen musiikki-
tarjonnasta kesäkuukausien aikaan.320 Suomessa toimineet varietee- ja ravintola-alan 
agentuurit puolestaan olivat saksan- tai ruotsinkielisten, Tukholmasta, Pietarista tai 
Keski-Euroopasta kotoisin olevien henkilöiden käsissä. Esimerkiksi Kühnin toimisto 
sijaitsi alun perin Pietarissa.321 Sama koski Kaivohuoneen agentti O. H. Neumannia.322

314 Hirn 1999, 126–127.
315 Kalenterivuoden 1892 aikana Grothin kautta hankkivat Der Artist -lehden mukaan kiinnityksiä 

 ainakin naisorkesterit A. Boriska, K. Dittl, F. Iser, A. Peinelt, Aadalb. Schlosser ja Wendisch.
316 Ks. esim. Der Artist 24.5.1885 (no 46) s. 14 ja 25.9.1892 (no 398) s. 18. 
317 Esimerkinomaisesti ks. Nya Pressenissä (24.7.1890, no 197B, s. 3) ilmestynyt artikkeli ”Krolls etab-

lissement”.
318 Seurahuoneen ohjelmista ks. esim. Der Artist 27.10.1895 (no 559) s. 9, Kühnin sairastelusta Der Ar-

tist 6.2.1898 (no 678) s. 15. Kühnistä tarkemmin ks. Hirn 2007, 72, 171 (viite 10) ja 185. 
319 Ks. esim. Der Artist 25.8.1885 (no 52) s. 1. 
320 Ks. esim. Hufvudstadsbladetin ilmoitusosasto 6.8.1875–8.8.1875 ja 1.7.1876–12.8.1876 sekä Carl 

Kämpin toimintaa käsittelevät artikkelit samasta lehdestä seuraavana vuonna (1.6.1876, no 125, s. 1; 
16.6.1876, no 137, s. 1 ja 27.6.1876, no 145, s. 2). Kaivohuoneen varieteesta ks. myös Seppälä, Mikko- 
Olavi: ”Hienostovarieteesta puisto-operettiin”, julkaistu teoksessa Kaivopuisto (toim. Eskola, Taneli 
et al., Entisaikain Helsinki 18, Helsinki: Helsinki-seura 2008), s. 93–102.

321 Kühnin ”Agence artistique internationale pour Théâtres et Concerts” oli perustettu vuonna 1884. Al-
kuperäisen omistajan kuoleman jälkeen yritys jatkoi toimintaansa Robert Lindströmin nimissä (ks. 
esim. Der Artist 30.9.1894, no 503, s. 29 ja 6.3.1898, no 682, s. 42).

322 Neumannista tarkemmin ks. esim. Der Artist 25.8.1885 (no 52) s. 1, 10.2.1886 (no 63) s. 1–3, 
23.4.1886 (no 68) s. 14, 10.5.1886 (no 69) s. 16, 25.7.1886 (no 76) s. 3 ja 10.4.1887 (no 113) s. 1–2.
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Naisorkesterien välitystoiminnasta Suomeen on säilynyt tietoja niukasti. Todennä-
köisesti kiinnitykset hoidettiin samoilla periaatteilla kuin Keski-Euroopassa. Damen-
kapelle-yhtyeitä Suomen rannikolle rekrytoivat muiden muassa Kühnin manttelinperi-
jä Robert Lindström sekä turkulaistunut Itävallan kansalainen Josef Augscheller, joka 
piti agentuurinsa ohella musiikkikauppaa.323 Augschellerin – kuten monen muunkin 
agentin – kohdalla kielitaito, kulttuurintuntemus ja keskieurooppalaiset kontaktit lie-
nevät mahdollistaneet varieteealan sivutulot. 

Ansaintalogiikka

Samoin kuin agentuuriverkosto huvialan ansaintalogiikka toimi Suomessa transna-
tionaalisin periaattein. Vaikka täkäläisiä esiintyjäsopimuksia tai palkkakuitteja ei 
nais orkesterien osalta ole säilynyt, Der Artist -lehden perusteella vaikuttaa siltä, että 
toiminta malli oli yhteneväinen Euroopan eri alueilla. Niin Helsingissä kuin Keski- 
Euroopan kaupungeissakin kiertäviä taiteilijoita kiinnitettiin minimissään kahdeksi tai 
neljäksi viikoksi. Tämän koeajan kuluessa ravintolan, kahvilan tai teatterin omistaja 
tarkkaili esiintyjien yleisönsuosiota. Jos seurue menestyi hyvin, sopimusta saatettiin 
pidentää moninkertaisesti.324 

Käytännössä naisorkesterin rahavirroista, rekrytoinnista ja palkanmaksusta vastasi 
yhtyeen johtaja, jolle ravintoloitsija rahat tilitti.325 Johtaja jakoi viikon tai kuukauden 
tulot yhtyeen jäsenten kesken parhaaksi katsomallaan tavalla. Tästä palkasta nais-
orkesterimuusikot hoitivat välttämättömät menonsa ja säästivät rahaa kotiin lähetet-
täväksi tai oman tulevaisuuden turvaamiseksi.326 Hierarkkinen talousmalli ei aina toi-
minut mutkattomasti. 1900-luvun alkuun tultaessa Der Artist -lehden sivut täyttyivät 
ilmoituksista, joissa varoiteltiin epärehellisistä ja ahneista yhtyejohtajista, agenteista 
sekä ravintoloitsijoista. Vastaavasti huviteollisuuden johtoporras julkaisi ilmoituksia 
huijarimuusikoista, jotka olivat pistäneet rekrytointiin kuuluvan ennakkomatkarahan 

323 Robert Lindström välitti Suomeen 1890-luvulla ainakin Messerschmidt-Grünnerin naisorkesterin 
(ks. Der Artist 3.4.1898, no 686, s. 20 ja 44). Josef Augscheller saapui Turkuun 1890-luvun lopulla ja 
sai keväällä 1899 luvan harjoittaa kauppaa Turussa. Hän perustikin kaupunkiin sekä taiteilija-agen-
tuurin että musiikkikaupan. Toiminta ei kuitenkaan ollut järin pitkäjänteistä: Augschellerin kauppa 
teki konkurssin jo vuonna 1902. Der Artist -lehden mukaan Augschellerin osoite oli vuonna 1899 Ag-
ricolankatu 1, kun taas soitinkauppa sijaitsi turkulaislehtien mukaan ensin osoitteessa Henrikinkatu 
1, sittemmin Brahenkatu 12 A. Augschellerista tarkemmin ks. esim. Der Artist 5.2.1899 (no 730) s. 
41, Hufvudstadsbladet 3.7.1900 (no 175) s. 8, Suomalainen Virallinen Lehti 30.8.1902 (no 200) s. 25 
sekä Åbo Tidning 2.2.1899 (no 31) s. 2 ja 26.4.1899 (no 111) s. 2.

324 Tämä käy selvästi ilmi Der Artist -lehden osoitelistoista sekä naisorkesterien mainoksista ko. julkai-
sussa. Nais orkesterien palkkauskäytännöistä ja ansaintalogiikasta ks. myös Kaufmann 1997, 101–102 
ja 126–140.

325 Yhtyeiden talouspuolesta vastaavia johtajia valittiin salzgitteriläisiin perheyhtyeisiin jo aiemmin 
1800-luvulla, joskin niiden toimintakulttuuri oli Alfred Dieckin mukaan suhteellisen demokraattinen 
(Dieck 1962, 109–110).

326 Muusikoiden palkkauskäytännöistä tarkemmin ks. Kaufmann 1997, 131–133.
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omiin taskuihinsa saapumatta koskaan sovitulle esiintymispaikalle.327

Myös Suomessa esiintyneet salonkiorkesterit toimivat nähtävästi edellä kuvatun 
periaatteen mukaisesti. Perinne oli alalle syvään juurtunut ja muuttui hitaasti muusi-
koiden ammatillisen järjestäytymisen jälkeenkin. Vielä 1920-luvulla Helsingin ravin-
tolaorkestereissa närää herättivät niin sanotut soittogulashit eli kapellimestarit ja ra-
vintolanomistajat, jotka käyttivät valta-asemaansa rivimuusikoiden taloudellisen edun 
kustannuksella. Alan sisäisillä henkilösuhteilla ja hyväveliverkostoilla oli suuri paino-
arvo siinä, kuka sai töitä ja millaisia summia kenenkin työpanoksesta maksettiin. 328

Rahaan liittyvät konfliktitilanteet ja väärinkäytökset eivät olleet epätavallisia 
varietee- esiintyjien kiertueilla. Esimerkiksi suomalainen tanssija ja laulaja Jenny 
Spennert kertoo nuoruudenkokemuksistaan 1890-luvun Itä-Euroopan-kiertueella 
kaunistelemattomasti. Spennertin ja toisen nuoren suomalaisneidin muodostaman 
varieteeduon agenttina ja esiliinana toimi Tallinnasta Odessaan suuntautuneella mat-
kalla saksalaissyntyinen tanssipedagogi Elise Littson (1847–1919),329 joka pihisteli yllä-
pitokustannuksissa armottomasti:

[Tallinnassa] asuimme yksinkertaisessa […] hotellissa lähellä teatteria kaikki kolme samas-
sa huoneessa. […] Pitkillä junamatkoilla matkustimme aina kolmannessa luokassa ja meillä 
oli eväät mukanamme: hapanlimppu ja makkara. Täti Littson leikkasi limpun ja laittoi palan 
makkaraa päälle. Tämä oli ainoa, mitä saimme syödäksemme koko päivänä. Joskus kun juna 
pysähtyi jollekin asemalle, saimme ostaa lasillisen höyryävän kuumaa teetä, jota tarjoiltiin sa-
movaareista ravintolan tiskiltä.330

Muistelmien mukaan myös tanssijoiden palkat jäivät maksamatta: ”[o]vela  rouva 
 Littson oli sullonut kaikista esiintymisistämme koko kesän aikana ansaitut rahat 
omaan taskuunsa.”331 On tietenkin mahdollista, että Spennert suurentelee ja liioittelee 
asioita muisteluissaan, sillä tanssikiertueesta oli kirjoitushetkellä kulunut yli 50 vuotta. 
Kuvaus havainnollistaa silti oivallisesti kiertuetoiminnan arkea sekä varieteeseuruei-
den taloudellista vallanjakoa.

Varieteelaulajien, -tanssijoiden ja -akrobaattien kiinnitykset olivat Suomen kaupun-
geissa keskimäärin lyhyempiä kuin naisorkesterien vierailuperiodit. Tämä käy  erityisen 

327 Esimerkkeinä ks. useamman kapellimestarin varoitus muusikko Emmy Schlosserista (Der Artist 
23.4.1899, no 741, s. 59) sekä naisorkestereille suunnattu varoitus Riikan Eldorado-esiintymispaikas-
ta (Der Artist 20.12.1896, no 619, s. 16).

328 Jalkanen 1989, 187–188.
329 Littsonin toiminnasta tanssinopettajana ks. Hirn, Sven: Våra danspedagoger och dansnöjen: om un-

dervisning och evenemang före 1914 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 505, 
Helsingfors: SLS 1982), 81–82 ja 123.

330 ”Vi bodde i ett enkelt […] hotell inte långt från teatern, alla tre i samma rum. Under de långa tågresor-
na åkte vi alltid tredje klass och hade vägkost med oss: en sur limpa och en korv. Tant Littson skar av 
limpan och lack en korvbit på. Det var allt vi fick oss till […] på hela dagen. Ibland när tåget stannade 
vid någon station, fick vi köpa ett glas rykande hett te, som serverades ur samovarer på restaurangdis-
ken.”  Spennert 1946, 43–44. 

331 ”Den smarta fru Littson hade stoppat honoraret för alla våra uppträdanden under hela sommaren i 
sin egen ficka.” Spennert 1946, 45.
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hyvin ilmi niiden ravintoloiden iltaohjelmista, joissa esiintyi sekä varieteesolisteja että 
naisorkestereita. Esimerkiksi helsinkiläisessä Restaurant de Paris’ssa konsertoivat ke-
vätkaudella 1905 viikkokausia August Huthin ja F. Baumin naisorkesterit, vaikka muu 
esiintyjäkaarti vaihtui tiuhaan.332 Vetonauloiksi muodostuivat tällaisissa esityksissä so-
listit, jolloin naisorkesterille jäi taustoittavampi funktio. 

Myös naisorkesterien jäsenten rekrytointiin muodostui selkeitä kaavoja, jotka nou-
dattivat samoja linjoja ympäri Eurooppaa. Der Artist -lehdessä oli laaja ilmoitus osasto, 
jossa ilmestyi runsaasti niin työnhaku- kuin työpaikkailmoituksia. Kuten Dorothea 
Kaufmann on osoittanut, rekrytointikäytännöissä toistuivat samat ehdot ja vaati-
mukset. Työpaikkaa hakevalta naismuusikolta vaadittiin yleensä valokuva ja alle 25 
vuoden ikä, mikä kertoo ulkonäön merkityksestä orkesterien rekrytointipäätöksissä. 
Tämän lisäksi työnantajat edellyttivät orkesterin jäseniltä moraalista nuhteettomuut-
ta.333 Toisin sanoen tyypillinen naisorkesterimuusikko oli nuori ja naimaton. Vapaiden 
työpaikkojen yhteydessä ilmoitettiin yleensä kiinteä kuukausi- tai viikkopalkka, joka 
vaihteli runsaastikin sen mukaan, kuinka solistisesta tai merkittävästä tehtävästä oli 
kysymys.334 Lisäksi johtajat mainostivat työsuhde-etuja, joihin naisorkesterimuusikoi-
den tapauksessa kuuluivat ilmainen asuminen ja ilmaiset matkat kiertueella.335

Varieteealan työmarkkinat olivat leimallisen transnationaaliset. Näin oli myös nais-
orkesterien laita. Muusikoiden vaihtuvuus oli yhtyeissä tiheää, ja jäsenmuutoksia 
 tapahtui kesken kiertueen. Soittajia etsittiin Suomen-kiertueilta käsin samoin periaat-
tein kuin Keski-Euroopan ydinalueilla. Esimerkiksi Henriette Fahrbach-Ehmkin orkes-
teri haki Helsingin Seurahuoneella talvella 1898 esiintyessään harmooninsoittajaa.336 

332 Tämä suosittu ravintola sijaitsi Pohjoisesplanadi 37:ssä ja oli alun perin nimeltään Nymark & Sta-
venow (ks. esim. Hirn 2007, 123). Program-bladet-lehdessä säilyneet ohjelmat ajoittuvat välille 
25.1.–20.3. (August Huthin naisorkesteri) ja 22.3.–30.4.1905. (F. Baumin naisorkesteri). Kevätkau-
den aikana ravintolassa työskentelivät seuraavat esiintyjät: frk Ida Axell, romanssångerska 25.1.–5.2., 
Hasse Lind, bondkomiker o. knektparodist 25.1.–1.2., frk Elsa Lindahl, komisk vissångerska 25.1., 
Miss Paroli, chanteuse excentrique 25.1.–24.2., Herr A. Zachriasson, svensk kuplett- och vissångare 
3.2.–3.3. Miss Joni Lilian, elektrisk fantasi o. serpentin-dans 5.3.–20.3., fröken Wagner, Soubrette 
1.3.–29.3., Herr Svedlund, svensk vis- o. kuppl. sångare no 5.3.–5.4., Brodie-Brodie, creoler sång o. 
dansduettister, 5.3.–2.4., Frl. Irma, Roguette, 2.4.–16.4., Frl. Elvira Svoboda, Soubrette, 2.4.–16.4., 
Geschwister Lise-Lotte, sång- u. dansduettister 5.4. alkaen, Bröderna Anjou, svenska sångduettister 
9.4. alkaen.

333 Kaufmann 1997, 146 ja 148. 
334 Ks. esim. Kaufmann 1997, 131.
335 Hyvänä esimerkkinä ks. naisorkesteri Mikloskan työpaikkailmoitus (Der Artist 26.7.1896, no 598,  

s. 50). Ks. myös Kaufmann 1997, 133.
336 Der Artist 18.12.1898 (no 723) s. 19. Todennäköisesti kysymyksessä oli kuuluisan wieniläisen musiik-

kisuvun vesan Henriette Fahrbachin (1851–1923) perustama orkesteri. Fahrach oli nimittäin vuon-
na 1894 avioitunut Franz Ehmkin kanssa. Samaan perhepiiriin kuuluivat tunnetut säveltäjät Philipp 
Fahrbach I (1815–1885) ja Philipp Fahrbach II (1843–1894). Henriette Fahrbach oli omana aikanaan 
tunnettu paitsi kapellimestarina ja kahvilanpitäjänä, myös tuotteliaana säveltäjänä (ks. asiasana- 
artikkeli ”Henriette Fahrbach” (Wien Geschichte Wiki -tietokanta, https://www.geschichtewiki.wien.
gv.at/Henriette_Fahrbach, osoite tarkistettu 2.2.2019). Fahrbachin suvusta ks myös Wien Geschichte 
Wiki -tietokannan elämäkerta-artikkeli ”Philipp Fahrbach der Ältere” (https://www.geschichtewiki.
wien.gv.at/Philipp_Fahrbach_der_%C3%84ltere, osoite tarkistettu 20.12.2018).



Wiener Damenkapelle ja varieteekulttuurin kehitys

67

Yksittäiset muusikot taas saattoivat etsiä uutta työpaikkaa Suomesta käsin. Näin toimi 
muun muassa Kaivopuistosta Der Artistiin yhteyttä ottanut klarinetisti ja trumpetisti 
R. Becher.337 Rekrytointia ei rajattu Keski-Eurooppaan, vaan muusikoita etsittiin myös 
kiertuekohteista. Niinpä suomalaisissa sanomalehdissä ilmestyi joskus naisorkesterien 
työnhaku- ja työpaikkailmoituksia. Esimerkiksi August Huthin orkesteri ilmoitti Huf-
vudstadsbladetissa keväällä 1905 Helsingin Restaurant de Paris’ssa esiintyessään etsi-
vänsä trumpetistia.338 

Naisorkestereita voisi kuvailla pienyrityksiksi, jotka kilpailivat keskenään transna-
tionaalisille verkostoille perustuvan huviteollisuuden kentällä. Yhtyeiden toiminta oli 
koko varieteealan tapaan perusluonteeltaan kaupallista. Sekä orkesterit että yksittäiset 
muusikot markkinoivat jatkuvasti taitojaan potentiaalisille työnantajille. Kiinnitys-
ten hankintaan osallistuivat lisäksi erilaiset agentit, joiden asiakaskunta ylitti kieli- ja 
 kulttuurirajat. 

YHTEENVETO

Naisten salonkiorkesterit kehittyivät 1800-luvun loppupuolen Euroopassa ilmapiiris-
sä, joka oli perustavanlaatuisesti transnationaalinen. Ensinnäkin yhtyeiden toiminta 
perustui modernin, urbaanin huviteollisuuden sekä erityisesti institutionalisoituvan 
varieteealan verkostoille, joita kansallisuus, kieli tai kulttuuri eivät rajoittaneet. Kos-
ka naisorkesterit konsertoivat hotelleissa ja ravintoloissa, esitykset sulautuivat osaksi 
uudenaikaista matkailuelinkeinoa. Urbaanista wieniläisyydestä tulikin pian mielikuva, 
jota naisorkesterit konserttiensa markkinoinnissa hyödynsivät ja jota ne tuottivat edel-
leen kulttuurinvälitystoiminassaan.

Toisaalta 1800- ja 1900-lukujen vaihteen naismuusikoiden toimintakenttä oli yli-
päätään transnationaalinen. Suomen suuriruhtinaskunnassakin musiikkikasvatuk-
sen, orkesterilaitoksen ja huviteollisuuden mallit omaksuttiin Keski-Euroopasta, 
pääasiassa Saksasta. Vaikka sosiaalinen kuilu ravintola-alan ja ylemmän keskiluokan 
 naismuusikoiden välillä oli suuri, transnationaaliset verkostot olivat molempien ryh-
mien kannalta avainasemassa. Sekä säätyläisnaiset että Damenkapelle-ammattilaiset 
saattoivat matkustaa opintojen tai elannon perässä pitkiä matkoja. 

Kolmanneksi huvialan työmarkkinat toimivat transnationaalisten verkostojen an-
siosta samantyyppisin periaattein eri puolilla Itämerta. Vaikka varietee- ja huvikulttuu-
ri oli Suomen kaupungeissa vaatimatonta mannermaisiin metropoleihin verrattuna, 
esiintyjiä rekrytoitiin yli valtio- ja kielirajojen. Yhtäältä keskieurooppalaiset impressaa-
rit välittivät varieteetaiteilijoita Helsinkiin, Turkuun ja Viipuriin, toisaalta paikalliset 

337 Der Artist 29.3.1896 (no 581) s. 47.
338 Hufvudstadsbladet 10.2.1905 (no 40) s. 8.
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agentit houkuttelivat ulkomailta esiintyjiä Suomeen. Myös naisorkestereiden ansain-
talogiikka perustui transnationaaliseen muottiin. Jos yhtyeelle tuli esimerkiksi tarve 
palkata uusia muusikoita kesken Suomen-kiertueen, asiasta ilmoitettiin saksalaisen 
Der Artist -ammattijulkaisun sivuilla tai joskus jopa paikallislehdissä.
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Wandermusikanten-
kulttuurin juurilla3

Huviteollisuuden, matkailuelinkeinon ja musiikkiammattien rakenteellisten muutos-
ten ohella wieniläisten naisorkesterien syntyyn vaikutti muusikoiden sosiaalinen taus-
ta. Yhtyeiden transnationaalinen kiertuetoiminta rakentui esiintyjien perhesuhteiden 
sekä alueellisten musiikkiperinteiden pohjalle. Naisorkesterien työskentelyä väritti 
Keski-Euroopan varhaisempi ”vaeltavien muusikoiden” (Wandermusikanten) kulttuu-
ri, jonka puitteissa pikkukaupunkeihin syntyi lukuisia kiertäviä perheyhtyeitä. Nämä 
ruohonjuuritason tekijät määrittivät osaltaan sitä, millaisiksi naisorkesterien kiertue-
toiminnan ydinalueet Euroopassa muodostuivat.

MUUSIKON MUUTTUVA ASEMA: WANDERMUSIKANTEN-TRADITIO JA 
PERHEYHTYEET

Erzgebirgen muusikkokaupungit

Pressnitzin, Dörnsdorfin, Kupferbergin, Sonnenbergin muusikoiden vaellushalu kasvoi enti-
sestään vaivoista ja vitsauksista huolimatta. / Köyhyys oli tuolloin vielä Erzgebirgen seudulla 
suurta – tuloja ei ollut ja monilapsisia perheitä oli paljon. / Vanhempien oli annettava raaha-
ta lapsiaan kaukomaille silloinkin kuin he tiesivät ja tunsivat kipeästi, että heidän lapsensa 
päivästä toiseen ja tuntikaupalla joutuivat matkaamaan myrskyssä ja rajuilmassa, usein verta 
vuotavin jaloin ja nälkäisin vatsoin.339

Dramaattinen kuvaus 1800-luvun kiertävien perheorkesterien historiallisista juurista 
on peräisin erzgebirgeläisen muusikon Marie Stützin kynästä. Vaikka tekstin sävy on 
romantisoiva, se kertoo havainnollisesti orkesterien karusta arjesta. Yhtyeiden jäsenet 

339 ”Die Wanderlust der Musiker in Preßnitz, Dörnsdorf, Kupferberg, Sonnenberg wurde immer größer, 
trotz der großen Mühe und Plage. / Die Armut war damals im Erzgebirge noch groß – es gab keinen 
Verdienst und viele kinderreiche Familien. / Die Eltern mussten die Kinder in die Ferne gehen las-
sen, wenn sie auch wussten und es schmerzlich empfanden, dass ihre Kinder Tag für Tag so und so 
viel Stunden in Sturm und Wetter laufen mussten, oft mit blutenden Füßen und hungrigen Magen.” 
Stütz, Marie: ”Mitteilungen über reisende Musiker im Erzgebirge”, julkaistu teoksessa Marie Stütz: 
Aufzeichnungen einer reisenden Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. Tibbe, Monika, 
Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [n. d.], s. 88–90), 89.
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eivät kuuluneet yhteiskunnan ylempiin kerroksiin. He eivät yleensä saaneet konserva-
toriotason koulutusta vaan oppivat ammattinsa käytännön konserttikiertueilla.340 Ura 
kiertävässä orkesterissa tarjosi vähävaraisemman perheen tyttärelle mahdollisuuden 
helpottaa perheen taloustilannetta ja nousta sosiaalisessa hierarkiassa.341 

Lähdeaineiston puutteen vuoksi naisorkesteritutkijat ovat aiemmin käsitelleet muu-
sikoiden taustaa yleisluontoisesti ja pidättyväisesti. Esimerkiksi Margaret Myers toteaa, 
että naisorkesterimuusikot kuuluivat pääasiallisesti pienporvaristoon ja muusikko-
perheisiin, mutta tarjoaa väitteensä tueksi lähinnä yksittäisiä aikalaissitaatteja.342 Ann-
katrin Babbe on alustavasti kartoittanut luoteisböömiläisten naisorkesterien jäsenten 
taustaa sekä erityisesti niiden yhteyksiä käsityöläisyyteen. Hänen viittaa kuitenkin 
pääasiallisesti Keski-Euroopan kiertäviä musiikkiseurueita koskevaan aikaisempaan 
tutkimukseen ja muistelmamateriaaliin, ei arkistoaineistoihin.343 

Naisorkesteritutkimuksessa toistuu ajatus, jonka mukaan suurin osa yhtyeistä lähti 
maailmalle Saksin ja Böömin rajavuoristosta Erzgebirgen alueelta.344 Kotiseutuartik-
keleissa ja nostalgisissa lapsuusmuisteloissa esiintyvää väitettä Erzgebirgestä nais-
orkesterien kotiseutuna on helppo lähestyä värittyneenä legendana.345 Dorothea Kauf-
mann huomauttaakin aiheellisesti, että naisorkesterien rajaaminen yhdelle alueelle 
olisi liiallinen yksinkertaistus, sillä kiertäviä, niin sanottujen ”vaeltavien  muusikkojen” 
(Wander musikanten) yhteisöjä toimi kautta 1800-luvun myös muualla Keski- 

340 Tämä ei tietenkään pätenyt yksiselitteisesti kaikkiin naisorkesterimuusikoihin. Esimerkiksi 
Amann-Weinlichin orkesterissa soittanut ja Suomessakin soolokonsertteja järjestänyt viulisti Anna 
Roth de Blanck (1854–?) oli opiskellut Liègen konservatoriossa (Babbe 2011, 65). Myös helsinkiläiset 
Sahlmanin sisarukset olivat ennen naisorkesteriuraansa opiskelleet Helsingin musiikkiopistossa (ks. tä-
män väitöskirjan luku 10). Naisorkesterimuusikoiden koulutuksesta ks. myös Kaufmann 1997, 84–90. 

341 Esimerkiksi Marie Stützin papereista löytyy mainintoja Ungerin orkesteriin palkatusta Anna Sterz-
listä, joka meni naimisiin paronin kanssa. Ks. Stütz, Marie: ”Erstes Tagebuch”, julkaistu teoksessa 
Marie Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. Tib-
be, Monika, Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [1874–77],  
s. 17–42), 24.

342 Myers 1993, 145. Naisorkesterien jäsenten sosiaalisesta taustasta ks. myös Kaufmann 1997, 21–25 ja 
Keil 1998, 20.

343 Babbe 2017. Babbe on käynyt aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta läpi perusteellisesti, ja hänel-
lä on ollut käytössään myös joitakin Chomutovin paikallismuseon aineistoja sekä alkuperäislähteitä 
kuten Marie Knebelsberger-Auerin (1851–1915) päiväkirja. Sen sijaan Litoměřicen paikallisarkiston 
Pressnitziä koskevia aineistoja Babbe ei mainitse lainkaan.

344 Ks. esim. Müller, Eveline: ”Musiker aus Pressnitz in aller Welt”, Jahrbuch für Sudetendeutsche 
Museen und Archive 1993/94, s. 193–218. Erzgebirgen vuoristo sijaitsee Saksin ja Böömin rajalla. 
1800-luvun lopun naisorkesterikulttuurin keskukset sijaitsivat pääosin nykyisen Tšekin puolella. 
Tutkimusaikakautena (1877–1916) kyseinen alue kuului Itävallan keisarikunnan alaisuuteen. Saksan-
kielinen sana das Erz tarkoittaa suomennettuna malmia, mikä viittaa kaivoselinkeinon keskeiseen 
asemaan alueella.

345 Havainnollinen esimerkki tästä on esimerkiksi Marie Stützin pojan Oskarin lyhyt tutkielma Sonnen-
bergin musiikkihistoriasta: ks. Stütz, Oskar (toim. Stütz, Gerhard): ”Unsere Musiker”, julkaistu teok-
sessa Marie Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. 
Tibbe, Monika, Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [1976]),  
s. 104–108.Varovaisuudesta kotiseutuaineiston tulkinnassa on huomauttanut myös Annkatrin Babbe 
(2017, 304).
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Euroopassa. Esimerkiksi alasaksilaisen Salzgitterin ja thüringeniläisen Hundeshage-
nin kaupunkien orkestereissa soitti lukuisia naisia jo 1800-luvun alkupuolella.346

Kiistatonta kuitenkin on, että musiikkiyhtyeitä syntyi Luoteis-Böömin Erzgebirgen 
pikkukapunkeihin ja kyliin 1800-luvun loppupuolella ”kuin sieniä sateella”.347 Alue 
oli voittopuolisesti saksankielistä ja katolilaista, ja sen varsinaiseksi musiikkikeskuk-
seksi muodostui Pressnitzin (nyk. Přísečnice) kaupunki.348 Pressnitzissä oli entuudes-
taan vahva musiikkiperinne, ja esimerkiksi kaupungin pormestari Ignaz Walter oli 
1700- luvun lopulla kunnostautunut innokkana musiikkimiehenä.349 Alueella suosittiin 
erityisesti harppuyhtyeitä.350 

Vuosisadan puolivälissä Pressnitzistä lähti maailmalle joidenkin arvioiden mukaan 
parisen sataa musiikkiyhtyettä. Näiden sekaorkesterien kokoonpanot perustuivat 
kaupungin perhe- ja sukuverkostoihin, ja yhtyeet suuntasivat kiertueensa pääasias-
sa Itä-Eurooppaan.351 Sekä muusikoiden että orkestereiden määrälliseen kasvuun 
1800-luvun kuluessa vaikuttivat taloudelliset syyt. Pitsinnypläyksen kaltaiset perin-
teiset, erityisesti naisten suosimat käsityöelinkeinot jäivät teollistumisen jalkoihin, ja 
samoin kävi Erzgebirgen alueella tärkeälle kaivostyölle.352 Marie Stützinkin oli varhain 
toisella kymmenennellään lähdettävä kiertävän musiikkiseurueen matkaan. Kotiseudulla 

346 Kaufmann 1997, 21. Ks. myös Babbe 2017, 305–306 ja Dieck 1962, 53–55. Kiinnostava vertailukoh-
ta keskieurooppalaisen Wandermusikanten-kultturin naisille voisi Suomessa olla kanteleensoittaja 
Kreeta Haapasalo (1813–1893). Hänen uransa ja sosiaalinen asemansa tosin poikkesivat Suomeen 
ulkomailta saapuneista kiertävistä naisharpisteista ja -laulajista. Haapasalosta tarkemmin ks. Laiti-
nen, Heikki: ”Matkoja musiikkiin 1800-luvun Suomessa” (väitöskirja, Acta Universitatis Tamperensis 
943), Tampereen yliopisto 2000, s. 27–106.

347 ”[…] schossen nun wie Pilze aus der Erde.” Stütz 2012 [n. d.], 89.
348 Pressnitzin kaupunkia ei enää ole olemassa, sillä se tuhottiin vuonna 1973 tekojärven tieltä (ks. Wer-

ner, Elvira: ”Fahrende Musikanten: Eine böhmisch-sächsische Erfahrung”, julkaistu teoksessa Musik 
und Migration in Ostmitteleuropa, toim. Müns, Heike, Schriften des Bundesinstituts für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 23, München: R. Oldenbourg Verlag 2005, s. 153–166, 
162). Käytän tässä tutkimuksessa Erzgebirgen Böömin-puoleisista kaupungeista niiden saksankielisiä 
nimiä sekaannusten välttämiseksi. Taulukoissa ja liitteissä on kuitenkin mainittu molemmat nimet.

349 Ks. esim. Fehnl, Josef. ”Pressnitz, die Musikantenstadt” (Sudetenpost 4.5.1962, no 9, s. 4).
350 Niin sanottu böhmische Harfe tai Hakenharfe – selässä kannettava pienikokoinen harppu – kehittyi 

Erzgebirgen alueella, joskin sitä käyttivät myös Salzgitterin ja Hundeshagenin kiertävät orkesterit 
1800-luvun puolivälissä. Aiheesta tarkemmin ks. Babbe 2017, 309–311; Kaufmann 1997, 25 ja Müns, 
Heike: ”Auf den Spuren jüdischer Wandermusikanten”, julkaistu teoksessa Klesmer, Klassik, Jiddi-
sches Lied: Jüdische Musikkultur in Osteuropa (toim. Grözinger, Karl E., Jüdische Musik 1, Wiesba-
den: Harrassowitz 2004, s. 13–38), 26. Harppua pidettiin soitettaessa nähtävästi pystysuunnassa sen 
pienestä koosta huolimatta. Böömiläisistä harpunsoittajista ks. myös Fehnl 1962 sekä Papathanas-
siou, Maria: ”Kindesemigration und Arbeit in der Spätphase der Habsburgmonarchie”, julkaistu teok-
sessa Übergänge und Schnittmengen: Arbeit, Migration, Bevölkerung und Wissenschaftsgeschichte 
in Diskussion (toim. Steidl, Annemarie et al., Wien: Böhlau Verlag 2008, s. 19–44), 41. Pressnitzin 
kaupungin kuolleiden rekisteristä (SOAL, Sterbematrik der Stadt Pressnitz 1867–1920, sig. L125/44, 
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 30.1.2019, s. 74) löytyy myös 
1870-luvulta yksi ”harpuntekijä” (Harfenmacher) Johann Poppenberger. 

351 Kaufmann 1997, 24. 
352 Kaufmann 1997, 23 ja Babbe 2017, 306–307. Lisäksi elinkeinorakenteen muutoksiin vaikuttivat Ann-

katrin Babben mukaan Pressnitzissä vuonna 1811 raivonnut tuhoisa tulipalo sekä tullirajoitteisiin liit-
tyvät muutokset (Babbe 2017, 306–307).
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ei ollut tarjolla töitä ja isän kuoltua rahavaikeuksiin joutunut perhe oli keinolla tai toisella 
elätettävä.353 Kehityskulku toistui myös muualla Keski-Euroopassa. Salzgitterin muusik-
koyhteisö syntyi Alfred Dieckin mukaan 1800-luvun taitteessa, kun alueella perinteisesti 
suosittu savenvalantaelinkeino alkoi käydä taloudellisesti kannattamattomaksi.354 

Elinkeinorakenteen murroksen aiheuttama ulkomaille levittäytyminen ei ollut epä-
tyypillistä keskieurooppalaisissa pikkukaupungeissa eikä se rajoittunut pelkästään 
musiikkialan ammatteihin. Köyhtyminen, nälkä ja työttömyys ajoivat ihmisiä etsimään 
elantoa kotiseutunsa ulkopuolelta. Kun ulkomaille uskaltauduttiin, oli luontevaa pitää 
yhtä oman perhe- ja sukuverkoston kanssa. Näin toimivat esimerkiksi itäsveitsiläises-
tä Graubündenin kantonista maailmalle suunnanneet sokerileipurit, jotka saavuttivat 
1700- ja 1800-lukujen kuluessa merkittävän jalansijan eurooppalaisessa kahvilakult-
tuurissa. Samoin kuin erzgebirgeläisten perheyhtyeiden, myös graubündeniläisten 
kahvilan- ja hotellinomistajien toiminta muodosti ammatillisen verkoston, joka oli 
luonteeltaan transnationaalinen, mutta tiiviisti kytköksissä kotiseutuun. Sieltä rekry-
toitiin tuoretta työvoimaa ja sinne vetäydyttiin viettämään eläkepäiviä, kun ulkomailla 
oli kerätty tarpeeksi omaisuutta. 355

Musiikki ei ollut ainoa elinkeino, jolla varhaiset perheyhtyeet ansaitsivat jokapäi-
väisen leipänsä. Käsityöläis- ja muusikkoidentiteetti eivät sulkeneet muusikkokaupun-
geissa toisiaan pois. Tämä joustavoitti elinkeinorakenteen murrosta sekä loi muusi-
koille taloudellista turvaa kiertueiden aikana. Varhaisilla salzgitteriläisillä muusikoilla 
oli tyypillisesti kaksi ammattia, joista he saattoivat valita sen mukaan, millaisia töitä 
missäkin maailmankolkassa oli tarjolla. Esimerkiksi naisten oli mahdollista hankkia 
sekä ompelijattaren että muusikon ammattitaito, joita molempia he saattoivat matkan 
varrella hyödyntää.356 Annkatrin Babben mukaan Pressnitzissä sen sijaan oli pitkä, niin 
sanottu Bergmusikanten-perinne, jonka puitteissa paikalliset kaivostyöläiset harjoitti-
vat päivätyönsä ohella muusikon ammattia.357

Uudenlaisen yhtyekulttuurin muodostumiseen vaikuttivat aikakauden yhteiskun-
nalliset muutokset. Kaupunginmuusikkojärjestelmän purkautuminen, Saksan yhdisty-
minen, elinkeinovapaus sekä kansalaisten vapaan liikkuvuuden laajentaminen tekivät 

353 Stütz, Marie: ”Mein Lebenslauf”, julkaistu teoksessa Marie Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden 
Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. Tibbe, Monika, Schriftenreihe des Sophie Drinker 
Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [1927], s. 91–94), 91–92. Perheen isä oli ennen kuolemaansa 
työskennellyt rakennusmestarina.

354 Dieck 1962, 25–26.
355 Graubündenin sokerileipureista tarkemmin ks. Kaiser, Dolf: Fast ein Volk von Zuckerbäckern? 

Bündner Konditoren, Cafetiers und Hoteliers in europäischen Landen bis zum Ersten Weltkrieg: ein 
wirtschaftsgeschichtlicher Beitrag (Zürich: Neue Zürcher Zeitung 1985). Alueella puhuttiin enim-
mäkseen retoromaanin kieltä, ei siis saksaa.

356 Dieck 1962, 261–262.
357 Babbe 2017, 306–307.
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matkustamisesta keisarikunnan alueella sujuvampaa ja työnteosta joustavampaa.358 
Erzgebirgen tapauksessa musiikkitoiminnan transnationaalisuutta korosti alueen 
maantieteellinen sijainti kahden keisarikunnan raja-alueella. Rajalla varttuneille 
muusikoille kynnys lähteä ulkomaankiertueille lienee ollut matala. Esimerkiksi Press-
nitzistä oli matkaa Saksin puolelle vain muutama kilometri, ja läheisestä Reischdorfin 
(nyk. Rusová) kylästä kulki junarata jo 1870-luvulta alkaen.359 Caitlin E. Murdock on-
kin osoittanut, että erilaisten ammatinharjoittajien matkustaminen Böömin ja Saksin 
välillä oli 1880- ja 1890-luvuilla erittäin vilkasta ja tahdiltaan kiihtyvää.360 

Rakenteellisten muutosten seurauksena Pressnitz – samoin kuin muutamat muut 
Keski-Euroopan kaupungit – alkoivat saavuttaa mainetta musiikki- tai muusikkokau-
punkeina (Musikantenstädte, Musikerstädte, Musikstädte).361 Kertomuksiin liittyi 
paikkakunnan musiikkielämän historiallisten juurien ylikorostamista sekä mytolo-
gisointia. Paikalliseen muusikkoperheeseen 1930-luvulla syntynyt Eveline Müller nosti 
muistelmissaan musikaalisuuden suorastaan runollisesti osaksi pressnitziläistä veren-
perintöä: ”Vaikka Pressnitzin muusikkokaupunkia [Musikerstadt] ei enää olekaan ole-
massa ja vaikka sen asukkaat ovat hajautuneet eri puolille maailmaa, muusikko veri vir-
taa edelleen heidän lastenlastensa suonissa.”362 Musiikkikaupungin leima ei kuitenkaan 
ollut tuulesta temmattu. Esimerkiksi Wilhelm Rauscherin (1847–1897) 1880- luvulla 
Pressnitziin perustamasta musiikkioppilaitoksesta muodostui myöhemmin merkittävä 
valtiollinen musiikkikoulu, jonne saapui opiskelijoita kaukaakin.363

Erzgebirgen kaupunkien ja erityisesti Pressnitzin nimi näkyy naisorkesterien osoite-
luetteloissa huomattavan tiuhaan. Kuten Annkatrin Babbe on esittänyt, todennäköistä 
on, että alueen perheyhtyeiden sekä erzgebirgeläisten naisorkesterien välillä oli vah-
va yhteys.364 Tarkastelemistani Der Artist -lehdestä  löytyneistä 354 naisorkesterista 
kaikkiaan 75 eli noin 21,2 prosenttia ilmoitti osoitteekseen jossain vaiheessa Press-
nitzin, Dörnsdorfin (nyk. Dolina), Sonnenbergin (nyk. Výsluní), Köstelwaldin (nyk. 

358 Kaupunginmuusikkojärjestelmän purkautumisesta ks. esim. Koudal, Jens Henrik: For Townsman 
and Peasant: The Stadsmusikant Institution in Denmark c. 1660–1800 (English Summary) (Studi-
er. Dansk folkemindesamling, 21, Copenhagen: Dansk Folkemindesamling 2000), 773. Liikkumava-
pauden laajenemisesta 1800-luvun puolivälissä Saksan alueilla ks. Dieck 1962, 94–95. 

359 Binterová, Zdena: ”Musikstadt”, julkaistu teoksessa Pressnitz: Versunken, aber nicht vergessen 
(Sammelwerk, Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově 2004), s. 93–101.

360 Murdock, Caitlin E.: Changing Places: Society, Culture, and Territory in the Saxon-Bohemian 
Borderlands, 1870–1946 (Ann Arbor: University of Michigan Press 2010), 33.

361 Ks. esim. Binterová 2004, 93 ja Müller 1993/94, 218. Mainituista käsitteistä Musikerstadt-termi liit-
tyy nimenomaan Pressnitziä käsittelevään kotiseutututkimukseen, mutta sitä näkee myös 1900-luvun 
alun itävaltalaisissa sanomalehdissä.

362 ”Wenn auch die Musikerstadt Preßnitz nicht mehr existiert und ihre Bewohner in alle Winde zerstreut 
wurden, so fließt das Musikerblut doch weiter in den Adern der Enkel” (Müller 1993/94, 218).

363 Ks. Fehnl 1962 ja Müller 1993/1994, 203–207. Koulu oli Rauscherin suvun hallussa vuoteen 1896, 
minkä jälkeen se valtiollistettiin. Rauscherin syntymä- ja kuolinvuodet on selvitetty Pressnitzin kau-
pungin kuolleiden luettelosta (SOAL, Sterbematrik der Stadt Pressnitz 1867–1926, sig. L125/44, 
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 30.1.2019, s. 357).

364 Babbe 2017, 305–306.
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Kotlina), Reischdorfin (nyk. Rusová) tai Kupferbergin (nyk. Měděnec) kaupungin 
Luoteis- Böömissä.365 Alueella oli siis naisorkesterikulttuurin synnyssä ja ylläpitämises-
sä merkittävä asema etenkin, kun havainnot suhteutetaan paikalliseen asukaslukuun. 
Mainituista kaupungeista suurimmassa eli Pressnitzissä oli vuosisadan vaihteessa vain 
451 taloa, joissa asui yhteensä 4 080 henkilöä.366

Erzgebirgen keskeinen asema näkyi myös naisorkestereita koskevassa julkisessa 
keskustelussa. Kun debatti naisorkestereiden työoloista ja moraalisesta vaikutukses-
ta alkoi Der Artistin sivuilla 1890-luvun lopulla, useampi kirjoittaja viittasi muusikoi-
den erzgebirgeläiseen alkuperään. Esimerkiksi nimimerkki ”N.” maalaili vuonna 1893 
lukija kirjeessään pressnitziläisten muusikoiden taustaa synkein sävyin:

Suurimman osan asukkaista täytyy etsiä leipätyönsä maailmalta musiikin ja rihkamakaupan 
avulla, sillä tällä alueella [Pressnitzissä ja Pohjois-Böömissä] yksikään ihminen ei pysty an-
saitsemaan elantoaan kättensä työllä. Mutta kun ylittää rajan [Saksin puolelle], löytää heti 
kukoistavia paikkakuntia, joista löytyy työtä ja tehtaita, joissa käy hyörinä ja joissa yksikään 
ihminen ei ajattele ottavansa viuluaan ja vaeltavansa halki maailman. Böömin puolella puut-
teenalaisuutta, ränsistyneitä mökkejä ja savimajoja – Saksissa rikkautta, työn iloa ja kukoista-
va, monilukuinen väestö.367

Räikeän vastakkainasettelun motiivi jää arvailun varaan. Kenties Böömin puolel-
ta saapuvat yhtyeet herättivät närkästystä siksi, että ne veivät työmahdollisuuksia 
saksalaisilta orkestereilta. Joka tapauksessa negatiivisia viittauksia voi löytää laajalti. 
Jopa Hufvudstadsbladetin pakinoitsija Boulot (Leonard Salin, 1857–1911) otti kan-
taa naisorkesterien riveissä näkyviin ”tšekkiläisiin pystyneniin” (checkiska [sic] upp-
näsor).368

365 Tiedot ovat peräisin vuosikerroista 1885–1887, 1892–1896 sekä 1898–1899. Päätelmäni perustuu sii-
hen, että monet näistä yhtyeistä ilmoittivat Der Artistissa osoitteekseen Pressnitzin tai jonkin muun 
läheisen erzgebirgeläiskaupungin. On vaikea kuvitella, että yhtyeet olisivat päätyneet tälle agraari-
alueelle ravintolakiinnitysten takia. Vuosikerran 1897 puuttuminen, ilmoitusten niukkasanainen 
muoto sekä vaihtelu eri orkesterien ilmoitustahdissa saattavat kuitenkin vääristää kuvaa naisorkeste-
rien määristä. 

366 Binterová 2004, 53. Ks. myös asiasana ”Preßnitz”, Meyers großes Konversations-Lexikon (nide 16, 
Plaketten bis Rinteln, Leipzig & Wien: Bibliographisches Institut 1907), 290. 

367 ”Die meisten Bewohner müssen ihren Broterwerb durch Musik und Kramhandel in der weiten Welt 
suchen, denn in diesem District kann kein Mensch durch Arbeit der Hände seinen Erwerb finden. 
Tritt man aber über die Grenze, so findet man sofort blühende Ortschaften mit Werken und Fabriken, 
Handel und Wandel geht und kein Mensch denkt daran, die Geige zu nehmen und durch die Welt 
zu wandern. Auf der böhmischen Seite Dürftigkeit, verfallene Hütten und Lehmhäuser – in Sachsen 
Reichthum, Arbeitsfreudigkeit und eine blühende, zahlreiche Bevölkerung.” Der Artist 30.4.1893 (no 
429) s. 8.

368 Hufvudstadsbladet 12.1.1896 (no 10) s. 5. Sana uppnäsa viitannee jonkinlaiseen nykerönenään. Leo-
nard Salinista ks. Goss, Glenda Dawn: Sibelius: A Composer’s Life and the Awakening of Finland 
(Chicago: University of Chicago Press 2009), 480 (viite 22). Hän käytti nimimerkistään myös lyhen-
nettä B-l-t (Hirn 1999, 106).
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Pressnitziläisten muusikoiden 
sosiaalinen tausta

Koska Erzgebirgen alue ja Pressnitzin 
kaupunki olivat naisorkestereiden 
kannalta merkittäviä, on alueen am-
mattijakaumaan syytä pureutua tar-
kemmin. Jo Pressnitzin kasterekis-
tereistä käy ilmi, että kaupungissa eli 
yhtä aikaa kymmeniä, ellei jopa sato-
ja muusikoita.369 Kaupungin välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsivat edellä 
mainitut Kupferbergin, Köstelwaldin, 
Sonnenbergin, Reischdorfin ja Dörns-
dorfin pienemmät asutuskeskukset 
(ks. kartta 1), joista niin ikään lähti 
runsaasti muusikoita ja orkestereita 
maailmalle.370 Annkatrin Babben si-
teeraaman Blätter für Musik, Theater 
und Kunst -julkaisun mukaan Press-
nitzistä ja sen lähialueilta myönnettiin 
vuonna 1857 jopa 300 passia naisvoit-
toisille yhtyeille. Sikäli kuin yksi passi 
kattoi 5–6-henkisen yhtyeen matkat, 
lehdessä todettiin, että alueelta oli 
kotoisin vähintään 1 500 naismuu-
sikkoa.371 Määrä lienee parhaassakin 

tapauksessa epätarkka, sillä kyseisissä yhtyeissä soitti varmasti ajan tapaan miehiä. 

Pressnitziläisten muusikoiden taustoista kertoo oheinen taulukko 1. Siitä käyvät ilmi 
136 kaupungissa oleskelleen muusikon isän – tai poikkeustapauksissa äidin – ammatit 
1870-luvulla eli naisorkesterikulttuurin syntyaikoihin. Tiedot ovat peräisin kasterekiste-
reistä, joissa on mainittu kastettujen lasten vanhempien sekä isovanhempien ammatti- 

369 SOAL, Taufmatrik der Stadt Pressnitz 1859–1872 (sig. L125/10) ja Taufmatrik der Stadt Pressnitz 
1872–1888 (sig. L125/11), http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 
30.1.2019.

370 Kaikki mainitut kaupungit sijaitsivat alle kymmenen kilometrin matkan päässä Pressnitzistä. Kau-
punkien sijainnin selvittämisessä olen käyttänyt Vademecum-tietokannan listaa alueen tšekin- ja 
saksankielisistä paikannimistä (”Lexicon of Towns in North and Northwest Bohemia”, https://old.
soalitomerice.cz/slovnik/slovnik.php?lang=en, osoite tarkistettu 21.10.2018).

371 Babbe 2017, 312.

Kartta 1. Merkittävällä osalla nais-
orkestereista oli tukikohtansa Erzgebirgen 
rajavuoriston pikkukaupungeissa Luoteis- 
Böömissä. Karttaan on merkitty yhtye-
kulttuurin kannalta tärkeitten Pressnitzin, 
Dörnsdorfin, Kupferbergin, Köstelwaldin, 
Reischdorfin, Schmiedebergin ja Sonnenber-
gin pikkukaupunkien sijainnit.
Lähde: Google Maps
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ja osoitetiedot.372 Aineisto ei anna täysin tarkkaa kuvaa juuri naisorkesterisoittajien so-
siaalisesta taustasta. Naisten kohdalla on harvoin ilmoitettu minkäänlaista ammattia, 
ellei kysymys ole ollut aviottomasta lapsesta, jonka isästä ei löydy mainintaa. Niinpä 
miespuolisten muusikoiden osuus on aineistossa dominoiva: tarkasteltujen 136 hen-
kilön joukosta löytyy ainoastaan 16 naista. Lisäksi sekaannuksia aiheuttaa se, että joi-
denkin useasti aineistossa esiintyvien henkilöiden kohdalle on merkitty eri kerroilla eri 
ammatti.373 Kolmanneksi kasterekistereistä löytyvät ainoastaan alueen protestanttiset 
tai katolilaiset henkilöt: esimerkiksi juutalaisväestön tilanne jää tässä suhteessa hämä-
rän peittoon.374 

Taulukko 1: 136 pressnitziläisen muusikon isän tai äidin 10 yleisintä ammat-
tia 1870–1879 

Ammatti Lkm %-osuus

Muusikko [Musiker] 33 24,3

Suutari

Suutari [Schuhmacher]
Suutarimestari [Schuhmachermeister]
Yhteensä

6
5
11

4,4
3,7
8,1

Kaivosmies

Kaivosmies [Bergmann]
[Bergsteiger] 375

Yhteensä

8
3
11

5,9
2,2
8,1

372 Tarkastelun kohteina ovat olleet Pressnitzin kasterekisterit vuosilta 1859–1872 ja 1872–1888 (SOAL, 
sig. L125/10 ja L125/11). Kaikkiaan yhdeksän muusikon vanhempien ammatit eivät käy ilmi aineistos-
ta. Olen jättänyt taulukosta 1 pois kyseiset henkilöt selkeyssyistä. 

373 Olen tulkinnut kasterekisteriaineiston perusteella maininnat samoja henkilöitä koskeviksi, mikäli 
mainitut vanhempien nimet ja/tai puolison nimi sekä asuinpaikka ovat korreloineet keskenään.

374 Vademecum-tietokannasta (http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 
30.1.2019) saatavilla olevien Kaadenin (Adressbuch der Stadt Kaaden, Leipzig: Reuter & Kühnel 
1895, sig. X-3981) ja Komotaun (Komotauer Bezirks-Bote und Adressbuch, Saaz: Karl Hornung u. 
Comp. 1915, sig. D 127) osoitekirjojen perusteella ainakin Erzgebirgen suuremmissa kaupungeissa oli 
vuosisadan vaihteessa synagogia ja aktiivisia juutalaisyhteisöjä. Heike Müns on juutalaisten Wander-
musikanten-yhtyeiden taustoja analysoidessaan (Müns 2004, 26) esittänyt, että böömiläisten muu-
sikoiden mahdollisia juutalaisia juuria olisi syytä selvittää. Tämän tutkimuksen puitteissa laajempi 
paneutuminen teemaan ei ole ollut mahdollista, mutta juutalaisuutta naisorkesterikulttuurissa on 
tarkasteltu lyhyesti Fredja ja Miriam Sahlmanin elämäntarinoiden yhteydessä luvussa 10.

375 En ole onnistunut löytämään täsmällistä aikalaismääritelmää tälle ammatille, joka nykyään tarkoittaa 
vuorikiipeilijää.  Kysymys lienee kuitenkin ollut kaivostoimintaan (Bergbau) liittyvästä ammatista, 
kaivosmiesten opastajasta tai esimiehestä (Steiger). Tästä syystä olen kategorisoinut sen samaan yh-
teyteen kaivosmiehen ammatin kanssa.
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Porvari [Bürger] 8 5,9

Päiväpalkkalainen [Taglöhner / Tagarbeiter] 8 5,9

Kirvesmies

Kirvesmiehenkisälli [Zimmergeselle]
Kirvesmies [Zimmermann]
Kirvesmiesmestari [Zimmermeister]
Yhteensä

1
2
1
4

0,7
1,5
0,7
2,9

Talonomistaja [Hausbesitzer] 3 2,2

Räätäli

Räätäli [Schneider]
Räätälimestari [Schneidermeister]
Yhteensä

2
1
3

1,5
0,7
2,2

Puuseppämestari [Tischlermeister] 3 2,2

Muut 52 38,2

Yhteensä 136 100

Materiaali tarjoaa kuitenkin yleiskuvan naisorkesterikulttuurin sosiaalihistorialli-
sesta viitekehyksestä. Sen perusteella muusikon ammatin periytyvyys oli jo 1870- luvun 
Pressnitzissä huomattavaa. Noin neljäsosalla (33 henkilöä, 24,3 %) aineistossa esiin-
tyvistä muusikoista oli ainakin yksi muusikkovanhempi. Myös käsityöläisammatit 
ovat aineistoissa vahvasti edustettuina: joukosta löytyy paljon suutarien ja räätälien 
jälkikasvua.376 Muutoin aineistoa voisi kuvailla poikkileikkaukseksi maaseutukaupun-
gin elinkeinorakenteesta. Mukana on niin talonomistajia ja pikkuporvareita (Haus-
besitzer, Bürger) kuin talonpoikia ja päiväpalkkalaisia (Bauer, Tagarbeiter, Tag-
löhner). Virka mieskunta ja sivistyneistö sen sijaan ovat paitsiossa. Vaikka muusikot 
matkustivat ympäri maailmaa, aineistossa toistuvat osoitteet kielivät pikkukaupungin 
sulkeutuneista verkostoista. Henkilöiden kotipaikkakunta oli lähes aina Pressnitz tai 
jokin muu lähialueen pikkukaupunki.

Muusikon ammatin periytyvyyteen viittaa kotiseutuartikkeleissaan myös erzge-
birgeläissyntyinen Elvira Werner. Hänen mukaansa alueen muusikot menivät yleen-
sä naimisiin keskenään, minkä vuoksi heistä muodostui eräänlainen ammatillinen 
paikallisyhteisö.377 Pressnitzin, Dörnsdorfin ja Sonnenbergin kohdalla voisi puhua 

376 Olen merkinnyt elinkeinot taulukkoon ammattiryhmittäin selkeyssyistä. Kunkin ammatin kohdalla 
on kuitenkin eritelty mestarit ja kisällit, jotta ryhmien sosiaalinen status kävisi selkeästi ilmi.

377 Werner 2005, 156.
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 suoranaisista muusikkoperheistä tai -suvuista, joiden nimet – muiden muassa Neuge-
bauer, Bärtl, Peinelt, Fellinghauer ja Anger – toistuvat sekä Der Artistin sivuilla että 
arkistoaineistoissa.378 Ammattikunnan tiiviydestä kertoo sekin, että erzgebirgeläisten 
muusikoiden keskuudessa kehittyi omia puheenparsia. Näitä olivat muiden muassa 
Fatzersprache Gottesgabissa ja Schallersprache Pressnitzissä.379 Omia kielellisiä pe-
rinteitä kehitettiin myös muissa muusikkokaupungeissa. Alfred Dieck on osoittanut, 
että esimerkikksi Salzgitterin muusikoilla oli käytössään ammattikunnan sisäinen 
murre (Klesmersprache).380 

Periytyvä Wandermusikanten-kulttuuri vaikutti Pressnitzin naisiin varhaisessa vai-
heessa. Erityisesti naispuolisia harpisteja (Harfenistinnen) toimi musiikkiammateissa 
jo 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa.381 1870- ja 1880-luvulla maailmaa kiertäneisiin 
perheyhtyeisiin kuului myös naisia. Tämä käy ilmi ulkomailla kastettujen muusikko-
perheiden lasten tiedoista. Joukosta löytyy sekä eurooppalaisia, usein Balkanilla, Sak-
sassa tai Venäjällä sijaitsevia kohteita että kaukaisempia kaupunkeja kuten Egyptin 
Kairo tai Aleksandria.382 Eksoottisin esimerkki lienee Angerin perheyhtyeen Johann- 
poika, joka syntyi 26. huhtikuuta 1889 Nagasakin Central Hotelissa.383 Ennen Siperian 
radan rakentamista matkan on täytynyt viedä kuukausia, ellei vuosia.

Vaikuttaa siltä, ettei naisorkesterimuusikon ammatti muotoutunut merkittävil-
tä osin emansipatorisen ajattelun perustalta. Pikemminkin kysymys oli jo olemassa-
olevien ammattirakenteiden – käsityöläisyyden ja perheyrittäjyyden –  muovaamisesta 

378 Esimerkiksi lehdessä esiintyvät Adalbert, Anton, Carl, Johann ja Josef Peineltin naisorkesterit oleske-
livat kaikki vuorollaan Dörnsdorfin kylässä. Mikäli yhtyeiden johtajat olivat paikkakunnalta kotoisin, 
on erittäin todennäköistä, että he olivat keskenään sukua. Tietenkään tämä ei tarkoita, että kaikki 
Erzgebirgessä käyneiden yhtyeiden jäsenet olisivat olleet alueelta lähtöisin tai kuuluneet samaan per-
heeseen.

379 Gottesgab (nyk. Boží Dar) sijaitsee Pressnitzistä hiukan yli kymmenen kilometriä länteen. Schaller-
sprachesta ks. Müller 1993/1994, 209. Fatzersprachea ovat tutkineet tarkemmin Bernhard S. T. Wolf 
ja Manfred Blechschmidt (Werner 2005, 154 ja 164–165). Termi Fatzer on Elvira Wernerin mukaan 
perua latinan kielen facio-verbistä (Werner 2005, 164). Tarkkaa tietoa siitä, missä määrin naisorkes-
terit käyttivät näitä murteita, ei toistaiseksi ole löytynyt.

380 Dieck on sisällyttänyt tutkimukseensa jopa Klesmersprache-murteen sanaston, joka perustuu hänen 
haastatteluaineistoonsa (Dieck 1962, 448–502). Murteen klesmern-verbi (suom. musisoida) lienee 
perua jiddišin klezmer-sanasta. Dieckin mukaan salzgitteriläiset muusikot käyttivät myös erilaisia 
käsimerkkijärjestelmiä ja salakirjoituksia kommunikoidessaan keskenään (Dieck 1962, 208–212).

381 Ks. SOAL, Sterbematrik der Stadt Pressnitz 1867–1920 (sig. L125/44, http://vademecum.soalitome-
rice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 30.1.2019). Lisäksi ks. Babbe 2017, 309–310 ja Werner 2005, 
160–161. 

382 Aleksandriaan kulkivat Itävallan Triestestä vilkkaat laivayhteydet (Wingfield, Nancy M.: The World 
of Prostitution in Late Imperial Austria, Oxford: Oxford University Press 2017, 256), joita naisor-
kesteritkin käyttivät hyväkseen kiertuereiteillään. Ernst Stöckl mainitsee naisorkesterit ja Wander-
musikanten-kulttuurin böömiläisten muusikoiden toimintaa Venäjän keisarikunnassa käsittelevässä 
artikkelissaan, joskin lyhyesti ja anekdootinomaisesti. Ks. Stöckl, Ernst: ”Das Wirken böhmischer 
und mährischer Musiker in Rußland von 1720 bis 1914” (International Journal of Musicology 1/1992, 
no 1, s. 81–98), 96–97.

383 Kastetodistus (Anger, Johann), päivätty Nagasakissa 1.6.1906. SOAL, Taufmatrik der Stadt Press-
nitz 1888–1905 (sig. 125/12, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 
30.1.2019), irtolehti (fol. 16, no 130).
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uudenaikaisen, transnationaalisen huvikulttuurin puitteisiin. Samantyyppiseen 
johtopäätökseen on päätynyt Annkatrin Babbe. Hän on verrannut pressnitziläisten 
muusikoiden sosiaalista asemaa osuvasti ”talonpoikais- ja vastaavasti käsityöläis-
pienporvaristoon”.384

Ammatillisen periytyvyyden, käsityöläisyyden ja perhekeskeisyyden suhteen nais-
orkesterit eivät poikenneet aikakauden muista estraditaiteilijoista. Kuten Martin W. 
Rühlemann on todennut, ”monet (müncheniläiset) kansanlaulujen laulajat polveu-
tuivat […] pienporvaristosta ja olivat kouluttautuneet käsityöläisammatteihin, vain 
harvoilla oli laulajan- tai näyttelijänkoulutus”.385 Myös puolalaissyntyisen tanssijan 
Eleonora Nižinskan (o. s. Bereda, 1856–?) ja Marie Stützin muistelmien välillä on huo-
mattavia yhtäläisyyksiä, vaikka Nižinska kuului kaupunkilaisporvaristoon ja koulut-
tautui Varsovan arvostetussa balettiakatemiassa.386 Myös Nižinskan ammatinvalinnan 
syyt olivat käytännölliset. Vanhempien kuoltua köyhtyneen perheen tyttäret suunta-
sivat balettiuralle elättääkseen itsensä.387 Eleonora Nižinska päätyi paremman palkan 
toivossa kiertämään Kaakkois-Euroopan kaupunkeja. Ajan mittaan hän tapasi avio-
miehensä omalla alallaan – aivan kuten Stützkin.388 

Kaiken kaikkiaan naisorkesterien jäsenten sosiaalinen tausta käsityöläis- ja pikku-
porvarispainotuksineen sitoo yhtyeet osaksi 1800-luvun eurooppalaista huviteollisuut-
ta. Erzgebirgen alueen keskeisyys sen sijaan vaikuttaa naisorkestereille ominaiselta 
erityispiirteeltä. Pressnitzin pikkukaupunki tiiviine perhesuhteineen muodostaakin 
kiehtovan kontrastin varieteekulttuurin urbaanin transnationaalisuuden kanssa. Vaik-
ka naisorkesterikulttuuri rakentui varieteealan ylirajaisille kontakteille, sen juuret pii-
livät paikallis-agraarisissa suku- ja ammattiverkostoissa. Koti-Böömin vuoristoalue 
näyttäytyykin esimerkiksi Marie Stützin päiväkirjoissa idyllisenä paikkana, jossa sijait-
see ”rauhaisa, syrjäinen ja hiljainen koti / omalle isänmaan maaperälle rakennettu / 
vihreällä köynnöstetty, vuorten henkäyksen hulmuttama”.389

384 ”[…] bäuerliche bzw. handwerkliche Kleinbürgertum”. Babbe 2017, 316.
385 ”Viele der (Münchner) Volkssänger entstammten […] dem Kleinbürgertum und waren in ihrem er-

lernten Beruf Handwerker, nur wenige hatten eine gesangliche oder schauspielerische Ausbildung.” 
Rühlemann 2012, 182–183. Varieteetaiteilijoiden sosiaalisesta ja ammatillisesta taustasta ks. myös 
Rutherford, Lois: ”’Managers in a small way’: The Professionalisation of Variety Artistes, 1860–1914”, 
julkaistu teoksessa Music Hall: The Business of Pleasure (toim. Bailey, Peter, Popular Music in Bri-
tain, Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press 1986, s. 93–120), 95–96.

386 Eleonora Nižinskan nuoruusvuosista ja perhetaustasta ks. Nižinska, Bronislava (toim. Nižinska, Irina 
& Rawlinson, Jean): Early Memoirs (London & Boston: Faber and Faber 1981), 3–9. Nižinskan isä oli 
ammatiltaan huonekalupuuseppä (Nižinska 1981, 3).

387 Nižinska 1981, 4–5
388 Nižinska 1981, 6 ja 10–11. Kysymyksessä oli niin ikään puolalainen tähtitanssija ja koreografi Thomas 

(Foma) Lavrentievitš Nižinski.
389 ”Ein friedlich Heim, verborgen, still und traut / Auf eignem Grund im Vaterland gebaut / von Grün 

umrankt, von Bergeshauch umweht”. Stütz, Marie: ”Zweites Tagebuch”, julkaistu teoksessa Marie 
Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. Tibbe, Moni-
ka, Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [1878–79], s. 43–71), 60.
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POHJOIS-VENÄJÄLTÄ ETELÄ-AMERIKKAAN: NAISORKESTERIEN 
VARHAINEN KIERTUETOIMINTA

”Muistan odottaneeni tätieni kotiinpaluuta sen jälkeen, kun he olivat olleet kiertueella ulko-
mailla… heillä oli aina niin jännittäviä tarinoita kerrottavina ja pieniä tuliaisia meille. Nougatia 
ja sen sellaista ja Pariisista hankittuja hienoja kesähattuja, joita me pidimme hyvin tyylikkäi-
nä, sillä ne olivat viimeisimmän muodin mukaisia. He puhuivat teattereista, joissa he olivat 
soittaneet, siitä, kuinka yleisö taputti ja siitä, kuinka heillä oli aina hyvin hauskaa ja kuinka he 
nauroivat paljon. Oli jännittävää, että meidän tätimme matkustelivat niin paljon ulkomailla – 
he olivat hyvin suosittuja.”390

Näin hohdokkain sävyin kuvaa muusikko Greta Kent Madame Bisérasin naisorkeste-
rissa soittaneiden tätiensä kotiinpaluuta 1900-luvun vaihteessa. Sitaattia hallitsee lap-
suusmuiston nostalgisoiva sävy. Silti teksti ilmentää osuvasti naisorkesterikiertueiden 
laajuutta, tahtia ja kestoa – sekä ennen kaikkea niiden transnationaalista luonnetta. 
Naisten salonkiorkestereiden toiminta ei rajoittunut Keski-Eurooppaan saati Itävallan 
keisarikuntaan. Myös Bisérasin brittiyhtye ehti kiertää niin Ranskan ja Saksan kuin 
Suomen ja Ruotsin ravintoloita.391  

Kaukomatkat ja varhainen Wandermusikanten-kulttuuri

Naisorkesterikiertueiden varhaisvaiheiden osalta eniten tietoa löytyy erzgebirgeläisten 
yhtyeiden kiertueista. Pressnitzin maine musiikkikeskuksena on saanut aikaan sen, 
että paikalliset kotiseutulehdet ovat uudelleentuottaneet aiheeseen liittyvää muisti-
tietoa sekä sukutarinoita 1800-luvun lopulta alkaen.392 Niistä ei voi vetää suoria yhtä-
läisyysmerkkejä koko Wandermusikanten- tai naisorkesterikulttuuriin. Pressnitziläis-
ten muusikoiden kokemuksista voi kuitenkin löytää tiettyjä teemoja, jotka toistuivat 
varhaisten naisorkesterien kiertuetoiminnassa. Ne korreloivat Alfred Dieckin Salz-
gitterin muusikkokaupunkia käsittelevän tutkimuksen kanssa.

Pienten muusikkokaupunkien perheyhtyeille pitkät taipaleet olivat tuttuja ennen 
varsinaisten naisorkesterien syntyä. Musisointi ei rajoittunut ainoastaan kaupunkien 
lähialueille siitä huolimatta, että soittajat matkustivat pääasiallisesti jalan, hevos-
kärryillä tai purjelaivoilla. Pressnitziläiset orkesterit suuntasivat vuosisadan alussa 
Venäjälle saakka, ja viimeistään 1850-luvulla yhtyeiden reitit ulottuivat myös muille 

390 ”I can remember looking forward to my aunts returning home after they had been touring abroad… 
they always had such exciting tales to tell us and little presents to give us. Nougat and suchlike and fine 
sunbonnets from Paris, which we thought were very smart as they were the latest fashion. They talked 
about the theatres they played at, how the audiences clapped and how they always had a lot of fun and 
laughed a lot. It was exciting having aunts who travelled so much abroad – they were very popular.” 
Kent 1983, 43.

391 Ks. Kent 1983, 40–43 ja Myers 1993, 192. Bisérasin yhtye esiintyi Helsingin Kaivohuoneen varietees-
sa sanomalehtitietojen mukaan elokuussa 1896.

392 Ks. Erzgebirgs-Zeitung 6/1898, 124–128. Erityisesti Mei’ Erzgebirg’ -kotiseutulehdestä (SOAL) 
löytyy 1990- ja 2000-luvulta lukuisia sukumuisteloita pressnitziläisistä muusikoista. 
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 mantereille.393 Salzgitteristä taas lähti 1810- ja 1820-luvuilla perheyhtyeitä aina Meksi-
koon ja Yhdysvaltoihin saakka.394 Näissä yhtyeissä soitti lukuisia naisia. Vaivalloisista 
matkustusolosuhteista kertoo esimerkiksi Minna Garbe -nimisen harpistin kirje New 
Yorkista vuodelta 1816: 

Rakas Hans. / Saavuin eilen hyvin New Yorkiin. Olemme kaikki terveinä. Louise loukkasi 
myrskyn aikana oikean varpaansa, mutta on nyt ollut jo pitkään terve. Meidän Annellemme 
kuuluu hyvää. Myös hänen harpulleen jälleen. Ja Wolfille myös. / Terveisiä kaikilta / rakastava 
sisaresi Minna / New York 7. toukokuuta 16.395

Perheyhtyeiden vilkkain kiertuekausi näyttää tutkimuskirjallisuuden ja muistelmien 
perusteella painottuneen 1800-luvun jälkipuoliskolle. Tätä on kuitenkin vaikea 
todentaa, sillä aineisto on hajanaista ja 1850–1870-lukuihin painottunutta.396  Silti 
Dieckin keräämä laaja matkapäiväkirja- ja kirjeaineisto osoittaa, että ainakin 
Salzgitterin Wandermusikanten-toiminta oli järjestelmällistä ja taloudellisesti 
tarkkaan koordinoitua jo 1860-luvulla.397 

Orkestereiden matkakohteet valikoituivat monenlaisilla perusteilla. Kun yhtye oli 
kerran löytänyt tuottoisan esiintymispaikan ja solminut hyvät suhteet paikallisiin, kau-
punkiin kannatti palata. Näin toimi esimerkiksi salzgitteriläinen kapellimestari Hein-
rich Friedrichs, joka vuosien 1868–1883 välillä matkusti torvisoittokuntineen viisi ker-
taa Rio de Janeiroon sekä Argentiinaan.398 Myös muutamat naisorkesterit noudattivat 
samaa periaatetta. Esimerkiksi pressnitziläinen Münzer-Modellin yhtye keskitti kiertu-
eensa Ruotsiin.399 Kokonaisuudessaan pressnitziläiset orkesterit kuitenkin hajaantui-
vat laajalle ympäri maailmaa. Kuten Helga Panhansin aineiston perusteella laadituista 
ja kotiseutukirjallisuudessa julkaistuista kartoista käy ilmi, yhtyeet matkustivat laajal-
ti eri puolilla maailmaa aina Kaukoidästä Buenos Airesiin ja Arkangelista Kreikkaan 
saakka. 400

393 Müller 1993/1994, 197–200 ja Panhans, Helga: “Die Musikstadt Pressnitz”, julkaisematon tutkielma 
(1944, SOAL, sig. Y-188), 7–8.

394 Dieck 1962, 261, 264 ja 268. 
395 ”Lieber Hans. / ich bin gestern gutt in neu Jork ankomen. Wier sin alle gesunt. Louise hatte sich beim 

sturm den rechten Zän (Zehe) geprochen, ist aper lange wider Heil. Unse Anne geht gutt. Seine 
auch witer (wieder). Wolf auch. / alle griesen (grüßen) / deine liebe Schwester Minna / Neu Jork 7.ten 

May 16.” Dieck 1962, 268. Dieck on jäljentänyt alkutekstin kirjoitusvirheineen päivineen, ja sitaatin 
suluissa olevat selvennykset ovat hänen.

396 Ks. Binterová 2004, 95; Dieck 1962 ja Müller 1993/1994. Koska Dieckin aineisto harvoin ulottuu edes 
1880- ja 1890-luvuille saakka, sen suhdetta pressnitziläiseen musiikkitoimintaan on vaikea arvioida. 
Müller puolestaan ei ollut ammattitutkija eikä hän ole käyttänyt teksteissään esimerkiksi lähdeviit-
teitä. Vertailu Helga Panhansin (1944) ja Franz Bergnerin (1943) huomattavasti varhaisempiin teks-
teihin osoittaa, että Müller on lainannut heidän tutkimustuloksiaan suoraan mainitsematta niiden 
tosiasiallista kirjoittajaa (ks. esim. Mei’ Erzgebirg’ 9/1994, no 480, s. 7; Panhans 1944, 7–8 ja Müller 
1993/1994, 197). 

397 Suunnitelmallisuudesta kertoo erityisesti yhtyeiden tarkka kirjanpito matkojen aikana. Ks. esim. 
Dieck 1962, 308–313.

398 Dieck 1962, 300.
399 Panhans 1944, 10.
400 Binterová 2004, 99. Karttoihin on merkitty ainoastaan yksittäiset kiertuekohteet, ei tarkempia reittejä. 
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Alfred Dieckin mukaan eri muusikkokaupunkien yhtyeillä oli 1800-luvulla yhteisiä 
suosikkikohteita. Nämä alueet houkuttelivat orkestereita eri puolilta Keski-Euroop-
paa. Erityisesti Ruotsi ja Alankomaat olivat suosittuja – ensin mainittu väestön vie-
raanvaraisuuden, jälkimmäinen matkustamisen vaivattomuuden vuoksi.401 Der Artist 
-lehden perusteella myös naisorkesterit suuntasivat myöhemmin Skandinavian sekä 
Benelux-maiden rannikkokaupunkeihin innokkaasti. Venäjä puolestaan osoittautui 
vuosisadan alun salzgitteriläismuusikoille tuottoisaksi kiertuekohteeksi. 1880-luvun 
kiristyvän poliittisen ilmapiirin myötä se jäi kuitenkin vähemmälle kiinnostukselle.402 

Erzgebirgeläisiä muusikoita vetivät puoleensa 1860- ja 1870-luvuilla erityisesti Bal-
kan ja Egypti.403 Kenties muusikoiden oli ennen Saksan yhdistymistä helpompi mat-
kustaa halki Habsburgien monarkian kuin ylittää raja Baijerin tai Saksin puolelle. Ehkä 
yhtyeiden yleisönsuosio oli idässä syystä tai toisesta suurempi kuin Länsi-Euroopassa. 
Vertailua on kuitenkin mahdotonta tehdä, sillä varhaisen perheyhtyekulttuurin kier-
tuekohteista ei ole saatavilla Der Artist -lehden osoiteluettelon kaltaista määrällisesti 
mitattavaa aineistoa. Joka tapauksessa työtarjontaan vaikuttivat Egyptissä Suezin ka-
navan rakennustyöt, jotka vetivät puoleensa huvittelunhaluisia eurooppalaisia insinöö-
rejä.404 Kanavan valmistuminen taas mahdollisti erzgebirgeläisten orkesterien joutui-
sat matkat Intiaan ja Kiinan kauppakaupunkeihin.405 Tätä reittiä kulki myös Stützin 
naisorkesteri, jonka Jaavan-matkasta Ida Tschek piti päiväkirjaa 1880-luvulla.406

1800-luvun puolivälin kiertävä yhtyekulttuuri selittää, miksi naisorkestereita syntyi 
niin laajalti Erzgebirgen muusikkokaupungeissa. Rakenteet, perinteet ja verkostot sekä 

Suomen kaupungeista mukana ovat Helsinki ja Turku. Samat kartat ovat olleet esillä myös Chomuto-
vin paikallismuseon Pressnitziä musiikkikaupunkina käsittelevässä näyttelyssä, jonka kokosi Eveline 
Müller (taulunumerot 26-13 ja 27-21). On epäselvää, milloin kartat on alun perin laadittu ja onko 
ne piirtänyt Panhans vai Müller. Kadaňin paikallisarkistossa säilyneestä konekirjoitetusta Panhan-
sin tutkielmasta karttoja ei kuitenkaan löydy. Karttoihin ei liity tietoa siitä, minkä aineiston pohjalta 
ne on koottu. Panhansin tutkielman perusteella voi olettaa, että karttojen pohjana on käytetty peri-
mätietoa sekä haastatteluita ja että ne kuvastavat 1800-luvun kiertuekohteita ainakin ensimmäiseen 
maailmansotaan saakka. 

401 Dieck 1962, 224 ja 229.
402 Dieck 1962, 220. Merkittävä syy yhtyeiden vähenemiselle Venäjällä oli Dieckin mukaan keisari Alek-

santeri II:n murha maaliskuussa 1881, jolloin musiikkiesitykset kiellettiin maansurun vuoksi kolmek-
si kuukaudeksi. Esimerkiksi salzgitteriläinen Sonnemannin naisorkesteri jäi tällöin tyhjän päälle ja 
muusikot joutuivat palaamaan kotiseuduilleen (Dieck 1962, 219).

403 Tämä käy ilmi jo Marie Stützin ja Ida Tschekin reiteistä (ks. Tibbe 2011, kartta sivujen 217 ja 218 välis-
sä). Myös Kadaňin paikallisarkistosta, josta on saatavilla perunkirja-aineistoja 38 naismuusikoista tai 
muusikon vaimosta (vuosilta 1863–1897), löytyy joitakin Lähi-idän- tai Balkanin-konserttimatkoilla 
menehtyneitä henkilöitä. Esimerkkinä mainittakoon schmiedebergiläinen Theresia Elster (s. 1848), 
joka kuoli Romanian Sulinassa 17.7.1866 (ks. SOAL, sig. IV 67/116, Theresia Elsterin perunkirja).

404 Müllerin mukaan Suezin kanavan avajaisisjuhlallisuuksissa 1869 soitti erzgebirgeläinen naisorkesteri 
(ks. Oblastní muzeum v Chomutově, näyttely musiikkikaupunki Pressnitzistä, näyttelytaulut 26-12 ja 
26-12b). Müller pohjaa tässä yhteydessä tietonsa Walter Grundin Mei’ Erzgebirg’ -lehdessä (9/1990) 
ilmestyneeseen artikkeliin. Suezin kanavasta ks. myös Panhans 1944, 9.

405 Müller 1993/1994, 200. 
406 Tschek 2011 [1883–85 / 1893], 224–227. Yhtyeen määränpää oli alun perin Australia, mutta reitti 

muuttui matkan varrella.
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miesten että naisten rajat ylittävää kiertuetoimintaa varten olivat jo valmiiksi olemas-
sa. Aineistosta ei edes aina käy ilmi, milloin on kysymys Damenkapelle-yhtyeestä ja 
milloin kiertävästä perheorkesterista.407 Terminologian suurpiirteisyys viittaa edelli-
sessä luvussa esittämääni ajatukseen naisorkesterin käsitteestä markkinointikeinona. 
Sen avulla paikallista yhtyekulttuuria sopeutettiin nopeasti kehittyvän transnationaali-
sen huviteollisuuden tarpeisiin.

KIERTUEARKI

Naismuusikko matkailijana

Maanantaina 18. päivä [kesäkuuta] 1878 San Stefanossa oli jokseenkin rauhatonta venäläis-
ten ja turkkilaisten kesken, se oli todella pelottavaa. / 20. kesäkuuta Pyhän Ruumiin juhla. 
Aamulla sidoin seppeleitä pelkistä neilikoista, myöhemmin minulla oli koti-ikävä. / 21. päivä 
solmin uuden tuttavuuden rouva Theierin kanssa. / Sunnuntaina 23. päivä annettiin uusille 
ranskalaisille joukoille [Truppe] ensimmäinen esitys. Ei suosionosoituksia. / Tiistaina 25. päi-
vä olin Konstantinopolissa vierailulla, ystävättäreni kertoi minulle olevansa erittäin onneton. 
Lohdutin häntä, mistä hän oli onnellinen, itkin hänen kanssaan. / 26. päivä olin kylpemässä, 
tein melkoisesti uimaharjoituksia.408

Näin eteni kapellimestarinrouva Marie Stützin kesäkuinen viikko konserttimatkalla 
1870-luvun lopun Istanbulin lähellä. Jo avioituneen Stützin asema orkesterihierarkias-
sa oli toisenlainen kuin rivimuusikoiden.409 Teksti havainnollistaa silti monipuolisesti 
niitä teemoja, joita muusikoiden kiertuearjesta nousee esille. Stütz raportoi paikallisis-
ta ystävistään, uimaharjoituksistaan ja yhtyeen konserteista. Toisaalta matkaa varjosti-
vat Venäjän-Turkin sodan levottomuudet – San Stefanossa oli vasta hiljattain solmittu 
rauha – sekä koti-ikävä. 410 Oma uskonto ja kotiseudun kulttuuri olivat vahvasti läsnä, 
kun ulkomailla vietettiin katolisen kirkkovuoden juhlia.411

Kokonaisuudessaan Marie Stützin päiväkirjamerkinnät kertovat aktiivisesta arjesta, 
johon kuului paljon muutakin kuin pelkkiä orkesteriharjoituksia ja iltakonsertteja. 

407 Ks. esim. Müller 1993/1994, 201–202.
408 ”Montag, am 18ten 1878 San Stefano etwas unruhig gewesen unter den Russen und Türken, war sehr 

beängstigend. / 20. Juni Fronleichnamsfest. Morgens Kränze gebunden von bloßen Nelken, später 
Heimweh gehabt. / 21ten neue Bekanntschaft gemacht mit Frau Theier. / Sonntag, 23ten einer neuen 
französischen Truppe die erste Vorstellung gegeben. Keinen Beifall gefunden. / Dienstag, 25ten war 
ich in Konstantinopel auf Besuch, meine Freundin teilte mir mit, dass sie höchst unglücklich sei. 
Spendete ihr Trost, worüber sie zufrieden schien, weinte mit ihr. / 26ten im Bad gewesen, ziemliche 
Schwimmübung macht.” Stütz 2012 [1878–79], 46. Olen tulkinnut saksankielisen Truppe-sanan viit-
taavan tässä yhteydessä sotilasjoukkoon, en varieteeseurueeseen. 

409 Lisäksi Stützillä oli tapana editoida päiväkirjojaan jälkikäteen. Tämä näkyy jo siinä, että Tibben teks-
tieditiossa ”toisen päiväkirjan” (zweites Tagebuch) otsikko on oikeastaan ”muistelmia” (Erinnerun-
gen). Ks. Tibbe 2012b, 10.

410 Sodasta Stützin päiväkirjoissa tarkemmin ks. Tibbe 2012c, 112–113. San Stefanon 3. maaliskuuta 1878 
solmitusta rauhasta ks. Airapetov, Oleg R.: ”San Stefano, Treaty of”, julkaistu teoksessa Encyclopedia 
of Russian History, Vol. 4 S–Z, Index (toim. Millar, James R., Indianapolis: Macmillan USA 2004),  
s. 1349–50.

411 Ks. esim. Stützin joulukuvaus (Stütz 2012 [1874–77], 19–20).
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Monika Tibben sanoin kysymys ei ollut pelkästä kiertävästä elämäntyylistä vaan ”vie-
rastyöntekijän elämästä” (Gastarbeiterleben), joka jatkui useita viikkoja tai kuukausia 
samassa paikassa.412 Näin oli myös muiden kiertävien musiikkiseurueiden laita. Esimer-
kiksi salzgitteriläiset muusikot kävivät katselemassa kohdekaupunkien nähtävyyksiä ja 
retkeilemässä niiden ympäristössä.413 Pressnitziläisen perheyhtyeen johtaja Heinrich 
Schmidt pääsi Egyptissä ihastelemaan jopa pyramideja kamelin selästä käsin.414 Vaikka 
työpäivät venyivät pitkiksi ja vapaa-aikaa oli vähän, transnationaalinen ura kiertävässä 
orkesterissa tarjosi tilaisuuden nähdä maailmaa, ei ainoastaan ansaita rahaa. 

Vierastyöntekijän arjessa sukupuolella oli merkitystä. Ei ole sattumaa, että pyra-
midien luokse pääsivät nimenomaan yhtyeen miehet. Naisille uuteen kaupunkiin ja 
kulttuuriin tutustuminen ei ollut yhtä yksinkertaista. Jos esimerkiksi Stützin orkeste-
rin naiset halusivat kiertuekohteessa lähteä pihapiirinsä ulkopuolelle, heillä piti olla 
miespuolinen saattaja säädyllisyyssyistä.415 Myös torilla käymisestä sekä ruokaostosten 
tekemisestä huolehtivat yhtyeen miespuoliset jäsenet.416 Tällä haluttiin epäilemättä ko-
rostaa, että orkesterissa varjeltiin tarkasti naispuolisten muusikoiden mainetta. 

Sukupuoliroolit näkyivät kiertuearjessa muutenkin. Stützin yhtyeessä naiset huo-
lehtivat vuoroviikoin ruoanlaitosta.417 Käytäntöä, jossa kukin orkesterin jäsen oli 
vuorollaan vastuussa yhtyeen muonasta ja asunnon siisteydestä, sovellettiin myös 
miesvaltaisissa orkestereissa 1800-luvun puolivälissä.418 Naisjäsenten myötä mukaan 
vain tuli vahvemmin sukupuolittavia elementtejä. Kapellimestarin vaimon tehtävä oli 
tyypillisesti valvoa, että arki sujui ulkomailla jouhevasti ja että kaikki hoitivat sovitut 
askareensa.419 Esimerkiksi Marie Stütz jättäytyi avioiduttuaan pois konserttielämästä 
ja omaksui orkesterin toiminnassa ikään kuin perheenäidin aseman.420

Matkustusolot olivat 1800-luvun lopulla haasteelliset, vaikka nopeus ja mukavuus 
lisääntyivät jatkuvasti. Salzgitteriläisten muusikoiden kuvaukset pitkiltä laivataipaleil-
ta ovat karua luettavaa. Arveluttava hygienia, puhtaan juomaveden ja ruoan puute sekä 
useita päiviä riehuneet myrskyt tekivät matkustamisesta vaivalloista.421 1890-luvun 
höyrylaivalla Itämerellä oli huomattavasti kiitollisempaa matkustaa kuin 1860-luvun 
purjelaivalla Intian valtamerellä. Silti myös Suomeen saapuvat naisorkesterit olivat 

412 Tibbe 2012c, 114.  Ks. myös Babbe 2017, 314.
413 Muutama Conrad Brillin orkesterin jäsen kävi muun muassa patikoimassa paikallisessa vuoristossa, 

kun yhtye vieraili Mauritiuksella (Dieck 1962, 415).
414 Mei’ Erzgebirg’ 10/1997 (no 517) s. 7.
415 Stütz 2012 [n. d.], 89 ja Tibbe 2012c, 114.
416 Tibbe 2012c, 114.
417 Stütz 2012 [n. d.], 89.
418 Dieck 1962, 111.
419 Stütz 2012 [n. d.], 89.
420 Tibbe 2012c, 111.
421 Hyvänä esimerkkinä ks. muusikko ja teurastaja Kochin muistelmat hänen ensimmäiseltä Australian- 

laivamatkaltaan 1854 (Dieck 1962, 357–360).
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sääolosuhteiden armoilla. Mikäli rajuilma pitkitti matkantekoa, yhtyeen ensimmäistä 
konserttia kohdekaupungissa jouduttiin lykkäämään.422 Kiertävät orkesterit harjoitti-
vat laivoilla myös ammattiaan. Esimerkiksi varhaiset salzgitteriläiset yhtyeet järjestivät 
kannella iltakonsertteja tai soittivat tanssimusiikkia. Rajuilmojen väistymistä, meri-
hädästä pelastumista ja toisten laivojen kohtaamista muusikot juhlistivat koraaleilla 
tai isänmaallisilla hymneillä.423

Elämään ulkomailla vaikuttivat myös yhtyeen ”perhepiirissä” tapahtuneet syntymät 
ja kuolemat. Ei ollut tavatonta, että nuoriakin naismuusikoita menehtyi ulkomailla 
muun muassa kulkutauteihin. Pressnitziläisten muusikoiden keskuudessa erityisen 
paljon tuhoa sai aikaan tuberkuloosi, joka tappoi nuoria miehiä ja naisia niin heidän 
kotikaupungeissaan kuin kiertueidenkin aikana.424 Menetyksen joutui kokemaan myös 
Marie Stütz, jonka sisar Anna kuoli äkillisesti Balkanilla vain 21-vuotiaana veren-
myrkytykseen.425 Orkesterin jäsenet huolehtivat yleensä menehtyneiden muusikoiden 
hautaamisesta paikan päällä ja heidän jäämistönsä lähettämisestä kotipaikkakun-
nalle.426 Synnytyksetkään eivät olleet epätavallisia kuukausia tai vuosia kestäneiden 
konserttimatkojen aikana. Raskaus ei estänyt esimerkiksi Marie Stütziä seuraamasta 
miehensä orkesteria, ja pariskunnan esikoispoika syntyi syksyllä 1879 Bulgarian Ru-
sessa.427 Yhtyeiden jäseninä naisten oli oltava läsnä harjoituksissa ja konserteissa niin 
pitkään kuin mahdollista.428

Pressnitzin 1870- ja 1880-lukujen kaste- ja kuolinrekistereistä pistää silmään, että 
naismuusikot saivat lukuisia aviottomia lapsia.429 Asiasta ei kuitenkaan löydy  mainintoja 
Pressnitz-muistelmissa tai muualla Wandermusikanten- tutkimuskirjallisuudessa. 

422 Ks. esim. Nya Pressen 22.10.1898 (no 287) s. 3. 
423 Ks. Dieck 1962, 293 ja 377–378.
424 Tämä havainto perustuu erityisesti Pressnitzin kaupungin kuolleiden rekisteriin 1870- ja 1880-luvuil-

la merkityistä tiedoista (SOAL, Sterbematrik der Stadt Pressnitz 1867–1920, sig. L125/144,  http://
vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 30.1.2019). Tuberkuloosiin kuoli pe-
runkirjojen mukaan myös edellä mainittu Theresia Elster (ks. viite 403), samoin 18-vuotias muusikko 
Franziska Gruss, joka menehtyi 18-vuotiaana Ljubljanassa 1889 (ks. kuolintodistus rekisterin s. 242 
ja 243 välissä).

425 Stütz 2012 [1874–77], 26.
426 Stütz 2012 [1874–77], 26.
427 Stütz, Marie: ”Brief an die Mutter”, julkaistu teoksessa Marie Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden 

Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. Tibbe, Monika, Schriftenreihe des Sophie Drinker 
Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [n. d., 1879], s. 72–73), 72.

428 Eveline Müller kertoo, että hänen isoisänsä syntyi aikoinaan Romanian Sulinassa, kun taas hän 
itse sattui näkemään päivänvalon Saksin puolella kesken vanhempiensa konserttikiertueen (Müller 
1993/1994, 193). Mahdollisuuksien mukaan muusikkosukujen lapset jätettiin ainakin Pressnitzis-
sä isovanhempien kasvatettaviksi, kun orkesteri seuraavan kerran palasi kotikaupunkiin (Müller 
1993/1994, 211). Balettitanssija Eleonora Nižinska esiintyi suvussa kulkeneen anekdootin mukaan 
Kaukasuksen-kiertueellaan lavalla samana iltana kuin hänen synnytyksensä käynnistyi (Nižinska 
1981, 12–13).

429 Muut merkittävät ammattiryhmät aviottomien äitien joukossa olivat ompelijatar (Näherin), pit-
sinnyplääjä (Klöpplerin) ja palvelustyttö (Dienstmagd, Dienstmädchen). Tosin useat aviottomina 
s  yntyneet lapset saatettiin legalisoida jälkikäteen, kuten Pressnitzin kastekirjoista käy ilmi. Press-
nitzissä vuosina 1870–1889 kuolleista 377 muusikkoperheiden lapsesta kaikkiaan 81 (noin 21,5 %) 
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 Ainoastaan Erzgebirgs-Zeitung-lehteen kirjoittaneen nimimerkki J. L.:n pressnitzi-
läistä musiikkielämää käsittelevästä artikkelista käy ilmi, että paikallisten yhtyeiden 
kiertävään elämäntyyliin kohdistui kritiikkiä uskottomuussyistä.430 Suoraviivaisia 
johto päätöksiä on tietysti mahdotonta vetää. Yhtä kaikki todellisuus ei ollut niin ruu-
suinen kuin kotiseutukirjallisuudesta voisi päätellä. 

Matkakokemuksia jaettiin vilkkaasti kiertueiden välillä Erzgebirgessä. Sukupolvi, 
joka loi aikanaan uran naisorkestereissa, oli kasvanut kuunnellen vanhempiensa ja iso-
vanhempiensa tarinoita kaukaisilta konserttimatkoilta.431 Kiertueilta kertyi muusikoi-
den matkaan myös lukuisia eksoottisia esineitä ja tuliaisia kotiväelle. Eveline Müllerin 
mukaan Pressnitzin kirkon vihkivesiastioina oli paikallisten muusikoiden tuomisina 
kaksi suurta näkinkenkää.432 Legenda kertoo, että Mühlbergerin orkesteri toi Kaukoi-
dän-matkaltaan tuliaisina koti-Böömiin jopa elävän orangin.433 Singaporessa matkustel-
lut muusikko Johann Hassner puolestaan perusti kaupunkiin museon, johon pressnitzi-
läiset maailmanmatkaajat saattoivat tuoda eksoottisia esineitään näytille.434 Tällä tavalla 
transnationaalisten kiertueverkostojen kaikuja kantautui kaukomailta kotiseudulle. 

Kontaktit paikallisen väestön kanssa

Monika Tibben mukaan varhaisten naisorkesterimuusikoiden kontaktit kiertue-
kohteiden väestöön olivat vilkkaat.435 Työnsä puolesta yhtyeiden jäsenet tutustuivat 
kahviloiden, hotellien ja ravintoloiden asiakkaisiin. Ammattinsa vuoksi he olivat te-
kemisissä myös ravintola- ja hotellihenkilökunnan kanssa. Toisaalta jo arkiasuminen 
paikallisten keskuudessa johti tuttavuussuhteiden solmimiseen.436

Yhteyksistä matkakohteiden asukkaisiin kertoo erityisesti muusikoiden kielitaito. 
Marie Stütz kollegoineen ryhtyi järjestelmällisesti opettelemaan italiaa, ranskaa ja 

oli aviottomia, kastetuista taas 58 lasta 871 muusikkosuvun jälkeläisestä (noin 6,7 %). Tilanteen se-
littäminen vaatisi tarkempaa analyysiä – muun muassa vertailua eri ammattiryhmien välillä – jota ei 
tämän tutkimuksen puitteissa ole ollut mahdollista tehdä.

430 Ergebirgs-Zeitung 6/1898, 125. ”J. L.” viittaa tosin tekstissään muusikoiden vaimoihin, jotka ovat jää-
neet odottamaan miehiään kiertueilta kotiin. Koko teksti on reaktiota Theophil Pislingin Ergebirgs- 
Zeitungissa samana vuonna ilmestyneeseen, samaa aihepiiriä käsittelevään artikkeliin, jota en ole 
vielä onnistunut saamaan käsiini.

431 Ks. esim. Panhans 1944, 10–11.
432 Mei’ Erzgebirg’ 5/1996 (no 500) s. 10.
433 Stütz, Oskar: ”Über Musiker und Instrumentenbauer des Erzgebirges”, julkaistu teoksessa Marie 

Stütz: Aufzeichnungen einer reisenden Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. Tibbe, Mo-
nika, Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [1924], s. 99–103), 
102.

434 Müller 1993/1994, 200. Museo näkyy myös Binterován artikkelinkin sisältävän Pressnitz-aiheisen 
kokoomateoksen kartassa, johon kaupugin talonumerot on merkitty (Binterová 2004, 40–41).

435 Tibbe 2012c, 114.
436 Alfred Dieckin tutkimuksesta käy ilmi, että muusikot saattoivat lisäansioiden toivossa antaa myös 

musiikinopetusta paikallisille. Näin toimi ainakin Conrad Brill Kalkutassa sekä Mauritiuksella (ks. 
Dieck 1962, 392–410 ja 412–422).



Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle

88

kreikkaa heti ensimmäisellä Balkanin-kiertueellaan.437 Alfred Dieck mainitsee erään 
salzgitteriläismuusikon todenneen, ettei pitemmästä matkasta Venäjälle kannatta-
nut haaveilla, ellei osannut ainakin saksaa, ranskaa ja englantia.438 Sikäli kuin vierai-
ta kieliä tarvittiin kaukomailla kanssakäymiseen kollegoiden kanssa, kielten opiskelu 
havainnollistaa osaltaan sitä, miten tärkeän pohjan transnationaaliset verkostot koko 
kiertuetoiminnalle muodostivat. 

Vierastyöläisyyteen liittyi arkisempaakin uteliaisuutta paikallisia asukkaita ja kult-
tuureja kohtaan. Esimerkiksi Marie Stützin orkesterin naiset innostuivat tekemään tut-
tavuutta turkkilaisten naapureidensa kanssa:

Huimapäisyys valtasi meidät tytöt – halusimme mieluusti tarkkailla naapurin turkkilaisnai-
sia heidän puuhissaan puutarhassa – mutta talojemme välissä oli hyvin korkea muuri. […] 
– Toimme ulos tuolin, annoimme meistä tytöistä pisimmän, Emilien, nousta sen päälle, mutta 
hänen pituutensa ei vielä riittänyt siihen, että hän olisi voinut kurkistaa muurin yli naapuri-
puutarhaan. – Mukaan haettiin ja pöydän päälle asetettiin vielä pieni penkki – nyt oli hyvä! 
– Emilie kurkotti kaulaansa katsahtaakseen yli muurin – mutta voi kauhistus! Turkkilaisilla 
naisilla oli sama suunnitelma – myös he olivat uteliaita.439

Transnationaalisten verkostojen merkityksestä kiertuearjessa kertoo sekin, että 
naismuusikot solmivat avioliittoja yli kulttuuri- ja kielirajojen. Marie Stütziä kosi – jos-
kin tuloksetta – muuan kreikkalainen nuorukainen, orkesterin vuokraisännän poika.440 
Ruotsia kiertänyt viulisti Josefina Wolf puolestaan meni paikallisen vääpeli Gustav O. 
Brolinin kanssa vuonna 1869 naimisiin ja asettui maahan pysyvästi.441 Jotkut salzgit-
teriläiset naismuusikot löysivät aviomiehen venäläisestä kauppiaskunnasta tai ryhtyi-
vät ruhtinaitten rakastajattariksi.442 Avioliittoja solmittiin myös eri puolille Saksaa, ei 
pelkästään kaukomaille.443 Pressnitzistä on jopa säilynyt jälkipolville tarinoita muusik-
koina työskennelleistä esiäideistä, jotka kääntyivät islaminuskoon ja naivat varakkaan 
egyptiläisen tai turkkilaisen miehen.444 

Vaikka muusikot saattoivat kiertueidensa aikana solmia läheisiä suhteita paikallisten 
kanssa, yhtyeet konsertoivat myös ulkoeurooppalaisilla alueilla pääasiassa  valkoiselle 

437 Stütz 2012 [1874–77], 20.
438 Dieck 1962, 222.
439 ”Der Übermut plagte uns Mädchen – wir wollten gerne die Nachbarsfrauen, Türkinnen, in ihrem Tun 

im Garten beobachten – es war aber eine ziemlich hohe Mauer zwischen den Nachbarshäusern […]. 
– Wir einen Tisch heraus, ließen die Größte von uns Mädchen, Emilie, hinaufsteigen, ihre 
Länge reichte aber noch nicht aus, um hinüber in Nachbars Garten blicken zu können. – Es wurde 
noch ein Bänckchen geholt und auf den Tisch gestellt – jetzt war es gut! – Emilie streckte den Hals um 
hinüberzublinzeln – aber oh Schreck! Die türkischen Frauen hatten denselben Plan – auch sie waren 
neugierig.” Stütz 2012 [1874–77], 29.

440 Stütz 2012 [1874–77], 30–31.
441 Oblastní muzeum v Chomutově, näyttely musiikkikaupunki Pressnitzistä, näyttelytaulu 26-9.
442 Dieck 1962, 219 ja 220.
443 Dieck 1962, 219.
444 Ks. Mei’ Erzgebirg’ 5/1996 (no 500) s. 8–9 ja 10/1997 (no 517) s. 7.
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keskiluokalle.445 Kun Stützin orkesteri esiintyi intialaisen ruhtinasparin häissä, oli ky-
symyksessä niin eksoottinen tapaus, että Ida Tschek kirjoitti siitä päiväkirjaansa erik-
seen.446 Tässä mielessä naisorkesterit kuuluivat kolonialismin arkipäivään. Nais- ja 
perheorkesterien konsertit liittyivät Michael Dennningin osaksi ”siirtomaiden satama-
kaupunkien saaristoa” tai ”polyfoniaa”, joissa 

nuoret muusikot havaitsivat voivansa ansaita elantonsa musiikilla nopeasti lisääntyvissä kah-
viloissa, kievareissa, salakapakoissa [shebeens], bordelleissa, kabareissa, ’black and taneissa’, 
tanssipaikoissa, hotelleissa ja vaudevilleteattereissa, jotka palvelivat niin satama-alueen kulki-
joita kuin hyväosaisia turisteja, niin nuoria tehdastyöläisiä kuin keskiluokkaiseen säädyllisyy-
teen tähtääviä opiskelijoita ja kirjureitakin.447

Muusikkokaupunkien yhtyeillä oli ulkomaankiertueilla tiiviit suhteet keskenään. Salz-
gitteriläiset muusikot tapasivat toisiaan matkoillaan ja välittivät kirjeenvaihtonsa kaut-
ta tuttavien kuulumisia koti-Saksaan.448 Myös Marie Stütz oli yhtyeineen tekemisissä 
muiden keskieurooppalaisten muusikoiden kanssa kiertuematkojensa aikana.449 Kielen, 
uskonnon ja kulttuurin yhteydet näkyivät niin ikään orkestereiden työmahdollisuuksis-
sa ulkomailla. Esimerkiksi Stützin orkesteri, jossa Ida Tschek työskenteli, esiintyi 1883 
Egyptin Port Saidissa Itävallan lähetystön juhlatilaisuudessa keisarin syntymäpäivän 
kunniaksi.450 Marie Stützin päiväkirjamerkinnöistä käy ilmi, että yhtyeet integroituivat 
seurakuntien kautta kiertuekohteiden saksankielisiin ja katolilaisiin yhteisöihin.451

Transnationaaliset, valtio- ja kielirajat ylittävät verkostot määrittivät kiertuearkea 
sekä lähellä että kaukana. Toisaalta ulkomailla asuminen vahvisti yhtyeiden keskinäisiä 
suhteita sekä yhteyksiä omaan uskontoon, kieleen ja kulttuuriin. Sitä mukaa kuin nais-
orkesterien määrä kasvoi ja vanha perheyhtyekulttuuri modernisoitui osaksi varietee-
maailmaa, matka-arki muuttui. Eurooppaa kiertäneet orkesterit eivät myöskään jou-
tuneet kohtaamaan niin radikaaleja kulttuurieroja kuin valtameriä ylittäneet varhaiset 
perheorkesterit. Matkapäiväkirjoista, kirjeistä sekä muistelmista välittyvä kiinnostus 
uusia kaupunkeja ja ihmisiä kohtaan kuitenkaan tuskin hiipui.

445 Ks. esim. Tschek 2011 [1883–85 / 1893], 228 ja 231. 
446 Tschek 2011 [1883–85 / 1893], 229.
447 ”An archipelago of colonial ports” (Denning 2015, 40)  tai ”the polyphony of colonial ports” (Den-

ning 2015, 35); “[…] young musicians found that they could make a living from music in the prolif-
erating cafés, taverns, shebeens, brothels, cabarets, ‘black and tans’, dance halls, hotels, and vaude-
ville theaters catering to waterfront transients as well as well-to-do tourists to young mill workers as 
well as students and clerks aspiring to middle-class respectability” (Denning 2015, 46). Black and 
tan -baarilla viitataan paikkaan, johon sekä rodullistetut että valkoiset asiakkaat olivat tervetulleita 
(”Black and tan”, Merriam-Webster’s Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/
black%E2%80%93and%E2%80%93tan, osoite tarkistettu 24.3.2017).

448 Ks. esim. Dieck 1962, 382–383.
449 Ks. esim. Stütz 2012 [1874–77], 20–21 ja 24.
450 Tschek 2011 [1883–85 / 1893], 225.
451 Stütz 2012 [1874–77], 35–36.
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Naisorkesterien transnationaaliset verkostot levisivät ennen pitkää Skandinaviaan, 
Suomen suuriruhtinaskuntaan ja muualle Pohjois-Eurooppaan. Rautatie- ja höyry-
laivayhteyksillä sekä kulttuurikontakteilla Pietarin ja Tukholman kaltaisiin suurempiin 
kaupunkeihin oli tässä yhtälössä oleellinen asema. Orkesterien motivaatioon saapua 
Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle tai Viipuriin vaikuttivat niiden työmahdollisuudet 
Itämeren alueen kulttuurikeskuksissa. Suomeen suuntautuneita naisorkesterivierailu-
ja on siis tarkasteltava osana yhtyeiden laajempaa reittikarttaa Pohjois-Euroopassa.

NAISORKESTERIEN REITIT 1885–1887

Varhaisin Der Artist -lehdessä säilynyt aineistokokonaisuus naisorkesterien matkus-
tusreiteistä ajoittuu vuosiin 1885–1887. Se sijoittuu aikaan ennen naisorkesterien 
määrän dramaattista kasvua 1890-luvulla. Reittitiedot pohjautuvat lehden osoite-
luetteloon, ja niitä löytyy yhteensä kuudelta eri yhtyeeltä.452 Vaikka otanta on pieni, ai-
neisto edellyttää ainutlaatuisuutensa vuoksi tarkkaa analyysiä.

Edellä mainittujen kuuden yhtyeen reiteistä Palladio-sovelluksen avulla koottu kartta 
liitteineen (ks. kartta 2 ja taulukko 2) osoittaa, kuinka transnationaalista nais orkesterien 
toiminta oli jo 1880-luvulla. Tarkasteltujen orkestereiden kiertueet painottuvat Keski- 
Eurooppaan ja erityisesti Saksan keisarikuntaan. Kuitenkin jo varhaiset konsertti-
matkat ulottuivat laajimmillaan Skandinaviaan, Baltiaan sekä Kaakkois-Euroop-
paan. Esimerkiksi Beranek-Wissmüllerin orkesteri suuntasi Romaniaan ja Balkanille, 

452 Nämä yhtyeet olivat Wiener Damenkapelle (dir. Frau Anna Anger), Wiener Damen-Kapelle (dir. J. 
Mann), Wiener Damenkapelle Beranek-Wissmüller, Wiener Mädchenkapelle Rauscher, Concertantes 
Wiener Damen-Orchester Rohn ja Erstes Wiener Damen-Orchester (G. Richter). Luettelosta löytyy 
myös muunlaisia yhtyeitä, joissa naiset toimivat aktiivisesti tai jotka voisi luokitella naisorkestereik-
si sanan laajassa merkityksessä. Olen kuitenkin rajannut tarkasteluni nimenomaan Damenkapelle- 
käsitteellä itseensä viittaaviin yhtyeisiin. Lisäksi jättänyt kiertuereittien hahmottelussa huomiotta ne 
muutamat orkesterit, jotka eivät ilmoittaneet olinpaikkaansa.

Naisorkesterien kiertuereitit 
Pohjois-Euroopassa4
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Kartta 2. Vuosina 1885–1887 Der Artist -lehdessä ilmoitti osoitteensa vain 
kuusi Wiener Damenkapelle -yhtyettä, joiden reitit on kuvattu oheiseen karttaan. Ku-
ten myöhempien naisorkesterien, myös näiden yhtyeiden toiminta painottui Saksan 
keisarikuntaan ja Keski-Eurooppaan.
Lähde: Der Artist / Palladio

mikä viittaa Mustanmeren alueen suosioon varhaisessa naisorkesteri kulttuurissa.453  
 Suomen kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti yhteydet Etelä-Ruotsin rannikolle, 
jossa myöhemmin Helsingissäkin esiintynyt Gustav Richterin naisorkesteri 1880-lu-
vulla konsertoi. Kuurinmaan vilkkaat kaupungit Riika ja Jelgava puolestaan näyttävät 
muodostuneen jo tässä vaiheessa naisorkesterien Baltian-tukikohdiksi.

453 Ks. esim. Stütz 2012 [1924], 99–100. Beranek-Wissmüllerin orkesterin reitti kulki Der Artist  -lehden  
perusteella vuosina 1886–1887 seuraavasti: Niš-Cuprija-Belgrad-Slavonski Brod-Osijek-Sombor-Dèva- 
Reghin-Târgu Mureș-Dej-Zalău-Șimleu Silvaniei-Tășnad-Margitha-Săcueni-Carei-Satu Mare-Baia Ma-
re-Dej-Târgu Mureș.
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Taulukko 2: Kaupungit naisorkesterien reittien varrella (Der Artist 1885–
1887)454

Kaupunki Vierailut Orkesterit

Přísečnice [Pressnitz] 6 3

Berliini 5 2

Köln 4 2

Wien 3 2

Antwerpen 2 2

Dej [Desch] 2 2

Frankfurt a. d. Oder 2 2

Hannover 2 2

Kaliningrad [Königsberg] 2 2

Krefeld 2 1

Mönchengladbach 2 2

Târgu Mureș [Marosvásárhely] 2 2

Riika 2 2

Tukholma 2 2

Aachen 1 1

Belgrad 1 1

Bonn 1 1

Wrocław [Breslau] 1 1

Bydgoszcz [Bromberg] 1 1

Bukarest 1 1

Cuprija 1 1

454 Olen merkinnyt taulukkoon 2 ja liitteeseen 3 kaupunkien nykyiset nimet, jotta niiden maantieteelli-
nen sijainti hahmottuisi lukijalle mahdollisimman helposti. Nykyisten nimien perään on lisätty ha-
kasulkeissa kaupunkien aikaisemmat saksan- ja unkarinkieliset nimet sikäli kuin sellaisia aineistosta 
löytyy. Olen korjannut myös vanhemmissa paikannimissä esiintyvät kirjoitusvirheet. Suurin osa ni-
mistä on ollut yksiselitteisesti tulkittavissa, joskin joukosta löytyy muutama poikkeus. Näissä tapauk-
sissa olen päätynyt sijoittamaan kohteen kartalle ko. orkesterin muun reittikokonaisuuden kannalta 
loogisimpaan paikkaan.
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Gdańsk [Danzig] 1 1

Dèva 1 1

Duisburg 1 1

Düsseldorf 1 1

Osijek [Essegg] 1 1

Feldkirch 1 1

Frankfurt a. M. 1 1

Goslar 1 1

Göteborg 1 1

Helsingborg 1 1

Lautenthal a. Harz 1 1

Leipzig 1 1

Magdeburg 1 1

Margitha [Margitta] 1 1

Jelgava [Mitau] 1 1

Baia Mare [Nagybánya] 1 1

Carei [Nagykároly] 1 1

Niš [Nisch] 1 1

Șimleu Silvaniei [Szilágysomlyó] 1 1

Slavonski Brod [Brod a. d. Save] 1 1

Stralsund 1 1

Reghin [Szászrégen] 1 1

Satu Mare [Sathmar] 1 1

Săcueni [Székelyhíd] 1 1

Tășnad [Tasnád] 1 1

Trier 1 1

Zalău [Zilah] 1 1

Sombor [Zombor] 1 1
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1880-luvun reittikartasta löytyy huomattavasti samoja elementtejä kuin myöhem-
mästä aineistosta, vaikka otanta on jälkimmäisessä tapauksessa yli viisikymmenker-
tainen. Ensinnäkin yhtyetoiminnan keskittyminen manner-Eurooppaan on näkyvissä 
jo varhaisessa vaiheessa. Ruhrin teollisuusalue ja Pohjois-Saksan kaupungit, joista 
tuli myöhemmin naisorkesterikiertueiden keskuksia, olivat suosittuja matkakohtei-
ta jo 1880-luvulla.455 Itä- ja Pohjanmeren rannikkokaupunkien suosio käy sen sijaan 
selkeämmin ilmi myöhemmästä aineistosta. Kaakkois-Eurooppaan suuntautuvia kier-
tueita taas esiintyy myöhemmissä reittitiedoissa harvakseltaan. 

Sekä Wienin että Erzgebirgen alueen vaikutukset naisorkesterikulttuurin syntyyn 
näkyvät kartalla. Erityisesti Pressnitzin suosio herättää aineistossa huomiota. Kuu-
desta naisorkesterista kolme – Rauscherin, J. Mannin ja Anna Angerin yhtyeet – kävi 
kaupungissa jossakin vaiheessa. Sekä Anger että Rauscher palasivat sinne useamman 
kerran.456 Koska mainitut nimet viittaavat paikallisiin muusikkosukuihin, on syytä olet-
taa, että ainakin orkesterien johtajat olivat alueelta kotoisin.457 Pressnitz lienee ollut 
tukikohta kiertueiden välillä pikemmin kuin konserttimatkan kohde.

Der Artistin kuva naisorkesterien reiteistä on Eurooppa-keskeinen, kun sitä vertaa 
muuhun aineistoon sekä varhaiseen Wandermusikanten-kulttuuriin. Marie Stützin ja 
Ida Tschekin matkakokemukset kertovat Lähi-itään ja Aasiaan suuntautuvasta naisor-
kesteritoiminnasta 1870–1880-luvuilla. Myös Yhdysvaltoihin naisorkesterit rantautui-
vat jo tässä vaiheessa maan itärannikon saksalaisyhteisöjen kautta.458 Eurosentrisyy-
den taustalla piilevät pragmaattiset syyt. Düsseldorfissa julkaistavassa lehdessä ei ollut 
kannattavaa mainostaa, mikäli toiminta kohdistui pääasiallisesti ulkoeurooppalaisille 
alueille. Esimerkiksi naisorkesteri Da Capo, joka oli ehtinyt esiintyä Kaukoidässä useita 
vuosia, ryhtyi kampanjoimaan Der Artistin sivuilla vasta Euroopan-kiertuetta suunnitel-
lessaan. Mainoksen avainsanat olivat ”aivan uutta Euroopassa” (ganz neu für Europa).459

455 Ks. 1890-luvun kiertuereittejä kuvaava kartta 4. Kaupunkeja kiertuekohteina voi verrata myös tarkas-
telemalla taulukkoa 2 ja liitettä 3.

456 Angerin orkesteri kävi reittitietojen mukaan Pressnitzissä kaksi kertaa, Rauscherin yhtye jopa kol-
mesti. Rauscherin tapauksessa oli kysymys oikeastaan ”tyttö- tai lapsiorkesterista” (Mädchen- oder 
Kinderkapelle), jota johti Pressnitzin tunnetun musiikkikoulun perustaja Wilhelm Rauscher. 

457 Anna Angerin tyttönimeksi mainitaan vuoden 1892 Der Artist -lehdissä Köhler (ks. esim. Der Artist 
28.2.1892, no 368, s. 11). On mahdollista, että kysymys on Anna Köhleristä, joka Pressnitzin avioliit-
torekisterin mukaan meni 20.5.1875 41-vuotiaana naimisiin muusikko Anton Angerin kanssa (SOAL, 
Traumatrik der Stadt Pressnitz, sig. L125/42, http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/, 
osoite tarkistettu 30.1.2019, s. 9).

458 Ks. esim. Tick, Judith: ”Passed Away is the Piano Girl: Changes in American Musical Life, 1870–
1900”, julkaistu teoksessa Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150–1950 (toim. Bo-
wers, Jane & Tick, Judith, Urbana & Chicago: University of Illinois Press 1987, s. 325–348), 329–331. 
Amann-Weinlichin orkesteri teki laajan Yhdysvaltain-kiertueen jo konserttikaudella 1871–1872 (Bab-
be 2011, 32–35).

459 Der Artist 4.2.1894 (no 469) s. 29. Ilmoituksen mukaan orkesteri oli kiertänyt aiemmin Egyptissä, 
Japanissa, Intiassa ja Kiinassa.
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Kokonaisuutena 1880-luvun kiertuereitit tarjoavat tiukasti rajatun näkökulman 
naisorkesterien transnationaaliseen toimintaan. Niitä voi silti tulkita osana siirtymä-
vaihetta eurooppalaisen naisorkesterikulttuurin synnyn ja suursuosion välillä. Epäile-
mättä orkesterit jatkoivat esiintymisiään pitkälle 1800- ja 1900-luvun taitteeseen saak-
ka Euroopan ulkopuolella. Keski-Euroopan kehittyvä huviteollisuus tarjosi kuitenkin 
1800-luvun viimeisistä vuosikymmenistä lähtien kasvavalla tahdilla työmahdollisuuk-
sia kiertäville musiikkiseurueille. 

NAISORKESTERIEN REITIT 1890-LUVULLA

Helsinkiläiseen Fyren-lehteen keväällä 1899 kirjoittanut nimimerkki ”Fernande” tuumi, 
että kun Pohjoisnapa vihdoin löydetään, sielläkin varmasti soittaa naisorkesteri valmiik-
si.460 Humoristinen huomio viittaa yhtyeiden nopeaan leviämistahtiin 1890- luvun Euroo-
passa. Naisorkestereiden määrä ja levinneisyys lisääntyivät vuosikymmenen alkupuolella 
huomattavasti. Kasvu käy ilmi Der Artistin osoiteluettelosta, josta löytyy yhtyeiden nimiä 
muutamia satoja (ks. liite 2). Orkesterien matkakohteista on löydettävissä toistuvuutta ja 
jatkuvuutta, mikä kertoo pysyvien transnationaalisten verkostojen muotoutumisesta nais-
orkesterikulttuurissa. Lisäksi reittikartta auttaa selvittämään, mistä naisorkesterit Suomen 
kaupunkeihin saapuivat ja millä muilla Euroopan alueilla samat yhtyeet konsertoivat.

Satama- ja teollisuuskaupungit

Naisorkesterien 1890-luvun kiertuekartoista (ks. kartat 3 ja 4) käy ilmi, että yhtyei-
den ydintoiminta-aluetta oli Keski-Eurooppa. Kysymyksessä oli leimallisesti Saksan ja 
Itävallan keisarikunnissa muotoutunut kulttuuri-ilmiö. Kiertueiden suosituimpia koh-
teita olivat Pohjois-Saksan rannikon satama- sekä Keski-Euroopan teollisuuskaupun-
git. Myös tässä suhteessa naisorkesteri-ilmiö oli osa mannermaista varieteekulttuuria, 
joka kehittyi teollisuuden ja kaupan keskuksissa, ei niinkään hallinnollis-alueellisissa 
keskuskaupungeissa (Residenzstädte).461 Esimerkiksi Hampurin vilkkaasta satama-
kaupungista muodostui yksi naisorkesteritoiminnan keskuksista 1890-luvun kulues-
sa.462 Merkittävät keskieurooppalaiset varieteekaupungit kuten Saksin Chemnitz olivat 
 vahvasti edustettuina myös naisorkesterien matkakohteissa (ks. liite 3).

Naisorkestereita houkutteli erityisesti Ruhrin teollisuusalue, jossa moni yhtye viipyi 
kuukausia tai vuosia paikkakunnalta toiselle siirtyen. Alueelle oli 1800-luvun kuluessa 
keskittynyt raskasteollisuuden siivittämää kauppa- ja pankkitoimintaa. Tämä kasvatti 
paikallisten kaupunkien keskiluokkaa ja loi kysyntää modernille huviteollisuudelle 

460 Fyren 4.2.1899 (no 5) s. 5.
461  Günther 1981, 28. 
462  Naisorkestereista Hampurissa ks. Kaufmann 1997.
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 sirkuksineen, varieteeteattereineen ja kahviloineen.463 Esimerkiksi Frankfurt am Mainis-
sa, Düsseldorfissa ja Essenissä oli runsaasti naisorkesterien ydinyleisöä, urbaania keski-
luokkaa. Lisäksi kaupunkien väliset etäisyydet olivat lyhyitä ja alueelle oli teollistumisen 
myötä rakentunut tehokas infrastruktuuri.464 Niinpä yhtyeiden oli helppo liikkua vikke-
lästi esiintymispaikasta toiseen. Naisorkesterit eivät konsertoineet ainoastaan Ruhrin 
suuremmissa kaupungeissa, vaan saattoivat pysähtyä myös pienemmille paikkakunnilla 
kuten Hördeen, Hammiin tai Witteniin matkan varrella.465 Aineiston Ruhr-painotteisuus 
voi kuitenkin osittain johtua siitä, että Der Artistin toimitus sijaitsi Düsseldorfissa.

463 Ruhrin, Saarin ja Oder-joen alueet teollistuivat Toni Pierenkemperin mukaan 1800-luvulla varsin no-
peaan tahtiin. Niiden tuotantoprofiilia hallitsivat raskasteollisuuden eri alat. Ks. Pierenkemper, Toni: 
”Die schwerindustriellen Regionen Deutschlands in der Expansion Oberschlesien, die Saar und das 
Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert” (Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1/1992, no 33, s. 37–56), 41. 

464 Ruhrin alueen teollistumisesta tarkemmin ks. Pierenkemper 1992, 51–54. 
465 Ks. liite 3.

Kartta 3. Naisorkesterien reittiverkoston tiheimmät ja vilkkaimmat keskitty-
mät sijaitsivat 1890-luvulla Pohjois-Saksan kauppa- ja teollisuuskaupunkien välillä. 
Kuvassa näkyvät Der Artist -lehdessä osoitteensa ilmoittaneiden naisorkesterien rei-
tit Keski-Euroopassa vuosina 1892–1896 ja 1898–1899.
Lähde: Der Artist / Palladio
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Kartta 4. Vaikka 1890-luvun naisorkesterikiertueiden ydinaluetta oli Keski- 
Eurooppa, yhtyeet ulottivat kiertueensa aina Uralilta Britanniaan ja Skandinavias-
ta Tunisiaan. Suomen rannikkokaupungit sijaitsivat reittikartan pohjoisreunamilla. 
Kartassa näkyvät Der Artist -lehden naisorkesterien reitit kokonaisuudessaan vuosil-
ta 1892–1896 ja 1898–1899.
Lähde: Der Artist / Palladio

Naisorkestereiden reitit eivät noudattaneet valtiorajoja, vaikka kohdekaupunkien 
Saksa-keskeisyys on kiistaton. Saksan keisarikunnan länsiosista orkesterit matkusti-
vat myös Ranskaan. Siellä yhtyeiden toiminta painottui maan koillis- ja pohjoisosien 
teollisuusalueille. Erityisen suosittu matkakohde oli alueen keskuskaupunki Lille (ks. 
liite 3). Lisäksi naisorkestereita houkuttelivat Marseillen, Brestin ja Bordeaux’n ran-
nikkokaupungit. Myös Benelux-maiden satamakaupungit olivat yhtyeiden keskuudes-
sa suosittuja. Saksan Kielin, Bremerhavenin, Wilhelmshavenin, Lyypekin ja Hampurin 
ohella naisorkesterien vakiokohteisiin kuuluivat Amsterdam, Antwerpen ja Rotterdam. 
Sen lisäksi, että satamakaupungeista saattoi matkustaa laivayhteyksillä laajalti, niistä 
oli hyvät yhteydet sisämaahan. Jo Dieckin mainitsema Heinrichsin puhallinorkesteri 
suuntasi 1860–1880-luvuilla Rio de Janeiroon Pohjanmeren rannikolta, jonne muusi-
kot kulkivat sisämaasta rautateitse.466

466 Dieck 1962, 300–326. Heinrichsin yhtye ei ollut naisorkesteri, vaan se edusti varhaisempaa 
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Naisorkesteriverkostojen transnationaalisuudesta viestii se, että yhtyeet eivät kaih-
taneet kielirajojen ylittämistä Ranskan tai Belgian suuntaan. Osittain kysymys oli or-
kesterien profiloitumisesta ranskankielisille markkinoille. Hyviä esimerkkejä tästä ovat 
Stephan Geyerin unkarilainen naisorkesteri Rákóczy sekä pressnitziläisten Josef ja Jo-
hann Fischerin naisorkesterit, joista jälkimmäinen oli ottanut itselleen jopa ranskan-
kielisen nimen (L’Orchestre Cosmopolite).467  Der Artist -lehden osoitelistoissa esiintyi 
tosin muutamia selkeästi Ranskaan asettuneita orkestereita – esimerkiksi M. Dubuis-
sonin yhtye Fontenay-sous-Bois’sta sekä Lena Forguesin naisorkesteri – mutta niiden 
määrä jäi marginaaliseksi.468 Kuten muualla Euroopassa, myös Ranskan kaupungeissa 
naisorkesterit olivat pääasiallisesti osa saksankielisten alueiden kulttuurivientiä.

Kieli- ja kulttuurirajojen ylittäminen ei ollut aina ongelmatonta. Aikalaiskeskuste-
lusta käy ilmi, että kynnys lähteä saksankielisiltä alueilta länteen oli muutamille yh-
tyeille liian korkea. Kuten olen toisaalla esittänyt, ennakkoluuloihin vaikuttivat to-
dennäköisesti sekä vuosien 1870–1871 sota että Ranskan sisäpolitiikan myllerrykset 
Dreyfus-skandaaleineen ja boulangismeineen.469 Varieteealan agentti J. Stukart kirjoit-
ti keväällä 1898 Der Artist -lehteen suoranaisen Belgian kaupunkien puolustuspuheen-
vuoron. Sen lisäksi, että palkat olivat hänen mukaansa Belgian puolella paremmat, val-
vottiin siellä säädyllisyyttä valppaammin kuin Saksassa:

Täällä ’kevytmielisessä’ Belgiassa ollaan paljon tiukempia: esim. Brysselin Concert du Nordis-
sa ja Charleroin Café Métropolitainissa ovat esillä paikkojen säännöt, joissa jokaista orkesteria 
on kielletty ottamasta vastaan kutsuja konsertin jälkeen tai ruokaa tai juomaa konsertin aika-
na, ja jokainen kapellimestari vastaa yhtyeensä jäsenten moraalisuudesta välittömän irtisano-
misen uhalla. / Tosin ravintolanomistajat ovat täällä vähemmän riippuvaisia naisten viihdy-
tystoiminnasta [das Kneipen], sillä yleisö nimittäin saapuu paikan päälle musiikin vuoksi.470

Kokonaisuutena 1890-luvun kiertuereitit painottuivat aikaisempien naisorkesteriver-
kostojen tapaan Länsi- ja Keski-Eurooppaan. Italiaan, Espanjaan tai Brittein saarille 
Der Artist -lehdessä mainostaneet yhtyeet eivät sen sijaan sunnanneet. Ennen kaikkea 

 Wandermusikanten-kulttuuria.
467 Geyerin ja Josef Fischerin orkesterit löytyvät Der Artistin osoitelistoista kaikista tarkastelluista vuosi-

kerroista, Johann Fischerin orkesteria puolestaan ei enää mainita vuonna 1899. Jo vuoden 1898 osoi-
telistoissa orkesterin osoitteeksi mainitaan ainoastaan Pressnitz ja ilmoituksessa puhutaan Johann 
Fischeristä yhtyeen entisenä (ancien) johtajana. Orkesteri siis lopetti toimintansa tai sen kokoonpano 
muuttui perustavanlaatuisesti. Geyerin ja Fischerin orkesterit kiersivät kyllä muuallakin, esimerkiksi 
Saksassa ja Venäjällä. Ranskan kaupungeissa ne kuitenkin viettivät huomattavan pitkiä aikoja.

468 Forguesin orkesteri löytyy osoitelistoista vuosilta 1892–1893, Dubuissonin taas vuosilta 1898–1899. 
Viimeksi mainittu yhtye mainosti itseään wieniläisenä (Célèbre orchestre des dames viennoises).

469 Koivisto 2018, 259.
470 ”Hier in dem ’leichtlebigen’ Belgien ist man viel rigoröser: z. B. liegen im Concert du Nord, Brüssel, 

und Café Métropolitain in Charleroi Haus-Ordnungen auf, worin jeder Capelle verboten ist, nach 
dem Concerte Einladungen oder während des Concerts Consommationen anzunehmen, und jeder 
Capellmeister für die Moralität seiner Mitglieder haftet, bei sofortiger Entlassung. / Freilich sind die 
Wirthe hier, weniger auf das Kneipen der Damen angewiesen, da das Publicum eben wegen der Musik 
kommt.” Der Artist 20.3.1898 (no 684) s. 10. Stukartin kirjoituksen taustaa valaisee hänen agenttitoi-
mintansa: mitä enemmän naisorkestereita saapui Belgiaan, sitä enemmän hänellä oli töitä ja tuloja. 
Kirjoitus liittyi laajempaan keskusteluun naisorkesteriliiton perustamisesta. Tätä teemaa olen analy-
soinut tarkemmin tämän väitöskirjan luvussa 9.
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kartassa korostuvat ne Keski-, Pohjois- ja Itä-Euroopan alueet, joilla oli tiiviit siteet 
saksankieliseen kaupunkikulttuuriin. Suomen kannalta merkittäviä olivat erityisesti 
naisorkesterien vilkkaat yhteydet Itämeren yli sekä niiden matkat muualle Venäjän 
keisarikuntaan.

Itämeri ja Venäjän keisarikunta

Satamakaupunkien suosio naisorkesterien keskuudessa vaikutti oleellisesti siihen, mil-
lä tavalla yhtyeiden transnationaaliset verkostot levisivät Suomeen. Der Artist -leh-
den reittitietojen perusteella naisorkestereiden merimatkat painottuivat 1890-luvulla 
Pohjan- ja varsinkin Itämerelle. Lyypekin ja Hampurin satamista yhtyeitä päätyi run-
sain mitoin Etelä-Suomen kaupunkeihin. Naisorkesterien näkökulmasta oli vaivatonta 
suunnata kiertue pohjois- ja itäeurooppalaisille alueille – esimerkiksi Skandinaviaan, 
Baltiaan tai Puolaan – joissa saksan kielellä ja kulttuurivaikutteilla oli vahva asema.471 

Pohjoismaista Tanskan ja Etelä-Ruotsin kaupungeilla oli 1890-luvulla vankka ase-
ma naisorkesterien kiertuereittien varrella. Läheiset yhteydet Pohjois-Saksaan lie-
nevät vaikuttaneet asiaan keskeisesti. Esimerkiksi kaukaisempaan Norjaan suuntasi 
 ainoastaan Lucie Rauscherin orkesteri vuosikymmenen alussa.472 Suomen suuriruhti-
naskunnan kannalta keskeisiä olivat Ruotsin- ja erityisesti Tukholman-kontaktit. Mui-
den esiintyvien taiteilijoiden tapaan naisorkesterit nimittäin hyödynsivät vilkkaasti 
Tukholmasta Turun, Helsingin tai Viipurin kautta Pietariin kulkevaa matkareittiä.473 
Sitä pitkin seurueiden ja yksittäisten solistien oli mahdollista kulkea suurempien kau-
punkien väliä pysähdellen ja ansaiten välillä lisätuloja Suomen-konserteista.474 Erityi-
sesti Pietarin-yhteys oli Helsingin kulttuurielämälle tärkeä – semminkin, kun kaupun-
kien välille 1870-luvulla saatiin rautatie.475  Helsingin, Riikan ja Varsovan kaupungit 
keisarikunnan länsiosissa näyttävät ylipäänsä olleen tärkeitä etappeja naisorkesterien 
suunnatessa Skandinaviasta tai Saksasta Venäjän-kiertueille – ja päinvastoin.

Pietarin kaltaisen suur- ja satamakaupungin kulttuuritarjonnan merkitystä tuskin voi 
yliarvioida Suomen naisorkesteritarjonnan kannalta. Sijaintinsa ja runsaslukuisen sak-
sankielisen väestönsä ansiosta keisarikunnan pääkaupunki tarjosi työ mahdollisuuksia 
keskieurooppalaisille muusikoille.476 Niinpä naisorkesterit rantautuivat  Pietariin jo 

471 Ks. esim. Günther 1981, 269.
472 Lucie Rauscherin orkesteri esiintyy Der Artist -aineistossa vuosina 1892–1894. Ennen huomattavan 

pitkää Bergenin-matkaansa yhtye oli konsertoinut Saksassa (Hamburg-Barmen-Aachen-Düsseldorf- 
Barmen).

473 Reiteistä Suomen kaupunkeihin ks. luku 5.
474 Tukholma–Pietari-akselista rannikon musiikkikulttuurissa ks. Lappalainen 1994, 27 ja 52. 
475 Pietarin-rautatieyhteydestä ks. Zetterberg, Seppo: Yhteisellä matkalla: VR 150 vuotta (Helsinki: 

WSOY 2011), 34–35.
476 Pietarin huvielämästä 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä ks. Günther 1981, 37–38 ja 41 sekä 

Stites, Richard: Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900 (Cambridge: 
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1870-luvulla, kuten kuvataiteilija Alexandre Benois (1870–1960) muistelmissaan 
 kertoo:

Minut vietiin ensimmäistä kertaa teatteriin viisivuotiaana. Se tapahtui aivan sattumalta – 
perheemme oli saanut teatterin johdolta aition iltapäiväesitykseen ja minut otettiin mukaan, 
vaikka esitys ei ollut lapsille tarkoitettu. Esitys pidettiin Mariinski-teatterissa […]. Kyseessä 
oli erään kiertävän naisorkesterin konsertti, ja minun piti istua läpi pitkä sarja alkusoittoja, 
potpureita, valsseja sekä lähes kokonainen sinfonia. […] Kun esirippu nousi, se paljasti vuoren 
aikakauden muodin mukaisia laajahelmaisia valkoisia leninkejä, ja tästä vuoresta erottui soit-
timia, joista uteliaisuuttani herättivät erityisesti kauhistuttavat, koppakuoriaisia muistuttavat 
trumpetit sekä elegantit kullanväriset harput. Väliajalla kaksi klovnia viihdytti yleisöä puutar-
haa korkeine sypresseineen kuvaavan lavasteen edessä.477

Kiinnostava yksityiskohta Der Artist -lehden kiertueaineistossa on se, että Helsin-
kiin näyttäisi suunnanneen naisorkestereita tiheämpään tahtiin kuin Tukholmaan 
tai  Pietariin. On kuitenkin muistettava, että erot ovat suhteellisen pieniä ja osoitelista 
antaa vain rajallisen kuvan Euroopassa konsertoineista naisorkestereista. Siinä eivät 
näy kaikki Ruotsissa, Suomessa tai Venäjällä soittaneet yhtyeet, ja otanta kattaa vain 
seitsemän vuosikertaa. Suomalaiseen sanomalehtiaineistoon ja Margaret Myersin tut-
kimukseen verraten näyttää selvältä, että kokonaisuutena 1890- ja 1910-lukujen välillä 
esimerkiksi Ruotsissa esiintyi hiukan enemmän naisorkestereita kuin Suomessa.478 

Kauppa-, satama- ja teollisuuspainotukset näkyvät myös yhtyeiden reiteissä Venä-
jän keisarikunnan eri alueilla. Venäjällä naisorkestereita vetivät puoleensa etenkin 
Mustanmeren satamakaupunki Odessa sekä Volgan vilkkaat kaupan keskukset Kazan 
ja Nižni Novgorod.479 Tudor Georgescun romanialainen naisorkesteri seurasi vuoden 
1898 aikana Volgaa aina Kaspianmeren rannoille saakka matkustettuaan Helsingin 
ja Moskovan kautta Saratoviin, Volgogradiin ja Astrakhaniin.480 Kuten olen toisaalla 
 esittänyt, tilanteeseen vaikutti todennäköisesti se, että venäläiseen kauppiasporva-
ristoon kuului 1800-luvun lopulla runsaasti saksankielistä väestöä.481 Venäjä ei Der 

 Cambridge University Press 1992), 9–36. 
477 ”I was first taken to the theatre when I was five. It happened quite by accident – the theatre manage-

ment sent the family a box for the matinee, and I was taken with the others, though the performance 
was not meant for a child. It was held in the Mariinsky Theatre […]. This was a concert by a travelling 
ladies’ orchestra, and I had to sit through a long series of overtures, potpourris, valses and almost a 
whole symphony. […] When the curtain rose it disclosed a mountain of white dresses, ample in the 
fashion of the time, picked out with instruments of which my curiosity was specially attracted both by 
the terrifying trumpets that looked like large beetles and the elegant golden harps. During the interval, 
in front of a décor representing a garden with tall cypresses, two clowns entertained the audience.” 
Benois, Alexandre: Memoirs (London: Columbus Books 1960), 131.

478 Myers 1993, 192 ja 310–311 sekä tämän tutkimuksen taulukko 3.
479 Jo Alfred Dieck mainitsee Volgan kaupunkien vetovoiman salzgitteriläisten muusikoiden kohdal-

la (Dieck 1962, 21–218). Naisorkestereista Nižni Novgorodissa ks. myös esim. Hufvudstadsbladet 
19.7.1896 (no 193) s. 2.

480 Sanomalehti-ilmoitusten perusteella yhtye esiintyi Helsingin Oopperakellarissa aikavälillä 
16.12.1897–31.1.1898. Georgescun orkesteri konsertoi Suomessa myös myöhemmin 1900-luvun alku-
vuosina. Helsingissä se esiintyi hotelli Fenniassa ja Alppilan ravintolassa (15.10.–29.11.1900), Tam-
pereella Seurahuonella lokakuussa 1901 sekä Turun hotelli Phoenixissa maalis-huhtikuussa 1904.

481 Koivisto 2018, 260.
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 Artistin perusteella kuitenkaan lukeutunut naisorkesterien suosikkikohteisiin. 

Vaikka yksittäiset orkesterit saattoivat kohdentaa kiertueensa tietyille kulttuuri-
alueille, yhtyeiden määränpäät vaihtelivat. Suomeen saapuneella kiertävällä orkeste-
rimuusikolla saattoi hyvin olla takanaan kokemusta eri puolilta Eurooppaa, ei ainoas-
taan Pohjois-Saksan satamakaupungeista. Esimerkiksi pressnitziläinen viulisti Anna 
Selig ehti aloittaa uransa 1880-luvulla Moritz Sieglin perheorkesterissa useamman 
vuoden kiinnityksellä Egyptissä. Seuraavaksi hän suuntasi Venäjän-kiertueelle, jonka 
kuluessa orkesteri soitti Seligin mukaan Kiovassa, Smolenskissa, Moskovassa, Pieta-
rissa, Saratovissa, Vitebskissä ja Novgorodissa – sekä Suomessa.482 Seligin kokemukset 
eivät varmasti olleet vilkastuvassa naisorkesterikulttuurissa epätavanomaisia.

Yhteenvetona voi todeta, että naisorkesterien reiteistä muodostui 1890-luvulla 
 ennen kaikkea Keski- ja Pohjois-Euroopan kaupunkeja yhdistävä transnationaalinen 
reittiverkko. Satama- ja teollisuuskaupungit säilyttivät suosionsa. Erityisen voimak-
kaasti naisorkestereita houkuttelivat yhtäältä Ruhrin alue, toisaalta Itä- ja Pohjan-
meren kauppakaupungit kuten Amsterdam tai Rotterdam. Itämeren pohjoisrannoille 
naisorkesterit taas kulkivat Hampurista ja Lyypekistä laivateitse. Vilkkaat yhteydet 
osoittavat, miten tiiviisti Suomen etelärannikko oli osa naisorkesterien ylirajaista liike-
toimintaa Itämeren, Skandinavian ja Venäjän keisarikunnan alueilla. 

482 Panhans 1944, 11. Valitettavasti katkelmasta ei käy ilmi, missä Suomen kaupungissa tai kaupungeissa 
yhtye olisi esiintynyt tai missä järjestyksessä kiertuereitti tarkalleen ottaen eteni. Panhansin mukaan 
Selig oli haastatteluhetkellä 73-vuotias – siis syntynyt 1870-luvun alussa. Venäjän-konserttimatka 
olisi todennäköisesti ajoittunut 1890-luvun alkupuolelle, sillä Seligin olisi täytynyt olla sen aikana jo 
parikymppinen tai vanhempi. Moritz Sieglin orkesterista ei kuitenkaan ole löytynyt tietoja Suomen 
lehdistä. Panhansin tutkielmasta vaikuttaa lisäksi puuttuvan sivu, jossa kerrotaan Seligin myöhem-
mistä konserttimatkoista – tai vaihtoehtoisesti kysymys on omasta huolimattomuudestani aineistoa 
tallentaessani. Lyhyt selonteko Venäjän-matkasta löytyy kuitenkin kokonaisuudessaan tallella oleval-
ta monistesivulta 11.
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Ensimmäiset naisorkesterit saapuivat Suomen kaupunkeihin jo 1870- ja 1880- luvuilla, 
vain muutamia vuosia Josephine Amann-Weinlichin ”ensimmäisen eurooppalai-
sen naisorkesterin” (Erstes Europäisches Damen-Orchester) läpimurron jälkeen. 
1890- luvun puolivälin jälkeen yhtyeiden määrä kasvoi Suomen kaupungeissa suoras-
taan räjähdysmäisesti. Nousu myötäili eurooppalaista trendiä, jossa naisorkesterien 
suosio lisääntyi 1900-luvun alkuvuosiin asti. 1910-luvulle tultaessa yhtyeiden mukau-
tumiskykyä alkoivat haastaa uudenlaiset huviteollisuuden innovaatiot ja tyylivirtauk-
set, ennen kaikkea elokuva ja jazz. Suomessa kuoliniskun perinteiselle wieniläiselle 
naisorkesterikulttuurille antoi ensimmäinen maailmansota seurauksineen, kun kon-
serttitoimintaa vilkastuttaneet Pietarin-yhteydet katkesivat ja Euroopan uudet valtio-
rajat muuttivat orkesterien matkantekoa.

”JOUSISOITIN-ROUVASVÄENYHDISTYKSIÄ”?483 NAISORKESTERIEN 
VARHAISVAIHEET SUOMESSA 

Perheyhtyeitä ja musiikillisia illanviettoja

Nopeutuvan tiedonvälityksen ansiosta suomalainen yleisö oli tietoinen varhaisis-
ta naisorkestereista jo siinä vaiheessa kun yhtyeet eivät olleet vielä saapuneet Suo-
meen.  Päivälehdet referoivat Amann-Weinlichin sekä Marie Grünnerin naisorkeste-
rien 1870-luvun Skandinavian-kiertueita ulkomaisten lehtiartikkelien perusteella.484 
Sävyltään uutisointi oli ihmettelevän kuriositeetinomaista, ja varhaiset naisorkesterit 
rinnastettiin osaksi toisen sukupuolen ”emansipaatiota” (qwinnoemancipation).485 

483 Termi on peräisin Åbo Underrättelser -lehdestä (stråkinstrument-fruntimmersföreningen, 
21.12.1877, no 347, s. 3). 

484 Ks. esim. Helsingfors Dagblad 12.8.1876 (no 217) s. 2, Viborgs Tidning 12.8.1876 (no 92) s. 2 ja Åbo 
Underrättelser 11.2.1877 (no 40) s. 3. 

485 Helsingfors Dagblad 18.6.1873 (no 163) s. 3.

Tukholman ja Pietarin välissä: 
naisorkesterit Suomessa5
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Vaikka Amann-Weinlichin orkesteri ei koskaan esiintynt Suomessa, sen tähtiviulisti 
Anna Roth de Blanc konsertoi Turussa ja Tampereella vuoden 1881 kesällä.486 Roth de 
Blanc oli esiintynyt aiemmin menestyksekkäästi muun muassa kuuluisassa Bernsin sa-
longissa Tukholmassa, ja Annkatrin Babben mukaan hän teki 1880-luvun kuluessa laa-
joja kiertueita Itä-Euroopassa sekä Venäjällä.487 Viulistin naisorkesteritausta otettiin 
uutisoinnissa esille: Tampereen Sanomat mainitsi esittelytekstissään Roth de Blancin 
esiintyneen ”konsertin johtajattarena kuuluisassa eurooppalaisessa vallasnaisten or-
kesterissa”.488 

Perusteellisemmin esimmäisten naisorkesterien saapumista Suomeen pohjusti 
kiertävien musiikkiseurueiden suosio. Jo 1800-luvun alussa Suomen kaupungeissa 
kiersi markkina-aikoina ulkomailta saapuneita perheyhtyeitä, posetiivareita ja 
katusoittajia, jotka elättivät itsensä Wandermusikanten-kulttuurin hengessä. Niiden 
joukossa oli myös naisvoittoisia kokoonpanoja ja sekaorkestereita.489 Esimerkiksi 
Helsingissä ja Viipurissa esiintyi syyskaudella 1872 F. Sonnemannin perheorkesteri 
(familjen F. Sonnemann).490  On mahdollista, että kysymys oli Dorothea Kaufmannin 
ja Alfred Dieckin mainitsemasta salzgitteriläisestä Fritz Sonnemannin (1852–?) 
naisorkesterista (Damen orchester, Damenlehrlingskapelle). Se kiersi 1870-luvulla 
Venäjän keisarikuntaa Pietari tukikohtanaan. Kokoonpanoon liittyvien epäselvyyksien 
vuoksi asiasta ei kuitenkaan ole varmuutta. Yhtä kaikki Sonnemannin orkesteria 
mainostettiin Suomessa perheyhtyeenä eikä varsinaisena naisorkesterina.491

Ensimmäinen Suomessa naisorkesteriksi itseään nimittänyt yhtye saapui maahan 
1870-luvun lopulla. Toisin kuin voisi kuvitella, yhtye ei suunnannut konserttimatkaan-
sa Helsinkiin. Kyseessä oli Wiener Damen Capelle Bärtl, joka konsertoi syksyn 1877 
aikana Viipurin hotelli Belvédèressä, Tampereen Seurahuoneella sekä Turun Samppa-

486 Tampereen Sanomat 30.7.1881 (no 60) s. 1, 17.8.1881 (no 65) s. 4, 20.8.1881 (no 66) s. 4, 24.8.1881 
(no 67) s. 1-2, 27.8.1881 (no 68) s. 1 ja Åbo Underrättelser 12.7.1881 (no 185) s. 1. Tampereen osalta 
ks. myös Pyykkönen, Elina: ”Tampereen musiikkielämä ennen järjestäytyneen työväenliikkeen syntyä 
v. 1866–1887” (pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto 1982), 91.

487 Ks. Babbe Annkatrin: ”Blank, Blanc, Blanck, Anna Fredrika de” (Sophie Drinker Institut, Instrumen-
talistinnen-Lexikon, http://www.Sophie Drinker Institut.de/cms/index.php/blanck-anna-de, osoite 
tarkistettu 18.8.2015) ja Babbe 2011, 65–66. Tampereen Sanomien (24.8.1881, no 67, s. 1–2) mukaan 
Roth de Blanc oli aikeissa matkustaa Tampereelta suoraan Pietariin esiintymään elokuun lopulla 
1881.

488 Tampereen Sanomat 24.8.1881 (no 67) s. 1–2. Sama lehti kertoi Roth de Blancin saapuneen Tam-
pereelle myös tervehtimään sukulaisiaan (30.7.1881, no 60, s. 1). Väitteen todenperäisyyttä lienee 
mahdotonta tarkistaa vedenpitävästi. 

489 Ks. esim. Hirn 1999, 29–30.
490 Viborgs Tidning 20.11.1872 (no 91) s. 4 ja 23.11.1872 (no 92) s. 4. Viipurissa orkesteri esiintyi hotelli 

Walhallassa.
491 Sonnemannin orkesterista tarkemmin ks. esim. Dieck 1962, 218–219, liitteet 4 ja 5 sekä Kaufmann 

1997, 28.  Kaufmannin ja Dieckin esittelemässä valokuvassa näkyy puhallinorkesteri, kun taas Suo-
messa ilmestyneiden konserttimainosten mukaan kysymyksessä oli harppuyhtye (ks. esim. Viborgs 
Tidning 23.11.1872 (no 92) s. 4). 
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linnan puistoravintolassa Aurajoen rannalla.492 Vaikka orkesteria koskevat sanomaleh-
titiedot ovat niukkoja, niistä käy ilmi, että kyseessä oli jonkinlainen jousioktetti (dubbel 
stråkqvartett). Orkesterin jäsenkuntaan kuuluivat ainakin muusikot F. ja J. Bärtl rou-
vineen sekä muutamia neitejä Bärtl.493 

Orkesteri Bärtlin kokoonpanossa ja toiminnassa on havaittavissa myöhemmille nai-
sorkestereille tyypillisiä piirteitä. Yhtye kuului samaan kokoluokkaan kuin myöhem-
mät naisten salonkiorkesterit, minkä lisäksi siihen kuului naisten salonkiorkestereille 
tyypilliseen tapaan muutama mies. Orkesteri esiintyi suurehkojen kaupunkikeskusten 
hotelleissa, kuten oli asian laita useimpien Suomessa työskennelleiden naisorkeste-
rien kohdalla. Yhtyeen iltakonsertit, joiden aikoina yleisö saattoi nauttia virvokkeita, 
alkoivat iltaisin puoli kahdeksan ja kahdeksan välillä.494  Kaava oli tavanomainen vie-
lä 1900- ja 1910-luvuilla, jolloin useimmat naisyhtyeet soittivat iltakonserttinsa noin 
kello 20–23.495 Noin kello kolmen ja kuuden välillä pidettäviä kahvi- tai päivälliskon-
sertteja Bärtlin orkesteri ei sen sijaan järjestänyt. Iltapäiväsoittajaiset yleistyivät vasta 
1890-luvulle tultaessa.

Toisaalta Bärtlin yhtye heijasti aikansa huvikulttuurin laajempia trendejä. Orkeste-
rin esityksiä ei mainostettu myöhempien Damenkapelle-yhtyeiden tapaan konserttei-
na, vaan niistä käytettiin sanomalehdissä nimitystä musikalisk aftonunderhållning.496 
Tällaisen ”musiikillisen illanvieton” saattoi pitää tilanteesta riippuen niin koomikko, 
laulu- tai akrobaattiseurue kuin vaikkapa torvisoittokunta.497 Valitettavasti Bärtlin or-
kesterin esityksistä ei ole säilynyt tarkempia ohjelmatietoja. Joka tapauksessa yhtyeen 
kokoonpano viittaa nimenomaan Wandermusikanten-perheyhtyeeseen. Huomionar-
voista on, että sukunimi Bärtl tai Bartl esiintyy useilla Pressnitzin ja sen lähialueiden 
muusikoilla. Ehkäpä naisorkesteri Bärtlin jäsenet olivat Erzgebirgen alueelta kotoisin? 

492 On tietysti mahdollista, että Bärtlin orkesteri konsertoi Helsingissä jossakin vaiheessa, vaikka siitä ei 
sanomalehdistä löydy jälkiä. Lehti-ilmoittelun perusteella Bärtlin orkesteri esiintyi Viipurissa 2.10.–
26.10. ja 4.12.–10.12.1877, Tampereella 28.10.–7.11.1877 ja Turussa 11.11.–2.12.1877. Viipurin osalta 
ks. esim. Viborgs Tidning- ja Östra Finland -lehtien ilmoitusosastot 2.10.1877–26.10.1877, Viborgs 
Tidning 4.12.1877 (no 142) s. 4 ja Östra Finland 10.12.1877 (no 144) s. 4; Tampereelta Tampereen 
Sanomat 23.10.1877 (no 43) s. 5, 30.10.1877 (no 44) s. 5 ja 6.11.1877 (no 45) s. 1 ja Turusta Åbo Un-
derrättelser 10.11.1877 (no 306) s. 2 sekä 2.12.1877 (no 328) s. 1. Yhtye on mainittu Elina Pyykkösen 
Tampereen musiikkielämää käsittelevässä pro gradu -tutkielmassa (Pyykkönen 1982, 93), mutta sen 
asemaa ei ole selvennetty lyhyttä ilmoitussitaattia kummemmin.

493 Ks. Tampereen Sanomat 23.10.1877 (no 43) s. 5 ja Östra Finland 3.10.1877 (no 115), s. 3. Åbo Under-
rättelserin mukaan Bärtlin orkesteriin kuului 9 jäsentä (Åbo Underrättelser 10.11.1877 (no 306) s. 2). 
Jäsenten henkilöllisyyksistä ks. Östra Finland 3.10.1877 (no 115) s. 3 ja 4.10.1877 (no 116) s. 3. 

494 Viipurissa konsertit alkoivat kello 20, Tampereella kello 19.30 (ks. esim. Tampereen Sanomat 
23.10.1877 (no 43) s. 5 sekä Viborgs Tidning 2.10.1877, no 115, s. 4 ja 4.12.1877 (no 142) s. 4).

495 Tästä käytännöstä tarkemmin ks. luku 6.
496 Viipurin lehdissä samantyyppisistä tapahtumista käytettiin myös saksan- ja venäjänkielisiä termejä 

musikalische Abendunderhaltung ja музикальный вечеръ (ks. Viborgs Tidningin huvi-ilmoitukset 
1870–1881).

497 Tyyppiesimerkkinä voi mainita Tampereella vuonna 1880 esiintyneen Viktor Ronanderin seu-
rueen, jonka esityksiin kuului musiikin ohella tanssia (Tampereen Sanomat, ilmoitusosasto, 25. ja 
28.2.1880). 
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Todisteita heidän kotipaikastaan ei ole toistaiseksi löytynyt.

Bärtlin orkesterin ohella 1870- ja 1880-luvun taitteen Suomea kiersi sekaorkeste-
reita, joita voi ajatella rajatapauksina Wiener Damenkapelle -naisorkesterikultuurin 
ja pienimuotoisemman perheyhtyetoiminnan välillä. Joulukuussa 1882 Suomessa 
konsertoinut Hartvigin jousiorkesteri on tästä oivallinen esimerkki. Yhtyeeseen kuu-
luivat musiikinjohtaja Hartvigin ohella ”viuluniekat” Pauliina, Anna, Emilia ja Fanny 
Hartvig. Orkesteri esiintyi Ernst Schnéevoigtin kansantajuisten soittajaisten vetonau-
lana, Helsingin Kaivohuoneen varieteessa sekä hotelli Belvédèressä ja Tervaniemen 
ravintolassa Viipurissa.498 Viimeksi mainitussa yhtye mainosti itseään ”unkarilaisena 
jousikvintettinä” (ungerska stråkqvintetten), joka esiintyi kansallispuvuissa.499 Östra 
Finlandin toimittajaa Hartvigien esitykset eivät vakuuttaneet:

Populaarimusiikista ei viime aikoina ole ollut kaupungissamme pulaa. Belvédèressä esiintyy 
neljän unkarilaisen tytön muodostama viulukvintetti johtajineen, mistä ei juuri ole muuta sa-
nottavaa kuin että näiden nuorten ja sievien naisten esitykset eivät ole saavuttaneet samaa 
viehätyksen ja täydellisyyden astetta kuin heidän pukunsa.500

Kyse oli vielä tässä vaiheessa Suomessa harvinaisesta kokoonpanosta. Uutuudenviehä-
tykseen vetosi erityiseti Tampereen-konsertin ohjelma, johon kuuluivat muun muassa 
teokset ”Soittavat neidet, potpurri” sekä ”Rai, Rai, soittavat neidet”. Ne oli kaikesta 
päätellen säveltänyt orkesterin johtaja.501 

Kaikki varhaiset naisvoittoiset yhtyeet eivät olleet jousiorkestereita. Suomen kau-
punkeja kiersi esimerkiksi hannoverilaisen muusikon H. Heitmannin puhallinkvar-
tetti. Se koostui  Heitmannin itsensä lisäksi hänen kolmesta tyttärestään.502 Orkesteri 
toimi 1870- ja 1880-luvun taitteessa ennen kuin Heitmann asettui ravintoloitsijak-
si Jyväskylään ja sittemmin Kotkaan.503 Tämäkin yhtye liittyy selkeästi saksalaiseen 

498 Aamulehti 16.12.1882 (no 100A) s. 1 ja s. 3, Hufvudstadsbladet 30.12.–31.12.1882, Program-bladet 
30.12.1882 (no 97) s. 3 ja Östra Finland 26.1.–31.1.1883 sekä 2.2.1883 (no 27) s. 1. Tampereen-kon-
sertissa esitettiin ensimmäisenä numerona Schneévoigtin säveltämä Kansanvalistusseuran marssi. 
Program-bladetin julkaisemassa ohjelmassa ei mainita erikseen mihin ohjelmanumeroihin Hartvi-
gin kvartetti otti osaa. Se varmasti esiintyi ainakin illan ensimmäisessä osiossa, johon kuului samaa 
ohjelmistoa kuin Tampereen-konserttiin (esimerkiksi Reissnerin Die schöne Reiterinn [sic] -galoppi). 

499 Ks. esim. Östra Finland 27.1.1883 (no 22) s. 1
500 ”På populär musik har det dessa tider ej varit brist i vår stad. I Belvédère uppträder en fiolqvintett af 

fyra ungerska flickor jemte anförare, hvarom just ej annat är att säga, än att de unga nätta damernas 
prestationer icke uppnått samma grad af behag och fullkomlighet som deras kostymer.” Östra Fin-
land 29.1.1883 (no 23) s. 1.

501  Aamulehti 16.12.1882 (no 100A) s. 3. 
502 Hufvudstadsbladet 22.1.1880 (no 17) s. 4 ja 23.1.1880 (no 18) s. 4.
503 Heitmann esiintyi ainakin Kuopiossa vuosina 1878 ja 1879 sekä Helsingissä tammikuussa 1880. Kvar-

tetin kiertueista ks. esim. Hufvudstadsbladet 22.1.1880 (no 17) s. 4; Hämäläinen 15.8.1878 (no 33) 
s. 4; Keski-Suomi 4.5.1878 (no 36) s. 4 ja 21.12.1878 (no 102) s. 4; Tapio 9.3.1878 (no 20) s. 4 ja 
5.3.1879 (no 18) s. 4 sekä Östra Nyland 30.4.1881 (no 9) s. 1; Heitmannin ravintoloitsijatoiminnasta 
ks. esim. Keski-Suomi 30.4.1881 (no 34) s. 2, 28.5.1881 (no 42) s. 4, 6.5.1882 (no 36) s. 3 ja 23.5.1885 
(no 21) s. 4 sekä Kotka 30.5.1885 (no 22) s. 1. Tulokset on saatu sumealla haulla Digitaalisesta sano-
malehtikirjastosta hakusanoilla ”Heitmann” ja ”Heitman”. Aukotonta tietoa siitä, että kysymyksessä 
on aina sama henkilö tai perhe, ei tietenkään näiden tulosten perusteella voi todentaa. Heitmannin 
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Wander musikanten-perinteeseen, jonka siivittäminä naisten puhallinorkestereita 
(Damen-Blas-Orchestern) matkusteli Euroopassa jo 1870-luvulla.504 Koska torvisoitto 
oli vielä 1800-luvun lopun Suomessa leimallisesti miesten harrastus, Heitmannin ka-
pelli oli yleisölle epäilemättä eksoottinen ilmestys.505 

Pienellä kokoonpanolla esiintyi niin ikään Tukholmasta Suomeen saapunut herra Sand-
bergin orkesteri, joka soitti Turun Kupittaan puistoravintolassa ja Helsingin hotelli Wes-
tinissä keväällä 1889.506 Tähän sekaorkesteriin kuului kolme miestä ja kaksi naista, kuten 
Nyblinin ateljeessa otetusta valokuvasta käy ilmi (ks. kuva 3). Kuvassa esiintyvät instru-
mentit viittaavat siihen, että yksi naisista soitti viulua, toinen – jolla on attribuuttinaan 

perhe yhtye- ja ravintolatoiminta vaatiikin tulevaisuudessa tarkempaa tutkimusta. Mikäli tiedot pitä-
vät paikkansa, kysymyksessä oli vuonna 1818 syntynyt Johan Heinrich Heitmann, joka kuoli ravinto-
loitsijana Kotkassa 15.5.1886 (Kotkan Sanomat 19.5.1886, no 20, s. 1). 

504 Kaufmann 1997, 27–28.
505 Karjalainen 1995, 43. 
506 Ks. Hufvudstadsbladetin ilmoitusosasto 10.2.–16.2., 19.2.–24.3., 27.3.–18.4., 20.4.–3.5.1889 sekä 

Åbo Tidning 24.1.1889 (no 22) s. 3. Westinin hotelli sijaitsi osoitteessa Mikonkatu 21 eli varhaisem-
man hotelli de Posten ja tulevan hotelli Fennian paikalla (Adresskalender för Helsingfors stad, Hel-
singfors: G. W. Edlund 1890, https://digi.kansalliskirjasto.fi/, osoite tarkistettu 19.6.2019, s. 119 ja 
Fyren 1.12.1912, no 53, s. 24).

Kuva 3. Naismuusikoita soitti myös ravintoloissa esiintyneissä sekaorkeste-
reissa eivätkä yhtyetyyppien erot olleet aina selviä. Kuvassa näkyvän Sandbergin 
orkesterin erikoisuuksiin kuului lasiharmonikka, jolla orkesterin naiset esittivät bra-
vuurinumeroita.
Kuvalähde: Historian kuvakokoelma / Museovirasto (Nyblin)
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vain nuottivihko – pianoa.507 Lehtijuttujen perusteella muusikoista on mahdollista nimetä 
vain kapellimestari Sandberg sekä viulisti herra Müller, joka oli opiskellut Leipzigin kon-
servatoriossa ja konsertoinut Saksassa sekä Ruotsissa.508 Orkesterin molemmat naisjäse-
net esittivät ohjelmanumeroita lasiharmonikalla. Åbo Tidningin mukaan ”he käsittelivät 
tätä ei niin helppoa, mutta kaunista ja melodista instrumenttia suurella taitavuudella”.509 
Tässä suhteessa Sandbergin sekaorkesteri muistutti myöhempiä Damenkapelle-yhtyeitä, 
joissa yleisön huomiota saatettiin kosiskella erikoisilla instrumenttivalinnoilla.

Ennen naisorkesterien suursuosiota suomalainen yleisö ehti innostua naisten 
laulu yhtyeistä. Kyseessä oli pohjoismainen 1870- ja 1880-lukujen muoti-ilmiö, jo-
hon vaikutti kuoro- ja lauluharrastuksen suosio kaikissa yhteiskuntaluokissa.510 Yhty-
eet korostivat skandinaavisuuttaan sekä ohjelmistoissaan että esiintymisasuissaan.511 
Laulu kvartetit ja -kvintetit poikkesivat kuitenkin julkisuusprofiililtaan ravintoloissa 
esiintyneistä naisorkestereista.512 Ne konsertoivat yleensä kertaluonteisesti paikallisis-
sa konserttisaleissa ja niiden asema oli arvostetumpi. Suuri osa yhtyeistä saapui Suo-
meen Ruotsista, mutta myös joitakin kotimaisia kvartetteja ja kvintettejä perustettiin. 
Tanssinopettaja Elise Littson kokosi vielä 1890-luvun lopulla varieteealalle suuntau-
tuneen Finska damqvartetten Suomi -lauluyhtyeen, joka esiintyi kansallispuvuissa 
muun muassa Etelä-Ruotsissa.513 

Naisorkesterit vakiintuvat

Naisorkesteri-termi ei ollut 1880-luvun Suomessa rajoittunut tarkoittamaan Damen-
kapelle-yhtyettä. Mainio esimerkki tästä on vuosina 1885–1886 Etelä-Suomea kiertä-
nyt, herra Rodolphin tai Rudolphin johtama yhtye. Se ilmoitti sanomalehdissä kokoon-
panokseen milloin varieteeseurueen (varieté-sällskapet), milloin taas ytimekkäämmin 
”naiskapellin” (damkapell) tai jopa ”nais- ja mieskapellin”.514 Terminologinen epä-
selvyys on ymmärrettävää, sillä varsinaisia naisorkestereita esiintyi Suomessa ennen 
1890-lukua vain muutama. Bärtlin orkesterin ja Rudolphin tai Rodolphin varieteeseu-
rueen ohella tähän joukkoon kuului ainoastaan neiti Betty Greidenerin  wieniläinen 

507 Ks. kuvaus orkesterin kokoonpanosta (Åbo Tidning 24.1.1889, no 22, s. 3).
508 Åbo Tidning 24.1.1889 (no 22) s. 3.
509 ”[…] hvilket icke så lätta, men vackra och melodiska instrument de behandlade med stor skicklighet.” 

Åbo Tidning 24.1.1889 (no 22) s. 3.
510 Naisten lauluyhtyeiden alkuperästä ks. Myers 1993, 125–127.
511 Ks esim. -lehden juttu ruotsalaisesta naiskvartetista 29.3.1874. 
512 Myers 1993, 127–128.
513 Ks. esim. Vasa-Posten 28.7.1899 (no 60) s. 3 ja Myers 1993, 140.
514 Orkesteri esiintyi Viipurin Hôtel Belvédèressä marraskuussa 1884 ja konsertoi Tampereella, Turussa 

sekä Hämeenlinnassa talvella 1885–1886. Sen ohjelmaan kuului laulun ja soiton ohella myös tanssia. 
Ks. esim. Aamulehti 24.11.1885 (no 140) s. 4, Hämeen Sanomat 12.3.1886 (no 21) s. 4, Tammer-
fors Aftonblad 27.11.1885 (no 95) s. 1, Åbo Underrättelser 6.12.1885 (no 332) s. 1 ja Östra Finland 
9.11.1885 (no 260) s. 1.
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 naisorkesteri, joka konsertoi 1880-luvun lopussa Helsingin Kaivohuoneella.515 Sitä mu-
kaa kuin Damenkapelle-yhtyetyyppi yleistyi, käsitteellisestä erottelusta tuli selkeämpää. 

Alussa naisorkesterien kiertueet Suomen suuriruhtinaskunnassa eivät olleet Hel-
sinki-keskeisiä, vaan ensimmäiset Damenkapelle-yhtyeet saapuivat maaseutukau-
punkeihin. Tällä tavalla transnationaalinen huviverkosto ulottui alusta alkaen suurten 
rannikkokaupunkien ulkopuolelle. Helsingin, Turun, Viipurin ja Tampereen kaltaiset 
keskukset olivat kuitenkin jo varhaisvaiheessa naisorkesterien suosikkikohteita Suo-
messa (ks. taulukko 3). Lisäksi aineistossa esiintyvät lähinnä Hämeenlinna, johon oli 
Helsingistä ja Tampereelta rautatieyhteys jo 1870-luvulla, sekä Vaasa ja Pori Pohjan-
lahden rannikkoreitin varrella. Vasta 1890-luvulla naisorkesterien toiminnasta tuli 
pääkaupunkivetoista. Ensisysäyksen Helsinki-keskeisyydelle antoi Kaivohuoneen joh-
taja Nils P. Håkansson (1853–1908), joka 1890-luvun vaihteessa rekrytoi ravintolaan-
sa menestyksekkäästi Betty Greidenerin ja A. Schmiedlin wieniläiset naisorkesterit.516 

Taulukko 3: Naisorkesterit Suomessa 1877–1916517

Nimi Vuosi Kaupunki

Wiener Dam Capellet Bärtl 1877 Tampere, Turku, Viipuri
Österrikiska damkapellet 1882 Vaasa
Naisorkesteri Rodolph 1885–1886 Hämeenlinna, Tampere, 

Turku, Viipuri
Damorkester från Wien (joht. 
Betty Greidener)

1888–1889 Helsinki

Damkapellet Lyra (joht. herr 
Schöne)

1889–1890 Helsinki

515 Betty Greidenerin naisorkesteri soitti sanomalehti-ilmoitusten perusteella Helsingin Kaivohuoneel-
la 11.11.1888–14.4.1889. Edellä mainitun Marie Schipekin naisorkesterin oli tosin tarkoitus saapua 
Kaivohuoneelle esiintymään jo syksyllä 1883 (Nya Pressen 18.11.1883, no 315, s. 2 ja Hirn 1999, 52). 
Kiinnitys peruttiin syystä tai toisesta, sillä lehdistä ei löydy yhtyeen mainoksia tai aihetta käsitteleviä 
artikkeleita lainkaan. 

516 Håkanssonista tarkemmin ks. esim. Hirn 2007, 86–88, 130 ja 172 (viite 41).
517 Olen Margaret Myersin tapaan merkinnyt listaan tähdellä ne orkesterit, jotka mainostivat Der Artist 

-lehdessä tarkasteleminani vuosikertoina 1880- ja 1890-luvuilla. Muutaman orkesterin tilanne on 
epäselvä: nämä poikkeukset olen merkinnyt (*)-yläindeksillä. Listaan on sisällytetty kaikki Der Artist 
-lehdestä sekä suomalaisesta sanomalehtiaineistosta löytyneet orkesterit, jotka Suomessa mainosti-
vat itseään naisorkestereina ja/tai löytyvät 1890-luvun Der Artistin naisorkesteripalstalta. Mukaan 
ei siis ole otettu sellaisia yhtyeitä kuin Oliveira-trio, jossa oli naisenemmistö, mutta joka ei Suomessa 
esiintynyt naisorkesterin nimellä (ks. Hirn 1999, 117 ja 129). Merkittävä osa yhtyeistä on mainittu 
Sven Hirnin populaarimusiikkia käsittelevissä tutkimuksissa (Hirn 1997 ja Hirn 1999), joiden sisältä-
mät täydentävät tiedot on lisätty taulukkoon. Hirnin tutkimuksista tosin löytyy muutamia virheitä ja 
epätarkkuuksia: hän on esimerkiksi sekoittanut erehdyksessä toisiinsa Fahrbach-Ehmkin ja Pollakin 
Wiener Schwalben -nimiset yhtyeet (Hirn 1999, 114).
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Karlsbader Damkapellet A. 
Schmiedl

1890–1891 Helsinki, Turku

Damorkester Aurora 1891 Viipuri
Tyska damorkestern Hansa* 1892 Viipuri
Rumäniska kapellet Ghitza J. 
Steiriean*

1893–1894 Helsinki

Damkapellet Flora* 1894–1895 Helsinki
Eliitti Wieniläinen naiskapelli 
Favorite*

1895–1896 Hanko, Helsinki

Damkapell 1895 Helsinki, Turku
Itävaltalainen naisorkesteri / 
ungerskt damkapell

1895 Naantali, Oulu, Pori, Tam-
pere, Turku, Vaasa

Wiener Damkapellet Donau-
perlen*

1895 Helsinki

Wiener Damkapellet Miklos-
ka*

1895–1896 Helsinki

Wieniläinen naisorkesteri 
Fahrbach-Ehmki (Wie-
ner-Schwalben)*

1895–1899 Helsinki, Porvoo, Tampere, 
Turku, Vaasa

Naisorkesteri I. C. Schwarz* 1896–1902 Helsinki, Tampere, Turku
Mme Biséras Sirenen-Trup-
pen

1896 Helsinki

Vieniläinen [sic] naiskapelli 
Anna Frankl*

1896 Helsinki

Naiskapelli Original Wiener 
Schwalben*

1896–1897 Helsinki

Elite Damorkestern Czarina(*) 1897 Helsinki
Naisorkesteri Pesther Schwal-
ben*

1897–1899 Hanko, Helsinki, Kotka, 
Turku, Viipuri

Wieniläinen naiskapelli 
Vinea(*)

1897, 1899 Helsinki, Viipuri

Vieniläinen [sic] naissoitto-
kunta Puszta (Söhnge)

1897–1898 Turku, Viipuri

Naisorkesteri Tudor Geor-
gesco*

1897–1898, 
1900–1901, 
1904

Helsinki, Tampere, Turku

Naiskapelli 
Messerschmidt(-Grünner)*

1898 Helsinki

Damkapellet Stjärnan 
(Звѣзда)

1898 Turku, Viipuri

Torvisoittokunta (kapellimes-
tari Brandt)*

1898 Turku
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Nais-solisti-soittokunta (P. 
Sommer)

1898 Helsinki

Damkapellet Messerschmidt* 1898 Helsinki
Damkapell Hollandia* 1898 Helsinki
Naiskapelli Geschwister von 
Bugányi*

1898 Helsinki, Turku, Viipuri

Italialainen Mandoliini-nais-
soittokunta Badini

1898–1899, 
1903

Viipuri

Wiener Damen-Orchestern G. 
Richter*

1898–1901 Helsinki, Turku

Wiener Schwalben 1899 Vaasa
Naiskapelli Dana 1899 Helsinki
Naissoittokunta Frida Seyrich 1899–1900 Helsinki, Tampere, Turku
Böhmiskt damkapell / Dam-
kapellet Wiena / Damorkes-
tern Vieno

1899 Turku

Damkapell 1899 Uusikaupunki
Damorkestern Wesely(*) 1899 Helsinki
Naissoittokunta Livonia 1899–1900 Turku, Viipuri
Wiener Damkapellet Donau-
perlen

1900 Turku

Naisorkesteri A. Rauscher 1900–1903 Hanko, Helsinki, Kokkola, 
Oulu, Pori, Tampere, Tur-
ku, Viipuri, Vaasa

Valio naisorkesteri Fennia / 
Silbermannska damkapellet*

1901–1902, 
1904, 1908–
1909

Hanko, Helsinki, Kotka, Lo-
viisa, Turku, Vaasa, Viipuri

Wiener Damorkestern Do-
nauweibchen(*)

1901 Helsinki

Wiener Damorkestern Elite 
(joht. Serpek)

1901 Helsinki

Wieniläinen naisorkesteri 
Helly

1901–1902 Helsinki, Tampere, Turku, 
Viipuri

Wiener Damkapellet Fortuna 
(joht. Saeger)*

1902 Helsinki, Tampere, Turku

-
mann*

1902–1903 Helsinki, Tampere, Turku

Naisorkesteri 1902 Helsinki
Damorkester 1902 Hanko
Naisorkesteri Pöschl(*) 1902 Turku, Viipuri
Damkapellet Dittmar 1902–1905 Helsinki, Tampere, Turku
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Wiener damorkestern Die 
lustigen Wienerinnen

1903 Viipuri

Original-Wiener-Damorkes-
tern (joht. A. Hartdorn)

1903 Helsinki

Naissoittokunta J. Seiler 1903, 1905, 
1912

Helsinki, Turku

Internationales Damen-Or-
chestern Herman Loschien*

1903–1904 Helsinki, Turku

Wiener Damorkestern Geor-
gio

1903 Tampere

Naisorkesteri A. Schebl 1903–1904, 
1911–1912

Helsinki, Viipuri

Damkapell 1904 Tampere
Skottska damkapellet 1904 Tampere
Wieniläinen naisorkesteri 1904 Hämeenlinna
Salon Orchester Flora 1904 Hanko, Helsinki
Naissoittokunta Redlich(*) 1904–1905 Helsinki, Turku
Wieniläinen naisorkesteri 1904 Viipuri
Damkapellet Koussevitzky 1904 Tampere
Damorkester August Huth* 1905 Helsinki
Wieniläinen naissoittokunta 
Ludmila Gercke [sic]*

1905 Turku

Agnes Meierin naissoittokun-
ta Kööpenhaminasta

1905 Viipuri

Wiener Naiskapelli Baum 1905 Helsinki, Tampere
Wiener Dam Konsert Ensem-
ble Moderne

1905 Pori, Tampere

Wiener damkapell 1905 Hanko
Damkapell 1905 Hanko
Naisorkesteri The Royal Ken-
nel Band

1905 Helsinki

Vieniläinen [sic] naissoitto-
kunta Jagelsky

1906 Tampere, Vaasa

Naisorkesteri Bella (dir. 
Meyer)

1906 Turku

Skotlantilainen naisorkesteri 
MacGregor

1906–1907 Helsinki, Tampere

Damkapellet (joht. Meijer 
[sic])

1907 Helsinki

Damkapellet Mignon (joht. 
Meyer)

1907–1909 Hanko, Tampere, Turku, 
Vaasa
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Skottska damkapellet Hunt 1909 Turku, Viipuri
Damkapellet Alprosen 1909 Hanko
Damorkester Wienerblut 1909 Vaasa
Solistkapellet Livin (herr- och 
damkapell)

1910 Vaasa

Damkapellet Tanteris 1910 Vaasa
Solisti-naisorkesteri R. E. 
Neumann

1910, 1912–1914 Hanko, Helsinki, Viipuri

Naisorkesteri Immer fidel 1910–1911 Helsinki
Naisorkesteri J. Berkis 1911 Viipuri
Damorkester Maria Schmes-
kall*

1911–1913 Turku

Vieniläinen naisorkesteri 
Mitsi [sic] Wondra

1911 Viipuri

Italialainen naisorkesteri 
Bello Chorino

1911 Viipuri

Naisorkesteri Tárogató 1911, 1913–1914 Hanko, Helsinki, Turku, 
Viipuri

Puolalainen naisorkesteri 
Kazimira

1912 Viipuri

Liebigin naisorkesteri 1913 Hanko, Turku
Wieniläinen naisorkesteri 
Erika

1913 Turku

Sehngen Solisti-naissoitto-
kunta

1913–1914 Turku, Vaasa

Wieniläinen naisorkesteri 
Wienerblut

1914 Helsinki, Tampere

Damkapell 1915–1916 Helsinki

Sanomalehtitietojen perusteella orkesterien kiinnitykset pitenivät 1890-luvun ku-
luessa. Siinä missä monet seurueet saattoivat 1870- ja 1880-luvuilla esiintyivät noin 
kuukauden verran yhdessä paikassa, 1890- ja 1900-luvuilla naisorkesterit saattoivat 
jäädä yhteen esiintymispaikkaan jopa syys-, kevät- tai kesäsesongin ajaksi. Esimerkik-
si 1890-luvun alussa Helsingin Kaivohuoneella konsertoineen A. Schmiedlin Karlsba-
din naissoittokunnan kiertueet olivat jo pitkäjänteisiä, ja orkesteri soitti Helsingissä 
kahtena perättäisenä vuonna.518 Yhtyeeseen kiinnitti huomiota jopa fennomaanipila-
lehti Matti Meikäläinen, jonka yleisölle tutut piirroshahmot Oluvinen ja Naukkunen 

518 Nya Pressen 4.3.1891 (no 61) s. 2, Savo-Karjala 30.4.1890 (no 49) s. 2, Uusi Suometar 2.4.1890  
(no 76) s. 2 ja Åbo Tidning 29.4.1891 (no 114) s. 2.
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 kommentoivat orkesterin nimeä humoristisessa 
hengessä (ks. kuva 4).519 

Matkustustahti oli naisorkesterien kier tueilla 
kova. Esimerkiksi Bärtlin orkesteri käytti Tampere-
Viipuri-taipaleeseen vain yhden matkapäivän 
konserttien välillä.520 Tiukoille aikatauluille oli 
taloudelliset syynsä. Koska yhtyeelle maksettiin 
kiinnitysten perusteella, matkustamiseen ei kan-
nattanut käyttää ylimääräistä aikaa. Tälle periaat-
teelle konserttikiertueitaan suunnittelivat myös 
ne 1800-luvun lopun muusikot, jotka rahoittivat 
matkansa yksittäisten esiintymisten perusteel-
la. Esimerkiksi pianisti Selma Kajanus on kuvan-
nut syksyn 1886 konserttikiertuettaan laulaja Ida 
Basilier- Magelssenin kanssa proosalliseen sävyyn:

Meidän matkamme kulki Ida Basilierin tavallisel-
la tahdilla. Esimerkiksi näin: Joensuusta lähdimme 
matkaan kello puoli seitsemältä aamulla. Kun olim-
me saapuneet 7 mailin matkanteon jälkeen Karvioon, 
soudettiin meidät kahdessa tunnissa kaatosateessa 
yli Palokiin [sic], josta höyrylaiva Lempi vei meidät 
edelleen Kuopioon. Yö täytyi viettää laivalla, ja laiva 
oli tupaten täynnä väkeä, joka oli menossa kaupunkiin 
markkinoille. Ja samana iltana meillä oli konsertti 
Kuopiossa! – Muistan muuten, että markkinavieraita 
oli saapunut melko runsain mitoin tuohon konserttiin, 
ja parasta oli, kun Ida pehmeällä, lämpimällä äänel-
lään lauloi Solveigin tunteikasta laulua, kuului erään 
talonpojan karkea ääni läpi salin: ’Kuules Esko, mitä 
hevoses maksoi markkinoilla?’521

Konserttikulttuurin sekä esiintymisreittien ohella 
varhaisemmasta naisorkesteriaineistosta pistää silmään kolmas piirre. Esimerkiksi 
Rodolphin seurueen konsertteja pääsi 1880-luvulla kuuntelemaan vain pääsymaksua 
vastaan. Maksun suuruus oli yleensä 1 markka, mikä vastasi suurin piirtein Robert 

519 Vitsi nojaa yhtyeen vieraskieliseen, keskieurooppalaiseen kylpyläkaupunkiin viittaavaan nimeen sekä 
siihen tosiseikkaan, että Helsingin Mestästäjänkatu (nyk. Jääkärinkatu) 5:ssä sijaitsi Karlsbad-nimi-
nen julkinen sauna. Ks. esim. Hufvudstadsbladet 15.3.1890 (no 72) s. 4. 

520 Ks. Tampereen Sanomat 23.10.1877 (no 43) s. 5 ja Viborgs Tidning 25.10.1877 (no 125) s. 4.
521 ”Vårt färd gick i Ida Basiliers vanliga tempo. Se här ett exempel: Från Joensuu foro vi klockan halv sju 

på morgonen. Efter en 7 mil lång färd till Karvio roddes vi i en liten båt i hällregn under två timmars 
tid över till Paloki, varifrån ångbåten Lempi förde oss vidare till Kuopio. Natten måste tillbringas 
ombord, och båten var överfull av folk, som ämnade sig till en marknad i staden. Och samma afton 
ägde vår konsert i Kuopio rum! – Jag minns förresten, att marknadsbesökare i ganska stort antal hade 
infunnit sig till denna konsert, och bäst det var, när Ida med sin smekande, varma stämma sjöng Sol-
veigs känslomättade sång, ljöd en bondgubbes skrovliga röst genom salen: ’Kuules Esko, mitä hevoses 
maksoi markkinoilla?’” Kajanus, Selma (toim. Ringbom, Nils-Eric & Londen, Lilly): Självbiografiska 
anteckningar (Helsingfors 1936), 33.

Kuva 4. Naisorkesterien 
rantautuminen Helsinkiin 1880- 
ja 1890-luvun vaihteessa herätti 
lehdistön huomiota. Myös Matti 
Meikäläinen -pilalehden toimi-
tus kommentoi humoristisesti 
kaupunkiin saapunutta ”Karls-
badin naissoittokuntaa”.
Kuvalähde: Historiallinen sanoma-
lehtikirjasto / Kansalliskirjasto (Matti 
Meikäläinen 4.4.1891, no 7, s. 2)
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 Kajanuksen Helsingin Seurahuoneella järjestämien populaarikonserttien pääsylipun 
hintaa.522 Lippu oli ajan mittapuulla sen verran kallis, että vähävaraisilla tuskin oli 
mahdollisuutta osallistua naisorkesterien esityksiin. Esimerkiksi työmiehen tuntipalk-
ka oli vuonna 1889 keskimäärin 24 penniä, ja markalla sai jo reilusti yli puoli kiloa voita 
tai noin kymmenen kiloa perunaa.523 Myöhemmin maksukäytännöistä tuli kirjavampia. 
Huomattavaan osaan naisorkesterikonserteista oli jo 1900-luvun alussa vapaa pääsy 
tai vastaavasti maksuja ei mainittu sanomalehti-ilmoituksissa.524 Tällöin yleisön profii-
lia määrittivät ennen kaikkea ruokien ja juomien hinnat sekä ravintolan status.

Naisorkesterien varhainen toiminta 1870- ja 1880-lukujen Suomessa liittyi sau-
mattomasti osaksi jo olemassa olevaa kiertävien musiikki- sekä huviseurueiden 
trans nationaalista toimintaa. Naisorkesterit olivat alusta asti osa manner-Euroopan 
huvi teollisuuden kulttuurivientiä, jonka trendejä suomalaiset lehtimiehet, agentit ja 
ravintolanomistajat seurasivat. Yhtyetyypin varsinaista läpimurtoa Suomen kaupun-
geissa saatiin kuitenkin odotella 1890-luvun puoliväliin saakka. Tuolloin naisorkesteri-
toiminta sai Helsinki-vetoiset ja eliittiravintoloihin keskittyvät tyyppipiirteensä.

”WIENIN PÄÄSKYSET”: NAISORKESTERIEN SUOSION KASVU

Kilpailu kiristyy

Musiikkia on nyt tarjolla myös Kämpissä, joka on aloittanut sesonkinsa. Olemme toistaiseksi 
käyneet vain ’Ala-Kämpissä’, mutta menemme pian kerroksen ylös katsomaan ja kuuntelemaan 

orkesteria – naisorkesteria muuten. / Haga on ravintola, joka miellyttää [beha-
gar] meitä (huom! 5 pennin vitsi) oikein paljon; nyt kun on tullut lämmin. Kesäpuutarhassa 
on mukavaa olla. Musiikkia esittää vaihteen vuoksi naisorkesteri. / Hotelli Fennia on ilmeisesti 
saanut omaperäisen idean tarjota sesongin aikana musiikkia naisorkesterilta. / […] / Helsingin 
lihakaupan ruokasalit. Lihakauppias Hannelius ei ole vielä maksanut meille takaisin niitä 1: 38 
(yhtä ja kolmeakymmentäkahdeksaa) markkaa, jotka hän on meille velkaa […]. Asian voi korjata 
ainoastaan, mikäli herra Hannelius viipymättä palkkaa 1 markan 38 pennin – naisorkesterin.525

522 Ks. esim. Åbo Tidning 2.12.1885 (no 328) s. 1. Populaarikonserteista ks. esim. Uuden Suomettaren 
konsertti-ilmoitukset 1884–1885, 1889–1890, 1894–1895, 1899–1900 ja 1904–1905 sekä Marvia & 
Vainio 1993 ja Ringbom 1932. 

523 Rahamuseon rahanarvolaskuri, http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN (käytetty 
16.11.2018). Laskurin mukaan vuonna 1885 perunakilo maksoi 11 penniä ja puoli kiloa voita sai 78 
pennillä.

524 Muun muassa hotelli Kämpin naisorkesteri-ilmoituksissa ei yleensä mainittu pääsymaksua (esimer-
kinomaisesti ks. G. Richterin orkesterin mainos Hufvudstadsbladetissa 3.1.1901, no 2, s. 2). Ks. myös 
esim. Päivälehti 17.4.1901 (no 62) s. 2 ja Tampereen Uutiset 15.10.1901 (no 198) s. 2. Margaret Myers 
(1993, 189) on esittänyt, että naisorkesterien tulot olisivat koostuneet 1800-luvun lopulla lipunmyyn-
tituotoista, jotka olisi jaettu ravintoloitsijan ja orkesterien kesken. Koska naisorkesterien konserteista 
ei Suomessa yleensä pyydetty pääsymaksua, todennäköistä on, että ravintoloitsija maksoi yhtyeille 
palkkaa, jota sääteli anniskelusta saatu voitto.

525 ”Musik utföres numera äfven å Kämp som börjat sin säsong. Ännu ha vi bara varit på ’Nedre-Kämp’, 
men vi skola väl gå en trappa upp snart för att se och höra den orkestern – damkapell 
förstås. / Haga är en restaurant som behagar oss (obs! 5 pennis vitz) rätt väl; nu när det blifvit varmt. 
Sommarträdgården är angenem att vara i. Musik utföres för omväxlings skull af ett damkapell. / Hotel 
Fennia torde kommit på den originella idén att under säsongen bjuda på musik af ett damkapell. / […] 
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Näin irvaili pilalehti Fyren syyskuussa 1902. Helsingin lehdistö kiinnitti vuosisadan 
vaihteessa runsaasti huomiota siihen, että naisorkestereista oli tullut pääkaupungin va-
kiovieraita.526 1890-luvun puolivälistä lähtien Suomeen saapuneiden yhtyeiden määrä 
kasvoi huomattavasti. Siinä missä maahan saapui vuosikymmenen alkupuoliskolla yh-
teensä viisi orkesteria, pelkästään kalenterivuoden 1895 niitä konsertoi Suomen kau-
pungeissa seitsemän (ks. kaavio 1). Kasvu painottui pääkaupunkiin, jonka huvi elämä 
kukoisti vuosisadan vaihteessa.527 

Keskeinen tekijä naisorkesterimäärien kasvussa oli suomalaisten hienostohotellien, 
erityisesti Helsingin Kämpin kiinnostus yhtyeisiin. Hotelli Kämpin johtaja Axel Gum-
messon kävi jopa henkilökohtaisesti rekrytoimassa ensimmäisen naisorkesterinsa Flo-
ran maaliskuussa 1894 Hampurista.528 Tästä seurasi kymmenen vuoden kausi, jonka 
aikana hotellissa konsertoi yhtäjaksoisesti sekayhtyeiden kanssa vuorottelevia naisten 
salonkiorkestereita.529 Ruotsalaisen teatterin kupeessa sijainnut ravintola Ooppera-
kellari seurasi trendiä pian perässä, samoin turkulaiset loistohotellit Hamburger Börs 
ja Phoenix.530 Näiden keskusten välillä ja niistä käsin naisorkesterit alkoivat kiertää 
Suomen kaupungeissa vilkkaammin. Uusi musiikillinen muotivillitys vuoti erityisesti 
Tampereelle ja Viipuriin sekä jossain määrin Vaasaan ja Hankoon.531

Kuten taulukosta 3 käy ilmi, ylivoimaisesti suosituimpia Suomessa olivat wie-
niläiset ja itävaltalaiset naisorkesterit. Niitä soitti maan kaupungeissa kautta lin-
jan 1870-luvulta 1910-luvulle. Joukosta löytyi myös erikoisempia yhtyeitä – muiden 
muassa italialaisia, alankomaalaisia, tanskalaisia, romanialaisia ja erityisesti 1900-lu-
vun alkupuolella brittiläisiä naisorkestereita. Mukana oli salonkiorkesterien ohel-
la myös muutamia puhallinyhtyeitä kuten esimerkiksi Bisérasin varieteeseurue sekä 

/ Helsingfors charkuteris matsalar. Charkutören Hannelius har ännu icke återburit de Fmk 1: 38 (en 
och trettiåtta), dem han är oss skyldig […]. Saken kan repareras endast om herr Hannelius ofördröjli-
gen engagerar ett 1 mk 38 pennis – damkapell.” Fyren 6.9.1902 (no 36) s. 3. Jutussa luetellaan useita 
muitakin ravintoloita ja kahviloita – muiden muassa Catani ja Oopperakellari – joissa muka esiintyy 
naisorkesteri.

526 Ks. esimerkiksi nimimerkki ”Kruxin” kommentti Nya Pressenissä (30.10.1898, no 295A, s. 2).
527 Hirn 1997, 164.
528 Hufvudstadsbladet 20.3.1894 (no 77) s. 3. Gummessonista tarkemmin ks. Kolbe 2016, 33–34 ja Hirn 

2007, 86.
529 Hotelli Kämpissä esiintyivät sanomalehtitietojen perusteella seuraavat 13 naisorkesteria: Flora 

(1894–1895), Favorite (1895), Donauperlen (1895), Mikloska (1895–1896), I. C. Schwarz (1896–
1901), Anna Frankl (1896), Original Wiener Schwalben (Pollak, 1896–1897), Geschwister von Bugányi 
(1898), G. Richter (1898–1899 ja 1901), Helene (1902), J. Seiler (1902–1903), Hermann 
Loschien (1903) ja Redlich (1904). Vuosilukuja ei tässä ole merkitty kiinnitysten mukaan. Esimerkiksi 
Schwarzin orkesteri ei siis konsertoinut yhtäjaksoisesti Kämpissä vuosien 1896 ja 1901 välillä, vaan 
palasi tällä aikavälillä hotelliin useamman kerran konsertoimaan.

530 Oopperakellarissa naisorkestereita konsertoi ainakin syksystä 1895 joulukuuhun 1901. Hamburger 
Börsissä ja hotelli Phoenixissa naisorkesterien esiintymisiä nähtiin ensimmäisen maailmansodan 
kynnykselle saakka (1897–1914 ja 1895–1914). Sekä Hamburger Börs- että Phoenix-hotellit sijaitsivat 
Turun kauppatorin laidalla.

531 Ks. taulukko 3.
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 saksalainen  Hansa- torvisoittokunta.532 Huomattavan moni orkestereista esiintyi Der 
Artist -lehden osoiteluetteloissa 1890-luvulla, ja useat niistä tekivät Margaret Myersin 
tutkimusten perusteella Ruotsin-kiertueita.533 Korrelaatio osoittaa, miten tärkeitä nai-
sorkesterien transnationaalisen toimintaverkoston yhteydet Ruotsiin ja Saksaan olivat 
Suomen kaupungeista katsottuna.

Vaikka naisorkestereita kiinnitettiin Suomessa pääasiallisesti hotelleihin ja ravinto-
loihin, tämä ei estänyt yhtyeitä hankkimasta lisätienestejä muissa paikallisissa huviti-
laisuuksissa. Jo Bärtlin yhtye oli marraskuussa 1877 säestänyt Tampereen Seurahuo-
neella järjestettyjä tanssiaisia.534 Söhngen naissoittokunta Puszta puolestaan esiintyi 
21.5.1898 Turussa paikallisen puuseppäyhdistyksen arpajaisissa.535 Tapauksista ei to-
sin aina ole helppo päätellä, oliko naisorkesteriesityksissä kysymys paikallisten järjes-
tämästä parodiaesityksestä vai oliko iltamiin todella palkattu ulkomainen naisorkes-
teri. Sikäli kuin yhtyeitä todella rekrytoitiin yhdistysiltamiin, käytäntö viittaisi siihen, 
että naisorkestereilla oli suhteita paikallisiin tapahtumanjärjestäjiin.

Sanomalehtiaineiston perusteella naisorkestereiden huippusuosio Suomessa kes-
ti vain kymmenisen vuotta (ks. kaavio 1). Kun tietoja vertaa Dorothea Kaufmannin 
Der Artist -lehden perusteella kokoamaan kaavioon naisorkesterien kokonaismääris-
tä Euroopassa, on havaittavissa mielenkiintoinen ristiriita.536 Kaufmannin taulukossa 
naisorkesterien määrä nimittäin kasvaa jyrkästi aina ensimmäisen maailmansodan 
alkuun saakka pientä 1900-luvun vaihteen notkahdusta lukuun ottamatta. Suomessa 
yhtyeiden määrä kääntyy laskuun selvästi ennen vuotta 1910, joskin pientä nousua ta-
pahtuu vuoden 1911 tienoilla. Syynä tähän on erityisesti viipurilaisen ravintola Ariston 
lyhytkestoinen naisorkesterivillitys, joka veti vuosien 1911 ja 1914 välillä kaupunkiin 
kokonaiset kuusi naisorkesteria.537 Kaaviot eivät ole suoraan keskenään verrattavissa, 
sillä Kaufmannin tiedot perustuvat ainoastaan Der Artist -lehden jokaisen vuosikerran 
ensimmäisen tammikuun numeron osoitelistoihin.538 Tämän tutkimuksen havainnot 
taas pohjaavat hauilla ja muutamien sanomalehtien seurannalla  haravoituihin  
 konsertti-ilmoituksiin, joiden pohjalta on helpompi rakentaa yhtenäinen kokonais-

532 Bisérasin yhtye konsertoi lehti-ilmoitusten perusteella Helsingin Seurahuoneen varieteessa elokuun 
1896 ajan. Yhtyeestä löytyy tarkempia tietoja Greta Kentin muistelmista (ks. Kent 1983, 39–46). Han-
sa-torvisoittokunta teki lyhyen konserttivierailun Viipurin Esplanadipaviljonkiin 1.3.–5.3.1892 (ks. 
esim. Östra Finland 2.3.1892, no 51, s. 3).

533 Ks. liite 2 ja Myers 1993, 192 ja 310–312.
534 Tampereen Sanomat 30.10.1877 (no 44) s. 5.
535 Ks. esim. Åbo Tidning 21.5.1898 (no 135) s. 1.
536 Kaufmann 1997, 30 (taulukko 1). Myös Ulrike B. Keil on laatinut pienemmällä otannalla taulukon 

nais- ja miesorkesterien määristä Der Artist -lehden ilmoituspalstalla aikavälillä 1894–1935 (Keil 
1998, 21, taulukko 4).

537 Näitä olivat naisorkesteri Mitsi [sic] Wondra, Bello Chorino, Tárogató, Kazimira ja R. E. Neumann. 
Ariston naisorkesterivillitystä olisi syytä tutkia tulevaisuudessa tarkemmin esimerkiksi erillisen 
tapaus tutkimuksen muodossa. 

538 Kaufmann 1997, 29.
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kuva. Yleisluontoisesti näyttää joka tapauksessa siltä, että naisorkestereiden suosio 
hiipui Suomen kaupungeissa aikaisemmin kuin Keski-Euroopassa.

Kaavio 1. Suomessa vierailleiden naisorkesterien lukumäärät kalenterivuo-
sittain 1877–1916539

Naisorkesterimäärien laskulle on vaikeaa löytää yksiselitteistä perustetta. Yksi se-
litys tilanteelle voisi olla yksinkertaisesti yleisön kiinnostuksen lopahtaminen. Tähän 
viittaisi se, etteivät sanoma- ja aikakauslehdet enää samassa mittakaavassa kirjoitta-
neet naisorkesterien konserteista 1910-luvulle tultaessa. Jo ennen vuosikymmenen tai-
tetta lehdistön huomio siirtyi uusiin, muodikkaisiin huveihin kuten elokuvanäytöksiin 
sekä miesvoittoisiin salonkiorkestereihin, esimerkiksi Steinbergin suosittuun yhtyee-
seen hotelli Fenniassa.540  Toisaalta alkoholilainsäädännöstä, ravintolaelinkeinosta ja 

539 Luvut eivät täsmää taulukon 3 kanssa, sillä kaavion naisorkesterimäärät on ilmoitettu yksittäisten 
kalenterivuosien mukaan. Sikäli kuin samat orkesterit konsertoivat Suomessa useamman kerran tai 
niiden kiinnitykset kestivät vuodenvaihteen yli, kaaviosta löytyy päällekkäisyyksiä.

540 Sven Hirnin mukaan useimmissa Suomen kaupungeissa sijaitsi jo vuodesta 1907 ainakin yksi  kiinteä 
elokuvateatteri (Hirn 1981, 285). Elokuvan läpimurron vaikutuksesta huvielämään ks. esim. Hirn 
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kieltolaista käyty keskustelu kiristyi 1910-luvulle tultaessa.541 Koska raittiusliikkeen 
tavoitteet Suomessa kohdistuivat pääasiallisesti alempien yhteiskuntaluokkien alkoho-
linkäytön kontrollointiin, debatilla tuskin oli merkittävää vaikutusta hienostoravinto-
loissa esiintyneiden naisorkesterien työnsaantiin.542

Toisaalta syy sekä vuosisadan vaihteen että vuoden 1906 naisorkesterimäärien 
notkahdukseen saattaa piillä maan sisäpoliittisessa tilanteessa. On mahdollista, että 
Helmikuun manifestista ja venäläistämistoimenpiteistä seuranneet levottomuudet 
vaikuttivat naisorkesterien matkustusintoon negatiivisesti. Syksyn 1905 suurlakko 
sekä Venäjän epävakaat yhteiskunnalliset olot voisivat puolestaan selittää sen, miksi 
yhtyemäärissä tapahtui merkittävää laskua 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
lopulla. Ehkä yhtyeet eivät uskaltaneet riskeerata elantoaan tai ehkä ravintolanomista-
jilla ei ollut halua investoida hintaviin ulkomaisiin orkestereihin räjähdysherkässä po-
liittisessa tilanteessa. Sven Hirnin mukaan poliittisesti kireät olosuhteet eivät kuiten-
kaan vaikuttaneet Suomen suurten kaupunkien huvielämän yleiskuvaan radikaalisti.543

Lisäksi syitä voi hakea kansainvälisistä trendeistä. Dorothea Kaufmannin laskelmis-
sa naisorkesterien lukumäärässä on pieni tasauma juuri vuosien 1907–1908 kohdalla, 
siis suurin piirtein samaan aikaan kuin yhtyeiden kiertuetoiminta notkahti Suomessa. 
Kaufmann selittää tilannetta taloudellisen nousukauden lopulla, joka rajoitti orkeste-
rien toimintamahdollisuuksia Euroopassa.544 Der Artistissa mainostaneiden yhtyeiden 
määrä laski talouskriisin vuoksi jo vuosisadan vaihteessa, mikä saattoi niin ikään vai-
kuttaa Suomeen. 

Suomen tilannetta on erityisen kiinnostavaa verrata Ruotsissa esiintyneiden nais-
orkesterien määriin. Margaret Myersin tulokset nimittäin noudattelevat Kaufmannin 
linjoja uskollisemmin sikäli kuin hän on verrannut omia lukujaan Der Artistin osoitelis-
toihin. Myersin laskelmat tosin rajoittuvat pääasiassa 1900-luvun alkuun, minkä vuok-
si niitä on vaikeaa verrata suoraan suomalaisiin aineistoihin. Naisorkesterien aktiivisin 
esiintymisvuosi ajoittui myös Ruotsissa 1890-luvun loppupuolelle, tarkalleen ottaen vuo-
teen 1897. Varsinainen suursuosio koettiin kuitenkin vasta 1900-luvun  ensimmäisellä 
vuosikymmenellä, jonka loppupuolella naisorkestereita esiintyi maassa yhteensä 56.545

1981 ja Hirn 1999, 149. Steinbergin salonkiorkesterin muusikot olivat aiemmin työskennelleet Pieta-
rin keisarillisessa teatterissa (ks. Hirn 1999, 158). 1910-luvulla hotellien ja ravintoloiden –  erityisesti 
kuitenkin elokuvateattereiden – ilmoituksissa yleistyi myös sanamuoto ”oma orkesteri” (egen orkes-
ter), jonka perusteella orkesterin kokoonpanosta ja tyypistä on mahdotonta päätellä tarkempia tieto-
ja. Esimerkkinä ks. Hufvudstadsbladet 10.6.1913 (no 156) s. 1.

541 Seppälä, Mikko-Olavi: Suruton kaupunki: 1920-luvun iloinen Helsinki (Helsinki: WSOY 2016), 41–
43 ja Sillanpää 2002, 52–53.

542 Ks. esim. Sillanpää 2002, 47–48. Raittiusliikkeen suhteesta työväestöön yleisemmin ks. Sulkunen, 
Irma: ”Raittius kansalaisuskontona: raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin 
vuosiin” (Helsinki: Suomen historiallinen seura 1986).

543 Hirn 1997, 194.
544 Kaufmann 1997, 29.
545 Myers 1993, 141, 192, 279–280 ja 310–312. 
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Epäsuhdat Suomen, Ruotsin ja Euroopan naisorkesterimäärien välillä voivat ker-
toa laajemmista muutoksista kiertuereiteissä. Ehkäpä Suomen kaupungit eivät ei enää 
syystä tai toisesta houkuttaneet orkestereita, vaan ne suuntasivat kulkunsa toisaalle. Ki-
ristyvät maailmanpoliittiset suhteet ja nationalismin nousu sekä vastaavasti ”saksalais-
kysymyksen” (die Deutsche Frage) käsittely Venäjällä ovat voineet vaikuttaa tilantee-
seen tältä osin.546 Väite vaatisi kuitenkin tuekseen reittitietojen yksityiskohtaisempaa 
analyysiä ja vertailua 1900-luvun puolelta. Tarkastelua hankaloittaa se, että tarkkoja 
tietoja orkestereiden saapumisreiteistä Suomeen on paikallisen lehdistön kautta saa-
tavilla lähinnä 1890-luvun lopulta.547 Suuriruhtinaskunnan sisäisistä reittiverkostoista 
löytyy kuitenkin selviä painotuksia, jotka valottavat naisorkesterien Suomen- vierailuja 
osana niiden transnationaalista kiertueverkostoa.

Naisorkesterien reitit Suomessa548

Suomen rannikkokaupungit – etupäässä Helsinki, Turku ja Viipuri – olivat yksittäisiä 
kohteita naisorkesterien laajoilla kansainvälisillä kiertueilla (ks. kartta 5, liite 3 ja tau-
lukko 4). Yhtyeet saapuivat harvoin Keski-Euroopasta Helsinkiin kertakiinnitykselle. 
Pikemminkin ne pysähtyivät Suomessa matkojensa varrella sikäli kuin suunnitelmiin 
sopi. Vaikka Helsinki oli naisorkesterien keskuudessa ylivoimaisesti suosituin kohde-
kaupunki Suomessa, orkesterit jatkoivat usein matkaansa pääkaupungista muualle 
maahan.

546 Fleischhauer, Ingeborg: Die Deutschen im Zarenreich: zwei Jahrhunderte deutsch-russische Kultur-
gemeinschaft (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1986), 329.

547 Hotellin- ja ravintolanomistajat saattoivat kyllä mainoksissaan korostaa naisorkesterien aiempia 
kiinnityksiä, jos niiden laskelmoitiin herättävän yleisön kiinnostusta (ks. esim. Hufvudstadsbladet 
12.9.1896, no 248, s. 1). Käytäntö ei kuitenkaan ollut systemaattinen sen kummemmin mainoksissa 
kuin varsinaisissa lehtijutuissakaan.

548 Olen analysoinut naisorkesterien Suomen-reittejä vuosina 1895–1901 tapaustutkimuksenomaisesti 
myös toisaalla (Koivisto 2018, 256–260). Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin ne, joita laajem-
man aineistokokonaisuuden (1877–1916) tarkastelu tässä yhteydessä tuotti.
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Taulukko 4. Kaupungit naisorkesterien Suomen-vierailujen reittien varrella 
(KK, Historiallinen sanomalehtikirjasto 1877–1916)549 

Kaupunki Vierailut (lkm) Orkesterit (lkm)
Helsinki 75 52
Turku 57 38
Viipuri 34 26
Tampere 26 22
Hanko 16 16
Vaasa 13 11
Tukholma 9 7
Lyypekki 8 8
Pietari 6 6
Hampuri 5 5
Pori 3 3
Berliini 2 2
Hämeenlinna 2 2
Kotka 2 2
Kööpenhamina 2 2
Norrköping 2 2
Oulu 2 2
Amsterdam 1 1
Kokkola 1 1
Loviisa 1 1
Naantali 1 1
Odessa 1 1
Pariisi 1 1
Porvoo 1 1
Tartto 1 1
Uusikaupunki 1 1
Varsova 1 1
Wien 1 1

549 Taulukossa on otettu huomioon myös ne kaupungit, joissa naisorkesterit olivat Suomessa vain läpi-
kulkumatkalla – erityisesti tämä koskee Hankoa ja jossain määrin myös Turkua. Ulkomaiset kaupun-
git, joista naisorkesterit sanomalehtitietojen perusteella saapuivat, löytyvät myös listasta. Der Artist 
-lehden 1890-luvun tietoja tähän taulukkoon ei kuitenkaan ole integroitu, jottei kokonaiskuva painot-
tuisi liikaa yhteen tiettyyn ajanjaksoon tarkasteluvälin sisällä.
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Naisorkesterien suosima etelä-
rannikon reitti Tukholman ja Pie-
tarin välillä näyttäytyy aineistossa 
tärkeänä, mutta ei suinkaan ai-
noana kulkuväylänä Suomeen tai 
sieltä pois. Jotkin naisorkesterit 
ja muut taiteilijaseurueet suun-
nittelivat reittinsä pitkin Pohjan-
lahden rannikkoa. Vaasa oli tällä 
etapilla erityisen suosittu pysäh-
dyspaikka, mutta esimerkiksi A. 
Rauscherin naisorkesteri kon-
sertoi kesällä 1902 aina Oulussa 
saakka.550 Maria Mustakallio taas 
mainitsee Tornion musiikkielä-
mää koskevassa tutkimuksessaan 
naisorkesterin esiintyneen paik-
kakunnalla jo vuonna 1895.551 
Suositumpi – ja nopeampi – reitti 
lännestä kulki kuitenkin Ruot-
sista laivateitse Suomen ranni-
kolle. Turku, Hanko, Helsinki ja 
Viipuri olivat tällöin tyypillisiä 
pysähdyspaikkoja. Myös eteläran-
nikon pienemmissä kaupungeissa 
Porvoossa, Kotkassa ja kylpylä-
kaupunki Loviisassa poikkesi nais orkestereita.552

Suurin osa naisorkestereista saapui kuitenkin Suomeen suoraan Pohjois-Saksasta, 
ei Skandinaviasta tai Venäjältä. Yhtyeet käyttivät hyväkseen uudenaikaisia ja nopei-
ta höyrylaivayhteyksiä Lyypekkiin sekä Hampuriin, joista ne matkustivat meriteitse 
Turkuun, Hankoon tai Helsinkiin.553 Sinänsä tämä ei ole yllättävää, sillä suomalaiset 

550 Oulun Ilmoituslehti 16.7.1902 (no 81) s. 3.
551 Mustakallio, Marja: Musiikkia rajalla: sata vuotta tornionlaaksolaista musiikkielämää (Tornio: 

Arktinen ajatus 2009), 166.
552 Porvoossa esiintyi lokakuussa 1896 naisorkesteri Fahrbach-Ehmki (ks. esim. Borgå Nya Tidning 

13.10.1896, no 80, s. 2), Loviisassa taas naisorkesteri Fennia kesällä 1901 (Östra Nyland 31.7.1901, no 
61, s. 1). Kotkassa konsertoivat orkesterit Pesther Schwalben (1897, ks. esim. Kotka 6.5.1897, no 18, s. 
3) ja Fennia (1908, ks. esim. Kotka Nyheter 1.9.1908, no 67, s. 1).

553 Esimerkkinä ks. Nya Pressenin uutinen naisorkesteri Hollandian saapumisesta kaupunkiin (6.7.1898, 
no 179, s. 3).

Kartta 5. Naisorkesterien vierailut pai-
nottuivat Suomessa rannikkokaupunkeihin. 
Niihin yhtyeet saapuivat laivateitse Ruotsista, 
Pohjois-Saksasta ja muilta Itämeren alueil-
ta. Karttaan on kuvattu naisorkesterien reitit 
Suomessa, Suomeen ja Suomesta pois vuosina 
1877–1916 suomalaisten sanomalehtitietojen pe-
rusteella.
Lähde: Historiallinen sanomalehtikirjasto / Palladio
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 matkailijat suuntasivat samaa reittiä Keski-Eurooppaan – ja päinvastoin.554 Hampu-
rista tai Lyypekistä Suomeen lienee saapunut myös moni sellainen naisorkesteri, joka 
matkusti Suomeen Saksan sisämaasta tai Itävallasta. Matkan etapit vain eivät aina näy 
aineistossa, jossa reitit on kuvattu kiinnitysten perusteella.

Baltian läpi kulkevaa reittiä yhtyeet sen sijaan eivät suosineet. Ainoastaan unkari-
lainen naisorkesteri Tárogató saapui toiselle Suomen-vierailulleen vuonna 1913 Tar-
tosta.555 Der Artistin osoitelistoista (ks. kartat 3  ja 4) käy ilmi, ettei Baltia kuulunut 
naisorkesterien suosituimpiin alueisiin ainakaan 1890-luvulla. Yhtyeitä kyllä kävi jois-
sakin Latvian ja Liettuan kaupungeissa – erityisesti Riikassa – mutta niiden vetovoima 
ei ollut verrattavissa Pohjoismaihin (ks. liite 3). Viron merkittävät kaupungit – pää-
kaupunki Tallinna ja kylpylästään tunnettu Pärnu – sen sijaan eivät Tarttoa lukuun 
ottamatta esiinny Der Artistin naisorkesterilistoissa eivätkä suomalaisessa sanomaleh-
tiaineistossa lainkaan.556 

Suomen sisällä naisorkesterien toiminta näyttää keskittyneen rannikkoseuduille. 
Helsinki, Turku, Tampere ja Viipuri ovat tässä tutkimuksessa aineistollisten paino-
tusten vuoksi hyvin edustettuina.557 Hangon ja Vaasan kaltaisten rannikkokeskusten 
näkyvyys puolestaan kielii yhtäältä laivayhteyksien merkityksestä sekä pääasiallisesti 
ruotsinkielisen, urbaanin keskiluokan edustuksesta yleisön joukossa.558 Yksittäiset esi-
tykset pienemmissä rannikkokeskuksissa kertovat myös siitä, että orkesterien johtajat 
halusivat ottaa matkan varrelta kaikki ansaintamahdollisuudet irti. Jos yhtye saapui 
vaikkapa Pohjois-Saksasta tai Ruotsista Hangon kautta Helsinkiin, myös Hangossa oli 
luontevaa järjestää yksittäinen konsertti.559 

Naisorkesterit eivät sanomalehtiaineistojen perusteella lähteneet sisämaan suun-
taan Tamperetta ja Hämeenlinnaa lukuun ottamatta. Savolaisista lehdistä löytyy tosin 

554 Höyrylaivayhteyksistä Suomesta ulkomaille 1800-luvulla ks. Riimala, Erkki: Höyrylaivamme: kat-
saus suomalaisen höyrylaivakauden vuosikymmeniin ja viimeiset höyrylaivamme (2. painos, Hel-
sinki: Suomen höyrypursiseura 1977), 20–25.

555 Hangö 24.5.1913 (no 61) s. 2.
556 Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei orkestereita olisi voinut esiintyä laajemmin Baltian kaupungeissa. 

Niitä näkyy jo Helga Panhansin kartoissa pressnitziläisten perheyhtyeiden konserttimatkoista (Binte-
rová 2004, 99). Kalervo Hovi on Viron ravintolahistoriaa käsittelevässä tutkimuksessaan maininnut, 
että naisorkestereita esiintyi Tallinnassa ennen ensimmäistä maailmansotaa (ks. Hovi, Kalervo: Vii-
nasodasta kynttiläiltoihin: Tallinnan ravintolakulttuurin historia 1918–1940, Turku, Kirja-Aurora 
2002, 86). Hänen mukaansa ”naisorkesteri”-käsitteestä tuli 1920-luvulla maassa suosittu, kun nais-
voittoisiin yhtyeisiin turvaudutiin kabareen korvaajina (Hovi 2002, 86–87). Kysymys lienee kuiten-
kin ollut moderneista jazzorkestereista pikemmin kuin Wiener Damenkapelle -yhtyeistä.

557 Myös hakusanoilla ”naisorkesteri”, ”naiskapelli”, ”naissoittokunta”, ”damorkester” ja ”damkapell” 
suoritetut haut kaikkiin suomalaisiin digitoituihin lehtiin (1870–1917) heijastavat tällaista paino-
tusta. Koska hakutulokset näyttäisivät lähiluennalla saavutettuihin tuloksiin verrattuina edustavan 
aineistoa sangen kattavasti, niitä voi pitää suuntaa-antavina kokonaiskuvan kannalta. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, ettei sisämaan kaupunkien lehtien tarkempi analyysi voisi tuottaa uusia tietoja nais-
orkesterien toiminnasta Suomessa.

558 Hangon musiikkielämästä tarkemmin ks. Dahlström 1976, Vaasasta ks. Heikkinen & Rantanen 2018.
559 Ks. esim. Hangö 21.2.1901 (no 23) s. 2.
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yksittäisiä mainintoja naisorkestereista, mutta niistä on mahdotonta päätellä, oliko ky-
symys todella Damenkapelle-yhtyeistä vai ainoastaan paikallisista parodiahupailuis-
ta.560 Jyväskylästä tai Lappeenrannasta tietoja ei ole löytynyt lainkaan, vaikka erityises-
ti Kaakkois-Suomeen olisi ollut helppo suunnata konserttikiertueita Viipurista käsin.561 

Rannikkopainotteisuuteen vaikuttivat kielimuuri, huvikulttuurin vaatimattomuus ja 
yleisöpohjan kapeus. Koska naisorkesteritoiminta oli luonteeltaan kaupallista, yhtyei-
den reittivalinnoissa painoivat käytännölliset ja taloudelliset syyt. Matka- ja majoitus-
kulujen jälkeen piti jäädä rahaa säästöön ja kotiväelle lähetettäväksi.562 Suurista ran-
nikkokaupungeista matkustusmahdollisuudet olivat monipuolisemmat ja niissä riitti 
asiakaskuntaa useammille ravintoloille.563 Tästä syystä ne olivat sisämaata houkutte-
levampia kiertuekohteita. Helsingissä oli yksinkertaisesti pienempi riski jäädä ilman 
kuulijoita kuin vaikkapa Keski-Suomen kaupungeissa, joissa piirit olivat huomattavasti 
suppeammat. 

Naisorkesterien Suomessa oleskelun maksimikesto oli tyypillisesti yksi konsertti-
kausi – toisin sanoen lokakuusta huhtikuuhun. Poikkeuksiakin löytyi, kuten I. C. 
Schwarzin suosittu yhtye, joka kiersi Suomen rannikkokaupunkeja usean vuoden ajan 
1890-luvun lopulla.564 Myös muut naisorkesterit saattoivat palata vierailemaan esimer-
kiksi Helsingissä tai Turussa useita kertoja uudelleen, kuten taulukosta 3 voi havaita. 
Näin toimivat esimerkiksi Fahrbach-Ehmkin ja Gustav Richterin orkesterit.565 Tällä ta-
valla naisorkesterien ja paikallisten ravintolanomistajien välille muodostui pitkäaikai-
nen vuorovaikutus- ja liiketoimintasuhde, joka sitoi Suomen kaupunkeja osaksi nais-
orkesterikulttuurin transnationaalisia verkostoja.

Tietoja naisorkesterien arjesta ja asumisesta Suomessa on säilynyt niukalti. Der Ar-
tist -lehden mainoksista käy ilmi, että ainakin muutama yhtye asui Helsingissä kon-
sertoidessaan vuokratussa yksityisasunnossa. Kun esimerkiksi N. P. Wedemeyerin 
hollantilainen naisorkesteri sai vuonna 1898 kiinnityksen Helsingin Oopperakella-
riin, yhtye majoittui Hufvudstadsbladetin kirjapainon apulaisjohtajan Max Koppelin 

560 Ks. esim. Uusi Savo 28.3.1898 (no 71) s. 2–3. Naisorkesteriparodioista iltamissa ja arpajaisissa ks. 
luku 11.

561 Tällainen kiertuereitti ei ollut tavaton 1800-luvun lopun taiteilijaseurueiden keskuudessa. Esimerkik-
si Tervaniemen varieteessa Viipurissa heinäkuussa 1890 esiintynyt C. Glancen varieteeseurue jatkoi 
matkaansa Lappeenrannan ja Kuopion suuntaan (Östra Finland 30.7.1890, no 173, s. 1–2).

562 Tibbe 2012c, 115–116. Rahankäytöstä ja palkanmaksusta kiertävissä orkestereissa ks. myös Dieck 
1962, 302–320.

563 Hirn 1999, 96.
564 Olen käsitellyt I. C. Schwarzin orkesterin reittejä tarkemmin toisaalla (Koivisto 2018, 256–257).
565 G. Richterin orkesteri konsertoi Helsingin hotelli Kämpissä konserttikausina 1898–1899 ja 1900–

1901 (21.10.1898–27.3.1899, 3.1.–31.3.1901) sekä Turun hotelli Phoenixissä (25.11.–30.12.1900), 
Fahrbach-Ehmki puolestaan kiersi Suomessa 1895–1897 (Helsinki, Operakällaren, 20.11.1895.–
13.4.1896, 1.7.1896.–30.9.1896 ja 16.6.1897.–9.12.1897; Tampere, Seurahuone, 31.3.1896.–
26.4.1896; Turku, hotelli Phoenix, 27.4.1896.–3.5.1896 ja 1.10.1896.–8.10.1896; Porvoo, Seurahuo-
ne, 10.10.–11.10.1896). Konserttikaudella 1898–1899 orkesteri palasi vielä Helsinkiin (Seurahuone, 
l’Hermitage 11.10.1898–10.1.1899).
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(1847–1915) luona Antinkatu 22:ssa.566 Käytäntö oli naisorkestereille tyypillinen: ravin-
tolan- tai orkesterinjohtaja etsi yhtyeelle yksityisen vuokra-asunnnon kiertuekohtees-
ta.567 Samoihin asuntoihin saattoikin sekä Helsingissä että maailmalla majoittua vuo-
rollaan eri naisorkestereita. Esimerkiksi Fahrbach-Ehmkin ja Seyrichin naisorkesterit 
asuivat Helsingissä oleskellessaan vuosina 1898 ja 1899 samassa osoitteessa Henrikin-
katu 18.568 Lyypekin Schmiedestrasse 2:ssa sijaitseva rakennus taas oli 1890- luvulla 
”jokaiselle lyypekkiläiselle tuttu, sillä se sisälsi kaupungissa usein konsertoivien nais-
orkestereiden asunnot”.569

Ensimmäinen maailmansota ja suosion hiipuminen

Ensimmäisen maailmansodan myötä kiertävien naisorkesterien määrä väheni Suo-
messa dramaattisesti. Viimeinen löytämäni naisvoittoinen salonkiorkesteri konsertoi 
Helsingin ravintola Princessissä keväällä 1916, eikä sen taustasta ole tarkempaa tietoa. 
Yhtyeen jäsenistä mainittiin ainoastaan ensiviulisti Helvig Holm, ja sen kokoonpano 
muuttui konserttikauden kuluessa miesvaltaisesta orkesterista (yksi nainen ja kolme 
miestä) naisvoittoiseksi yhtyeeksi (kolme naista ja kaksi miestä).570 Joka tapauksessa 
orkesteri tuskin oli kotoisin Saksasta. Sodan alettua keskieurooppalaisten muusikoi-
den ja varieteetaiteilijoiden oli huomattavasti vaikeampaa – ellei mahdotonta – päästä 
Suomen kaupunkeihin esiintymään.571 Wiener Damenkapelle -yhtyeiden esitykset Suo-
messa lakkasivat jo elokuussa 1914, jolloin Tampereen Puistoravintolassa esiintynyt 

566 Syntyjään göteborgilainen Max Koppel oli muuttanut Suomeen 1880-luvun lopulla (Folkvännen 
2.1.1889, no 1, s. 2). Hän työskenteli Hufvudstadsbladetin sanomalehtipainossa vuoteen 1908 saakka 
tittelinään andre faktorn. Ks. esim. Hufvudstadsbladet 2.3.1908 (no 61) s. 3 ja 2.10.1915 (no 271) s. 2 
sekä Veckans Krönika 9.10.1915 (no 35) s. 14.

567 Kaufmann 1997, 100.
568 Der Artist 21.8.1898 (no 706) s. 54 ja 17.9.1899 (no 762) s. 3. Der Artistin mukaan Seyrichin nai-

sorkesterin johtaja oli vuonna 1871 syntynyt huilisti Frieda Seyrich (ks. Freia: ”Seyrich, 
Frieda, Frida”, Sophie Drinker Institut, Instrumentalistinnen-Lexikon, http://www.Sophie Drinker 
Institut.de/seyrich-frieda, osoite tarkistettu 2.2.2019). Kesällä 1896 Helsingissä konsertoidessaan 
Fahrbach-Ehmkin yhtye asui Der Artistin perusteella osoitteessa Kasarmikatu 26. Olen tulkinnut 
nämä osoitteet yksityisasunnoiksi, sillä en ole onnistunut löytämään sanomalehdistä tietoja, joiden 
mukaan niissä olisi sijainnut hotelleja tai ravintoloita. 

569 ”[…] welches jedem Lübecker bekannt ist, da es die Wohnungen der häufig in Lübeck konzertirenden 
Damenkapellen enthält.” Hamburger Anzeiger 20.10.1895 (no 246) s. 2.

570 Yhtye konsertoi Hufvudstadsbladetin mainosten perusteella ravintola Princessissä 30.10.1915–
1.5.1916.  Termiä ”naisorkesteri” (damkapell) käytettiin vain yhtyeen vappukonsertti-ilmoituksessa 
(Hufvudstadsbladet 30.4.1916, no 117, s. 6). Helvig Holm oli kotoisin Kööpenhaminasta ja esiintyi or-
kesterimuusikkona myös muualla Suomessa – muun muassa Imatran ”turistihotellissa” – 1910-luvul-
la: ks. esim. Aamulehti 24.10.1914 (no 245) s. 1 ja Karjala 26.8.1916 (no 196) s. 5. On täysin mahdol-
lista ja jopa todennäköistä, että kysymyksessä oli sama henkilö kuin Helsingin kaupunginorkesterin 
palkkalistoilta 1916–1918 löytyvä Hedvig Holm (HKA, Filharmoonisen seuran / Helsingin kaupungi-
norkesterin arkisto, esiintyjäsopimukset Hh:3 ja Hh:4). Asian tarkempi selvittäminen vaatisi laajem-
paa perehtymistä Holmin elämään ja uraan. 

571 Esimerkiksi pianisti Michael Zadora ei päässyt Suomeen rajan yli keväällä 1915, sillä hän saapui maa-
han Itävallan suunnalta (Hufvudstadsbladet 12.11.1915, no 311, s. 5). Aiheesta tarkemmin ks. esim. 
Hirn 1999, 191.
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naisorkesteri Wiener Blut jätti työpaikkansa.572 Syynä oli mitä ilmeisimmin sodan syt-
tyminen. Poikkeustilanne katkaisi naisorkesteritoiminnan kannalta elintärkeät kulku-
yhteydet Saksan ja Itävallan keisarikuntiin. 

Myös Venäjän vallankumous, sitä seurannut sisäpoliittinen sekasorto sekä Pieta-
rin-yhteyden sulkeutuminen Suomen suuntaan vaikuttivat rannikkokaupunkien huvi-
tarjontaan. Keski-Euroopasta saapuneilla yhtyeillä ei ollut enää samaa mahdollisuutta 
edetä Suomen rannikolta luontevasti Venäjän suurkaupunkeja kohti. Muutokset eivät 
koskeneet ainoastaan naisorkestereita vaan koko mannermaisen huvikulttuurin ver-
kostoja. Agentit, taiteilijat ja ravintolanomistajat joutuivat yhtä lailla totuttautumaan 
reittivalintoja koskeviin realiteetteihin uusien valtiorajojen jakamassa Euroopassa. 573 

Ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan jälkeen Suomen ravintolaviihteen 
liiketoimintamallia horjutti kieltolaki, joka astui voimaan kesällä 1919.574 Koska nais-
orkesterikonserttien tulot perustuivat pitkälti anniskelusta saatuun voittoon, radikaali 
muutos virvokemyynnissä vaikutti yhtyeiden työmahdollisuuksiin olennaisesti. Kielto-
lain voimaan astumista edelsi 1900–1910-luvuilla vilkas moraalipoliittinen keskustelu, 
jossa erityisesti uskonnolliset-, fennomaani- ja raittiuspiirit pyrkivät kontrolloimaan 
elokuvan ja varieteen kaltaisten huvien siveellistä vaikutusta kansakuntaan. 575 Kri-
tiikki ei kohdistunut suoranaisesti naisorkesterien esityksiin, mutta oletettavissa on, 
että yhtyeiden tiiviit suhteet varietee- ja ravintolamaailmaan tekivät niistä epäilyttäviä 
edellä mainittujen ryhmittymien näkökulmasta.  Kieltolain voimaantulo ei tietenkään 
tarkoittanut, että ravintolaviihde olisi hävinnyt Helsingistä, Turusta tai Viipurista – 
päinvastoin.576 Naisten salonkiorkesterien kannalta murrosvaihe vain osui kohtalok-
kaaseen aikaan. Itsenäinen Suomi oli monella tavalla erilainen kiertuekohde kuin Suo-
men suuri ruhtinaskunta vuosisadan alussa. 

Pekka Jalkasen tutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että 1920-luvun alkupuolella Hel-
singissä nähtiin uusi ulkomaisten soittajien aalto muutaman vuoden hiljaiselon jäl-
keen. Syynä oli ensinnäkin Venäjän sisällissota, jonka jaloista Suomeen pakeni lukuisia 
musiikilla itsensä elättäviä, köyhtyneitä emigrantteja.577 Toisaalta maahan tulvi muu-
sikoita Keski- ja Itä-Euroopasta, jossa alan talous- sekä työolot olivat maailmansodan 

572 Wiener Blut -orkesterin viimeinen konsertti-ilmoitus Aamulehdessä (no 173, s. 1) julkaistiin 1.8.1914. 
Myös unkarilainen naisorkesteri Tárogató jatkoi konsertoimista Turun Hamburger Börsissä ainakin 
elokuun alkuun saakka (Åbo Underrättelser 3.8.1914, no 209, s. 1).

573 Ks. Hirn 1997, 288 ja Jalkanen 1989, 41.
574 Kieltolaista Suomessa ks. Sillanpää 2002, 52–64.
575 1910-luvun huvikeskustelua on analysoinut tarkemmin Markku Nenonen väitöskirjassaan Elokuva-

tarkastuksen synty Suomessa (1907–1922), Bibliotheca Historica 46, Tampereen yliopisto, Helsinki: 
SKS 1999.

576 Ks. esim. Seppälä, Mikko-Olavi: Suruton kaupunki: 1920-luvun iloinen Helsinki (Helsinki: WSOY 
2016), 15–23.

577 Jalkanen 1989, 49.
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jäljiltä katastrofaaliset.578 Damenkapelle-yhtyeitä muusikkovirta ei nähtävästi tuonut 
tullessaan. Aika oli yksinkertaisesti ajamassa ohi konservatiivisesta salonkiorkesterilai-
toksesta. Kuten Jalkanen on esittänyt, jazzmusiikin akkulturaatio 1920-luvun Helsin-
kiin muutti paikallisten ravintolaorkesterien kokoonpanoja, repertuaareja ja profiile-
ja.579 Toisaalta muusikoiden merkittävimmikisi työllistäjiksi muodostuivat 1920-luvun 
Helsingissä ja muissakin kaupungeissa mykkäelokuvateatterit.580 Niihin naisorkesterit 
eivät juurtuneet, vaikka osa yhtyeiden johtajista jatkoi 1920-luvulla uraansa elokuva-
orkesterien kapellimestareina.581 

Musiikkikulttuurin murros synnytti uudenlaisia naisvoittoisia ravintolaorkestereita. 
Esimerkiksi Ruotsissa Wiener Damenkapelle -yhtyeet vaihtuivat sotienvälisenä aikana 
moderneihin naisten jazzbändeihin.582 Ne kuitenkin poikkesivat aikalaisten silmissä 
jyrkästi valkopukuisista ”Wienin pääskysistä”. 1890-luvun railakkaita ylioppilasvuo-
siaan Garm-lehdessä vuonna 1931 muistelleelle nimimerkki ”Pulle Blulle” naisten sa-
lonkiorkesteri oli jo osa nostalgista, peruuttamattomasti mennyttä aikakautta: ”Vuodet 
ovat vierineet, nuoruus on ohitse kaikki ne, jotka kokoontuivat myötävaikuttamaan tai 
viettämään tuikkivan iloista hetkeä ’Wienin pääskysten’ sirkeisiin musiikkiesityksisiin, 
ovat kadonneet maailman tuuliin. – Jazz kähisevine neekerimusiikkeineen ja saksofo-
neineen on tullut tilalle.”583

Naisten jazzorkestereita nähtiin Suomessa muutamia 1920- ja 1930-luvuilla, mutta 
toiminta näyttää jääneen varsin vaatimattomaksi.584 Esimerkiksi Helsinkiin perustet-
tiin 1930-luvulla sweet jazz -tyyliin viittaavalla nimellä varustettu naiskokoonpano ni-
meltä Mickie-Maus.585 Toinen syy siihen, miksi Suomeen ei 1920- ja 1930-luvuilla enää 
saapunut laajamittaisesti naisten ravintolaorkestereita ulkomailta, saattaakin piillä ko-
toperäisen muusikkokunnan suosimisessa. Trendi oli maassa kasvava koko 1920- luvun 
ajan. Erityisen kiihkeästi kotimaisten työntekijöiden etua ajoi muusikkojen tuore am-
mattiyhdistys Muusikeriliitto.586 

578 Jalkanen 1989, 49 ja 200–201.
579 Jalkanen 1989, 66–67.
580 Jalkanen 1989, 46.
581 Näin teki esimerkiksi Pollakin naisorkesterin kapellimestari Josef Pollak (ks. Koivisto 2018, 256).
582 Naisten jazzyhtyeistä Ruotsissa sotienvälisenä aikana ks. Myersin tutkimuksen III osa (Myers 1993, 

315–374).
583 ”Åren hava rullat hän, ungdomstiden är förbi och skingrade för livets vindar äro alla de som då sam-

lades för att bidraga till eller njuta av en skimrande glädjestund vid ’Wienerschwalbens’ pigga musik. 
– Jazz med skorrande niggermusik och saxofoneri hava trätt i stället.” Garm 1.5.1931 (no 9) s. 8.

584 Tiedot perustuvat tutkimuksessa käytetyillä hakusanoilla (ks. s. 16) tehtyihin hakuihin Historiallinen 
sanomalehtikirjasto -portaalista vuodesta 1918 vuoteen 1939. Myöskään Pekka Jalkanen ei Helsingin 
1920-luvun jazzkulttuuria käsittelevässä tutkimuksessaan (Jalkanen 1989) tuo esille, että kaupungis-
sa olisi tuona aikana ollut merkittävää naisorkesteritoimintaa.

585 Mickie-Maus-yhtyeestä ks. esim. Ylä-Kämpin mainos Kauppalehdessä (no 22, s. 1) 28.1.1933.
586 Jalkanen 1989, 196–201. 
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Myös 1920- ja 1930-lukujen koventuneet sukupuolittavat asenteet saattoivat 
 vaikuttaa naisten asemaan ravintolamusiikinkin alalla Pohjoismaissa. Sotien poikke-
ustilan aikana naismuusikoilla oli parempi tilaisuus saada kiinnityksiä, ja heitä otettiin 
esimerkiksi Helsingin kaupunginorkesteriin.587 Margaret Myersin selvitykset Tukhol-
man kuninkaallisen konservatorion oppilastilastoista viittaavat siihen, että naisten 
määrä orkesteri-instrumenttien opiskelijoina laski sotienvälisenä aikana huomattavas-
ti.588 Laajamittaisempi lasikattojen murtuminen tapahtui vasta vuosisadan jälkipuolis-
kolla, ja sekin hitaasti. Helsingissä oli vielä 1930-luvun lopulla tarvetta erilliselle nais-
orkesterille, jonka jäsenistö koostui pitkälle musiikkia opiskelleista perheenäideistä, 
-tyttäristä ja rouvista.589 

Kaikkiaan naisten salonkiorkesteri jäi sekä Suomessa että muualla Euroopassa 
1800- ja 1900-luvun vaihteen muoti-ilmiöksi. Jazz, elokuva ja muut uudet huviteolli-
suuden innovaatiot syrjäyttivät perinteiset Damenkapelle-yhtyeet ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen. Aika oli yksinkertaisesti ajanut niistä ohi. Euroopan uudet valti-
orajat muuttivat kiertävien ravintolaorkesterien toimintamalleja yleisemminkin. Kun 
raja Venäjän suuntaan oli sulkeutunut, Pietarin-yhteys ei enää houkutellut kiertäviä 
seurueita Suomen rannikolle. Vaikka maassa esiintyi ulkomaisia viihdetaiteilijoita 
edelleen, huviteollisuuden rakenne ja toimintaedellytykset olivat muuttuneet perusta-
vanlaatuisesti. 

YHTEENVETO

Naisorkesteritoiminnan transnationaalinen verkosto muodostui 1800-luvun loppu-
puolella keskieurooppalaisten perheyhtyeperinteiden pohjalta. Erityisesti Luoteis- 
Böömin Erzgebirgen alueelta, jossa kiertävillä Wandermusikanten-yhtyeillä oli vakaa 
perusta ja jossa muusikon ammatti periytyi sukupolvilta toisille, lähti huomattava 
määrä uudenaikaisia naisorkestereita maailmalle. Kysymys oli pikemmin kiertävien 
musiikkiseurueiden muovaamisesta modernisoituvan huviteollisuuden kentälle kuin 
ammattirakenteiden murroksesta. Tällä tavalla naisorkesterien juuret kietoutuivat 
maaseudun paikallisiin käsityöläis- ja perheyhteisöihin.

Naisorkesterien toiminta oli alusta alkaen leimallisen transnationaalista. Samoin 
kuin 1800-luvun alkupuolen perheyhtyeet, naisten salonkiorkesterit matkustivat kiin-
nitysten perässä ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Työsuhteittensa aikana yhtyeiden 
jäsenet ehtivät tutustua paikallisiin, ihmetellä nähtävyyksiä ja opiskella uusia kieliä. 

587 Ks. esim. Fried Block & Stewart 1991, 156–157 sekä Helsingin kaupunginorkesterin henkilökortis-
to (HKA, Filharmoonisen seuran / Helsingin kaupunginorkesterin arkisto, Henkilökortisto vuosilta 
1909–1955, Ge: 1–5).

588 Myers 1993, 225.
589 Helsingin naisorkesteria on tarkastellut lähemmin Elisa Määttänen-Boynton (1988).
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Jotkut jäivät pysyvästi konserttikaupunkeihin avioliiton seurauksena, toiset taas veivät 
kotiinsa eksoottisia matkamuistoja ja anekdootteja kaukomailta. Naisorkesterit eivät 
ainoastaan välittäneet saksalais-itävaltalaista kaupunkikulttuuria kiertuekohteisiinsa, 
vaan kiertävä elämäntyyli vaikutti yhtä lailla kotiseudun paikallisyhteisöihin.

Sitä mukaa kuin naisorkesterien suosio vuosisadan lopussa kasvoi, yhtyeiden ydin-
toiminta-alueeksi vakiintuivat manner- ja Pohjois-Euroopan, erityisesti Saksan kei-
sarikunnnan satama- ja teollisuuskaupungit. Niiden keskiluokalla riitti kysyntää ra-
vintolaviihteelle. Lisäksi Damenkapelle-yhtyeitä matkusti tiuhaan tahtiin Belgiaan, 
Alankomaihin ja Pohjois-Ranskaan. Myös Itämeren rannikkokaupungit olivat nais-
orkesterien suosiossa, ja suuri osa yhtyeistä päätyi Suomeenkin laivateitse. Sen sijaan 
Välimeren rannoille ja Brittein saarille naisorkesterit eivät juurikaan suunnanneet.

Naisorkesterien transnationaalinen toimintaverkosto laajeni Suomeen melko var-
haisessa vaiheessa, vaikka puitteet vakiintuneelle toimintakulttuurille luotiin vasta 
1890- luvulla. Wiener Damenkapelle -nimitys levisi Euroopassa 1870-luvulta alkaen, 
ja ensimmäinen tällainen yhtye saapui Viipuriin jo vuonna 1877. Aluksi naisorkesteri- 
nimitystä käyttivät monenlaiset kokoonpanot. Sitä mukaa kuin keskieurooppalaisten 
naisorkesterien suosio Suomessa kasvoi, myös termi ”naisorkesteri” vakiintui tarkoit-
tamaan ennen kaikkea naisvoittoista salonkiorkesteria, useimmiten Wiener Damen-
kapelle -yhtyettä. Naisorkesterien huippusuosio ajoittui sekä Euroopassa että Suomessa 
vuosisadan vaihteeseen. Suomen kaupungeissa suosiopiikki oli kuitenkin terävämpi ja 
lyhytkestoisempi. Tähän vaikuttivat sekä taloudelliset suhdanteet että yhteiskunnalliset 
olosuhteet. 

Suomessa naisorkesterien kiertuetoiminta noudatti samoja yleislinjoja kuin muualla 
Euroopassa. Yhtyeet konsertoivat pääasiassa Etelä-Suomessa – Helsingissä, Turussa 
ja Viipurissa – jonne ne saapuivat Pohjois-Saksan satamista, Ruotsista tai Pietarista. 
1890-luvulta lähtien Helsingistä muodostui naisorkesteritoiminnan keskus Suomessa: 
pääkaupungissa oli vilkas huvielämä ja sieltä pääsi helposti matkustamaan eri suun-
tiin. Ylipäänsä rannikkokaupungeissa orkesterien yleisöpohja oli laajin, potentiaalisia 
työpaikkoja oli eniten ja infrastruktuuri toimi parhaiten. Sisämaassa ainoastaan Tam-
pereen teollisuuskaupunki kykeni kilpailemaan rannikkokeskuksten naisorkesteri-
määrien kanssa. Osa orkestereista teki suhteellisin pitkiä Suomen-kiertueita tai palasi 
maahan useamman kerran. Tämä vahvisti Suomen kaupunkien asemaa kiinteänä osa-
na naisorkesterien transnationaalista reitti- ja toimintaverkostoa Itämeren alueella.
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Naisorkesterit ja 
konserttikulttuuri6

Transnationaalisen kiertuetoimintansa ansiosta naisorkesterit välittivät tiettyjä ko-
koonpanotyyppejä ja konserttikäytäntöjä ympäri Eurooppaa. Yhtyeet muovasivat 
ravintolaesitysten arkea sekä salonkiorkesterilaitosta myös Suomen kaupungeissa. 
Naisorkesterien instrumenttivalinnat ja yleisöpohja seurasivat keskieurooppalaisia 
trendejä Helsingissä, Viipurissa, Turussa ja Tampereella. Ohjelmistot, kokoonpanot 
ja konserttietiketti muodostivat keskeisen osan yhtyeiden kulttuurinvälitystoimintaa, 
jonka kautta huviteollisuuden toimintamallit kulkeutuivat manner-Euroopasta Itä-
meren pohjoisille rannoille.

NAISORKESTERIN ANATOMIA

Naisorkesteri on eriskummallinen asia. Jokainen naisorkesteri on huomattavin ja kuuluisin 
maailmassa ja sen nimi mainitaan ilmoituksissa sekä julisteissa väittäen, että sillä on maail-
manmaine ja että se on kaikkialla tunnettu, samaan tapaan kuin vaikkapa Beethoven tai 
Mozart. Orkesterin nimi ei koskaan ole esimerkiksi naiskapelli ’Pragen [sic] Gänse’ [Prahan 
hanhet] vaan: kuuluisa hanhikapelli jne. Naisorkesteri koostuu ensinnäkin tyypillisesti kol-
mesta herrasta, joista yksi soittaa ykkösviulua tai jotain muuta merkittävää melodiastemmaa, 
toinen pianoa ja kolmas harmoonia tai selloa. Yksi herroista osaa lisäksi tarvittaessa käsitellä 
trumpettia. Naisia on kuusi tai seitsemän. Heistä yksi tai kaksi auttaa ykkösviulua soittavaa 
herraa, yksi soittaa kakkosviulua, yksi alttoviulua, yksi bassoviulua ja yksi selloa, yksi puhaltaa 
huilua ja yksi lyö rumpuja, joskus jopa patarumpuja. Useimmiten alttoviulu kylläkin puuttuu.590

Näin kuvaili nimimerkki Boulot Hufvudstadsbladetissa tyypillistä naisorkesteri-
kokoonpanoa 1890-luvun puolivälissä. Vaikka katkelman sävy on sekä sukupuo-
littava että arvottava, kuvaus pitää pääosin paikkansa. Yhtyeiden jäsenmäärässä ja 

590 ”En damorkester är ett förunderligt ting. Hvarje damorkester är den förnämsta och berömdaste i värl-
att ha världsrykte och vara allom 

bekant, likasom man skulle säga Beethoven eller Mozart. Den heter aldrig t. ex. Damkapellet ’Pragen 
Gänse’ [sic] utan: det berömda Gänse-kapellet o. s. v. Ett damkapell består först och främst i regeln 
af tre herrar, af hvilka en spelar första viol eller någon annan framstående melodistämma, den andra 
piano och den tredje harmonium eller cello. En af herrarne besitter dessutom i regeln förmåga att, då 
så behöfves, traktera trumpeten. Damerna äro sex eller sju. Af dessa hjälpa en eller två herrn att spela 
första fiol, en spelar andra fiol, en altfiol, en basfiol och en cello, en blåser flöjt och en slår trummor och 
någon gång äfven pukor. Oftast saknas dock altfiolen”. Hufvudstadsbladet 24.11.1895 (no 320) s. 6. 
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instrumentti jakaumassa esiintyi toki orkesterikohtaista vaihtelua. Wieniläisissä tai 
itävaltalaisissa naisorkestereissa pienimuotoisen salonkiorkesterin formaatti säilyi 
kuitenkin läpi yhtyetyypin kulta-ajan.591 Siitä tuli kulttuurinen vientituote, joka levisi 
suhteellisen yhtenäisenä ympäri Eurooppaa.

Kokoonpanot ja instrumentit

Kuten ”Boulot” toteaa, aikakauden tyypilliseen naisorkesteriin kuului kymmenkunta 
muusikkoa. Kysymyksessä oli siis pienimuotoinen salonkiorkesteri. Poikkeuksia tosin 
löytyi Josephine Amann-Weinlichin 60-henkisestä orkesterista aina Amados- sekstetin 
kaltaisiin muutaman soittajan kamarimusiikkiyhtyeisiin.592 Sanomalehtiaineiston pe-
rusteella suurin osa Suomessa esiintyneistä naisorkestereista mahtui kuitenkin pie-
nehkön, noin 10–15-henkisen salonkiorkesterin muottiin.

Instrumenttirakenteeltaan 1800-luvun lopun salonkiorkesteri ei ollut yhtenäinen 
käsite. Sen perustana oli pianotrio, jota höystettiin erilaisilla lisäsoittimilla.593 Nais-
orkesterien keskuudessa suosittu oli niin sanottu ”wieniläinen kokoonpano” (Wiener 
Besetzung), joka sopi yhtyeiden wieniläis-itävaltalaiseen profiiliin. Yhtyetyyppi poik-
kesi urkuharmooneineen, jousisoittimineen ja puhaltimineen sekä berliiniläisestä ko-
koonpanosta, johon kuului enemmän puhaltimia, että pariisilaisesta kokoonpanosta, 
josta puuttui urkuharmoni.594 Naisorkesterit omaksuivat kuitenkin muunlaisia ko-
koonpanomalleja, eivätkä erityyppisten salonkiorkesterien väliset rajat olleet aina sel-
keitä.595 Esimerkiksi Der Artist -lehden nimimerkki Franzel mainitsi nais orkesterien 
yhteydessä ”böömiläisen” (böhmische) kokoonpanokategorian, johon ei kuulunut lain-
kaan pianoa.596 Signor Saltarino sen sijaan puhui pressnitziläisestä kokoonpanosta vii-
taten todennäköisesti böömiläiseen yhtyetyyppiin: 

Kumpikin yhtyetyyppi on helppo erottaa toisesta. Wieniläisyhtyeet soittavat aina harmoonin ja 
pianon kera, ja huilu sekä ykkösviulu ovat melodiaääninä aina miesten soittamia, kun taas nai-
set rajoittavat osuutensa kakkosviuluun ja obligatoon. Pressnitziläisillä sitä vastoin ykkösviulu, 

591 Dorothea Kaufmann on käsitellyt naisorkesterien salonkikokoonpanoja perusteellisesti tutkimukses-
saan (Kaufmann 1997, 60–67). 

592 Amados-sekstetin (Künstlerinnen-Sextett Amados) piti tulla esiintymään Helsingin Oopperakellariin 
tammikuussa 1897, mutta syystä tai toisesta vierailu peruuntui (ks. Aftonposten 28.11.1896, no 278, s. 
3 ja Hufvudstadsbladet 29.11.1896, no 326, s. 6). Vaikka orkesteri ei esiintynyt Der Artistin Damen-
kapelle-osoitelistoissa, se mainosti lehdessä aktiivisesti. Yhtyeen osoite sijaitsi 1890-luvulla Prahassa 
(ks. Der Artist 11.12.1892, no 409, s. 27).

593 Jalkanen 1989, 48 ja Kaufmann 1997, 62.
594 Der Artist 13.11.1898 (no 718) s. 17 ja Kaufmann 1997, 62.
595 Kaufmann 1997, 62.
596 Der Artist 13.11.1898 (no 718) s. 17. Franzel-nimimerkin tarkka identiteetti ei ole tiedossa, mutta 

muuan kapellimestari B. Päckertin Der Artist -lehdessä ilmestynyt vastine (Der Artist 27.11.1898, no 
720, s. 51) vihjaa, että hän olisi entiseltä ammatiltaan ollut naisorkesterin johtaja. Väite on uskottava 
siinäkin mielessä, että Franzelin tekstit käsittelevät naisorkesterien ohjelmistoja sekä konserttikäy-
täntöjä hyvin yksityiskohtaisesti sekä analyyttisesti.
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huilu ja sello ovat naisten käsissä samoin kuin kontrabasso, alttoviulu, klarinetti ja rummut.597 

Joidenkin naisorkesterien kohdalla poikkeamat salonkiorkesterin standardista 
olivat dramaattisempia. Tyypillinen Damenkapelle-yhtye – oli kyseessä sitten 
wieniläinen, berliiniläinen tai pariisilainen kokoonpano – sisälsi niin jousi-, puhallin-, 
kosketin- kuin lyömäsoittimia. Salonkiorkesterien ohella ravintoloissa konsertoi 
”naisten torvisoittokuntia” (Damen-Trompeter-Korps, Damen-Blasorchester).598 
Tällainen oli esimerkiksi Viipurissa vuonna 1892 esiintynyt saksalainen naisorkesteri 
Hansa.599 Joskus samaan orkesteriin kuului sekä jousi- että puhallinkokoonpano, 
jotka esiintyivät tarpeen mukaan joko yhdessä tai erikseen. Turun Kupittaalla 1898 
esiintynyt H. Brandtin naisorkesteri on tästä oivallinen esimerkki.600 

Salonkiorkestereissa tyypillisten instrumenttien ohella niin sanotuissa Trachten-
kapelle-naisorkestereissa hyödynnettiin kansansoittimia ja pukeuduttiin kansallis-
pukuihin. Taustalla vaikutti varietee- ja huvikulttuurin eksotiikanhakuisuus. Esi-
merkiksi balkanilaisiin tamburitza-yhtyeisiin lukeutui 1800-luvun lopulla lukuisia 
nais- ja sekaorkestereita.601 Yksi serbialainen tamburitza-sekaorkesteri vieraili Suo-
messakin vuonna 1894.602 1910-luvulla Turussa, Helsingissä ja Viipurissa konsertoinut 
unkarilainen naisorkesteri sen sijaan oli nimennyt itsensä itäeurooppalaisen tárogató- 
puhaltimen mukaan.603 Yksiselitteisiä rajoja niiden ja perinteisempien salonkiorkeste-
rien välille on kuitenkin vaikea vetää, sillä kumpaankin kokoonpanotyyppiin sisältyi 
samoja esityskulttuurin elementtejä.

Lisäksi Suomessa esiintyi sitra- ja mandoliiniorkestereita, joihin kuului naisia. 
Hyvä esimerkki tällaisesta orkesterista on Viipurissa useamman kerran konsertoinut 

597 ”Die Wiener Truppen spielen stets mit Harmonium und Klavier, und die Flöte wie die erste Violine 
sind immer als Hauptstimmen von Männern besetzt, während die Frauen sich immer auf zweite Vio-
line und Obligat beschränken. Bei den Pressnitzern dagegen sind erste Violine, Flöte und Cello von 
Damen besetzt, ebenso Kontrabass, Viola, Klarinette und Schlagwerk.” Sitaatti on peräisin nimimerk-
ki Signor Saltarinon ”Von den Damenkapellen”-artikkelista (Teplitz-Schönauer Anzeiger 17.4.1909, 
no 45, s. 16).

598 Naisten torvisoittokunnista ks. Kaufmann 1997, 67–73.
599 Ks. esim. Östra Finland 2.3.1892 (no 51) s. 3. 
600 Kaufmann 1997, 119. Brandtin puhallinkokoopano soitti Kupittaalla sanomalehti-ilmoitusten perus-

teella kesä-heinäkuun vaihteesta syyskuun kahdeksanteen päivään saakka vuonna 1898.
601 Tamburica-luuttu, josta yhtyeiden nimitys tulee, on peräisin Balkanin alueelta (ks. Hemetek, Ursula: 

”Tamburizza (Tamburica)”, Österreichisches Musiklexikon, http://www.musiklexikon.ac.at/ml/mu-
sik_T/Tamburizza.xml, osoite tarkistettu 13.11.2017.). Kaufmann 1997, 74–77.

602 Tämä ”Original Serbiska Tamburita [sic] Kapellet” tai ”Serbiska tamburitza kvintetten” konsertoi 
sanomalehtitietojen perusteella Helsingissä 13.2.1894–10.4.1894, Viipurissa 1.5.1894–8.5.1894 sekä 
Turussa 20.–27.5.1894. Siihen kuului sanomalehtitietojen mukaan joko kaksi miestä ja kolme naista 
tai päinvastoin.

603 Kyseistä yhtyettä mainostettiin Suomen sanomalehdissä sekä ”unkarilaisena”, ”unkarilais-kroatialai-
sena” että ”unkarilais-serbialaisena” (ungarisch-serbisch). Orkesteri ehti kiertää ainakin Turussa, 
Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa vuodesta 1911 aina ensimmäisen maailmansodan syttymiseen 
saakka. Tárogató on itäeurooppalainen, oboeta muistuttava puupuhallin (Fontana, Eszter: ”Táro-
gató”, Oxford Music Online, https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.27520, osoite tar-
kistettu 13.11.2017).
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italialainen naissoittokunta Badini.604 Helsinkiin muuttanut saksalainen muusikko 
ja musiikkikauppias Josef Binnemann perusti 1900-luvun alussa jopa helsinkiläisen 
sitra orkesterin, jossa soitti paikallisia naisia.605 Sitra- ja mandoliiniyhtyeet eivät mai-
nostaneet itseään naisorkestereina esimerkiksi Program-bladetissa, vaan tämä käsite 
rajoittui pikemminkin Wiener Damenkapelle -salonkiyhtyeisiin. Kenties sitra- ja man-
doliiniorkesterien johtajat mielsivät yhtyeensä pikemmin sekaorkestereiksi tai kenties 
ne välttelivät naisorkesterin leimaa markkinointisyistä. 

Erilaiset salonkiorkesterikokoonpanot olivat tyypillisiä myös miesvoittoisten ravinto-
laorkesterien keskuudessa.606 Yhdessä suhteessa naisorkesterit kuitenkin poikkesivat kil-
pailijoistaan. Naisorkesterimuusikoiden oli osattava laulaa. Tarkkojen tietojen puutteessa 
on mahdotonta sanoa, kuinka moni yhtye sisällytti esityksiinsä laulua, mutta aikalais-
lähteistä löytyy useita viittauksia käytäntöön. Yleisön tai sanomalehti kommentaattorien 
suhtautuminen ei aina ollut järin positiivista. Näin humoristiseen sävyyn lauluesityksiä 
kuvaili nimimerkki Boulot Hufvudstadsbladetissa marraskuussa 1895: 

Monissa naisorkesterien kappaleissa, erityisesti valsseissa ja marsseissa, ainakin trio-osa 
mutta usein myös kaksi tai kolme kertausta koostuu laulusta. Jokaisella naispuolisella nais-
orkesterin jäsenellä on lauluääni, joka muistuttaa erehdyttävästi haljenneen urkupillin me-
lodista sointia – niin, älkää ymmärtäkö minua väärin, en nyt tarkoita tarkkaan ottaen täysin 
haljennutta, vaan sellaista hiukan säröillyttä urkupilliä. Kun nyt kuusi tai seitsemän tuollaista 
stemmaa kajahtaa unisonossa ilmoille sanoin: Am Wasser, am am Wasser, am Wasser, da bin 
ich z’Haus! tai Wo find’ich einen solchen Mann? Jessas na!, ei yksikään yleisö maailmassa voi 
vastustaa heitä, silloin on taistelu voitettu, silloin puhkeaa aplodien myrsky, joka välttämättä 
johtaa dacapo-numerona herttaiseen vihellyskonserttiin: Die schöne Melodie, jonka yleisö sit-
ten vislaa kaikissa kuviteltavissa olevissa sävellajeissa paitsi siinä, jossa piano sitä parhaillaan 
säestää.607

Vaikka sitaatissa puhutaan valsseista ja marsseista, lauluohjelmisto näkyi naisorkes-
terien repertuaareissa konkreettisesti. Monet naisorkesterit mainostivat Der Artistin 
osoiteluetteloissa esittävänsä ”myös laulunumeroita toivomuksesta” (auf Wunsch auch 
Gesangseinlagen). Laulunumerot lähensivät naisorkestereita entisestään varietee-

604 Orkesteri soitti Viipurin hotelli Continentalissa vuonna 1898 ja Tervaniemen varieteessa vuonna 
1903. Sven Hirnin mukaan (Hirn 1999, 129) Badinin orkesteri palasi Viipuriin vielä vuoden 1899 
keväällä, mutta en ole onnistunut löytämään tälle tiedolle toistaiseksi vahvistusta.

605 Binnemannista ks. viite 249. Sitra on kielisoitin, joka liittyy läheisesti keskieurooppalaiseen kansan-
musiikkiin (ks. esim. Haid, Gerlinde: ”Zither”, Österreichisches Musiklexikon, http://www.musik-
lexikon.ac.at/ml/musik_Z/Zither.xml, osoite tarkistettu 12.12.2018).

606 Ks. esim. Kaufmann 1997, 59 ja Jalkanen 1989, 48–60.
607 ”Det finnes en stor mängd damorkesterpjeser, synnerligast valser och marscher, däri åtminstone tri-

on, men ofta två tre repriser utgöras af sång. Hvarje kvinnlig damorkester-medlem besitter en röst, 
som förvillande påminner om det melodiska ljudet från en sprucken orgelpipa – ja förstå mig rätt, jag 
menar nu icke precis alldeles sprucken, utan bara sådär likasom litet gisten. När nu sex eller sju såda-
na stämmor unisont klämma till med: Am Wasser, am Wasser, am Wasser, da bin ich z’Haus! eller: 
Wo find’ich einen solchen Mann? Jessas na!, då kann ingen publik i världen stå dem emot, då är slaget 
vunnet, då utbryter en salva af applåder, som med nödvändighet såsom dacaponummer framkallar 
den älskliga hvisselkonserten: Die schöne Melodie, hvilken då af publiken hvisslas i alla upptänkli-
ga tonarter, utom den i hvilken pianon spelar accompagnementet.” Hufvudstadsbladet 24.11.1895  
(no 320) s. 3.
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alaan, jossa kupleteilla ja muilla humoristisilla lauluilla oli tärkeä asema.608

Miehet ja lapset naisorkestereissa

”Kuka on tähän mennessä nähnyt naisorkesteria ilman paria kolmea herraa, jotka 
istuvat piilossa ja tuovat musiikkiin puhtia”, kysyi Hufvudstadsbladet tammikuussa 
1895.609 Tyypillinen naisorkesteri ei nimestään huolimatta sisältänyt pelkästään naisia, 
kuten muiden muassa Margaret Myers ja Dorothea Kaufmann ovat huomauttaneet.610 
Oli pikemmin sääntö kuin poikkeus, että naisorkesterin riveissä soitti muutama mies. 
Syyt tähän olivat pragmaattiset. Ennen ensimmäistä maailmansotaa nuoren nais-
joukon matkustaminen ilman esiliinana toimivaa vanhempaa rouvaa tai miespuolista 
saattajaa olisi ollut hankalaa.611 

Itse asiassa naisorkesterin kapellimestari (Kapellmeister) tai johtaja (Direktor) oli 
useimmiten miespuolinen. Johtaja käytti yhtyeessä merkittävää valtaa. Sen lisäksi, 
että kapellimestari sävelsi ja sovitti orkesterille repertuaaria, hän huolehti nuoteista ja 
instrumenteista sekä kiinnityksistä ja palkanmaksusta.612 Auktoriteettijärjestys oli yh-
tyeissä selvä: sattui johtajaksi sitten mies tai nainen, yhtyeen rivimuusikot olivat hänen 
armoillaan sekä hyvässä että pahassa. Esimerkiksi Eveline Müller on kuvannut, kuinka 
hänen isoisänsä, naisorkesterin johtaja Hans Enzmann kuunteli yhtyeensä harjoituksia 
riippumatossa lojuen ja pitkästä imukkeesta tupakkaa tuprutellen kuin maailmanmies 
konsanaan.613 

Patriarkaalisen mallin muodostumiseen lienee vaikuttanut esiintymispaikkojen 
sekä agentuurien maskuliininen maailma. Miespuolisen orkesterinjohtajan oli var-
masti edullisempaa neuvotella palkoista ja vaatia riitatilanteissa oikeuksiaan. Naisia-
kin kyllä toimi hotellien, ravintoloiden sekä taiteilija-agentuurien johtotehtävissä ja 
nais orkesterien johdossa. Muun muassa Helsingin Seurahuonetta johti 1890-luvulta 
1900-luvun alkuun Johanna Charlotta Maexmontan-Knief (1844–1903). 614 

Aikalaiset kritisoivat naisorkesterien moraalisesta kyseenalaisuudesta sekä hei-
koista ohjelmistovalinnoista nimenomaan yhtyeiden johtajia. Dorothea Kaufmann on 
 käsitellyt tätä keskustelua väitöskirjassaan osana ”miesten syrjintää naisorkestereissa” 

608 Kupleteista ks. esim. Seppälä 2009, 12–13.
609 ”Hvem har ännu sett ett damkapell utan ett par tre herrar, hvilka sitta i skymundan och sätta kläm i 

musiken”. Hufvudstadsbladet 9.1.1895 (no 8) s. 3
610 Ks. esim. Myers 1993, 149 ja Kaufmann 1997, 13.
611 Tibbe 2012c, 114.
612 Kaufmann 1997, 92.
613 Müller 1993/1994, 207.
614 Maexmontan-Kniefistä ks. Hirn 1999, 99 ja 112 sekä Hirn 2007, 92–93. Margaret Myersin mukaan 

esimerkiksi Tukholmassa työskenteli vuonna 1916 jo vähintään 13 naispuolista ravintoloitsijaa 
(Myers 1993, 257). 
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(Diskriminierung von Männern in Damenkapellen).615 Kysymys ei oikeastaan ollut sii-
tä, että miehet olisivat kärsineet esimerkiksi musiikkialan työmarkkinoilla sukupuo-
lensa vuoksi. Negatiiviset kommentit liittyvät pikemminkin huvi- ja varieteekulttuuria 
koskeviin asenteisiin. Ne puolestaan vaikuttivat käsityksiin naisorkestereissa soittanei-
den miesten moraalista sekä soittotaidoista.616 Asialla oli kuitenkin kääntöpuolensa. 
Vaikka podiumilla olisi nähty naispuolinen ensiviulisti (Stehgeigerin), lehtimiehet tul-
kitsivat orkesterin todelliseksi kapellimestariksi yhtyeen miespuolisen johtajan urku-
harmonin tai pianon takana. Jos naisorkesteri osoittautui poikkeuksellisen tasokkaak-
si, musiikilliset ansiot luettiin ensisijaisesti hänen, ei orkesterin naisten tilille. 617  

Huomiota herättivät myös naisorkestereissa esiintyneet lapset.618 Koska nais-
orkesterimuusikot aloittivat konserttiuransa hyvin varhain, orkestereissa saattoi olla 
mukana varhaisteini-ikäisiä jäseniä.619 Myös Suomessa naisorkestereiden riveissä esiin-
tyi lapsia ja nuoria. 1890-luvun lopulla kiertäneen, neiti Toni Wanoncekin johtaman wie-
niläisen naissoittokunta Pusztan jäsenistä ihastusta herättivät seurueen pikkutyttöjen 
Olga ja Käthe Söhngen taidot ”kellojen, tiukujen, patojen ja rummun” soitossa.620 

Nuoret muusikot saattoivat usein esiintyä naisorkestereissa ensi alkuun statisteina 
käyttäen esimerkiksi saippuoituja jousia (Seifenbogen), jolloin jousen ja kielten välille ei 
syntynyt kitkaa eikä soitosta kuulunut ääntä.621 Tällä tavalla kokemattomatkin muusikot 
saattoivat harjoitella lavaesiintymistä. Laajemmin lapsiesiintyjien suosio liittyi aikakau-
den ihmelapsi- sekä virtuoosikultteihin: Suomessakin nähtiin ihailtuja lapsi tähtiä esi-
merkiksi kaupunginorkesterien solisteina.622 1800-luvun lopun eurooppalaista yleisöä 
jaksoivat kiinnostaa myös lapsi- ja ”poikaorkesterit” (Knaben kapellen).623  

615 Kaufmann 1997, 171–173.
616 Kaufmann 1997, 172.
617 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 29.5.1898 (no 142) s. 5 ja Östra Finland 20.1.1897 (no 15) s. 2.
618 Lapsista naisorkestereissa tarkemmin ks. Kaufmann 1997, 92–96.
619 Kaufmann 1997, 85–87.
620 ”Klockor, bjällror, grytor och trumma”. Viborgsbladet 22.2.1898 (no 43) s. 3. Orkesteri konsertoi 

soitantokaudella 1897–1898 Turussa sekä Viipurissa. Syksyjen 1898 ja 1899 aikana Suomen länsi-
rannikon kaupunkeja kiersi niin ikään Söhnge-niminen perheorkesteri, joka koostui ainakin osittain 
samoista jäsenistä kuin naisorkesteri Puszta. Porissa perhe esiintyi jopa paikallisen kaupunginorkes-
terin populaarikonsertissa (ks. Björneborgs Tidning 28.10.1899, no 124A, s. 2).

621 Ks. esim. Der Artist 13.11.1898 (no 718) s. 17–18. Artikkelin kirjoittaja – nimimerkki Franzel – puhuu 
jutussaan paitsi ”saippuoiduista“ (eingeseifte), myös ”rasvalla voidelluista” (mit Fett  beschmierte) 
jousista.

622 Ihmelapsikultista ks. Saary, Margareta: ”Wunderkind” (Österreichisches Musiklexikon, http://www.
musiklexikon.ac.at/ml/musik_W/Wunderkind.xml, osoite tarkistettu 16.6.2017). Hyvä esimerkki 
”ihmelapsesta” Suomessa oli ihmelapsipianistina markkinoitu pietarilainen Irene Eneri (Gorjaino-
va, 1897–1980), joka esiintyi Kajanuksen orkesterin solistina keväällä 1907 (ks. esim. Nya Pressen 
2.4.1907, no 87, s. 7).

623 Knabenkapelle-orkestereita perustettiin Suomessakin. Muun muassa kapellimestari Ernst Schnée-
voigt kiersi maata 1880-luvun alussa oman ”tamperelaisen poikaorkesterinsa” (tammerforska goss-
kapellet) kanssa (ks. esim. Östra Finland 12.7.1883, no 159, s. 1 ja 16.7.1883, no 162, s. 1).
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Solistit 

Naisorkesterien konsertteihin kuuluivat oleellisesti sooloesitykset. Yhtyeet mainosti-
vat Der Artist -lehden sivuilla solistejaan ahkerasti.624 Usein he olivat kapellimestarien 
ohella ainoita naisorkesterimuusikoita, joiden nimet mainittiin sanomalehtiarvioissa 
ja konserttiohjelmissa.625 Käytäntö liittyi kaupallisen varieteemaailman sensaatio-
hakuisuuteen sekä kilpailijoista erottautumisen tarpeeseen. Hyvä solisti oli yhtyeille 
valttikortti näkyvyyden ja työmahdollisuuksien kannalta. 

Naisorkesterien konserteissa saattoi kuulla monenlaisia sooloesityksiä. Instrument-
tien kirjo käsitti Der Artist -lehden perusteella kaikkea mahdollista pasuunasta viuluun 
ja ksylofonista selloon.626 Solisteja saattoi olla yksittäisessä orkesterissa useita. Siitä, 
soittivatko solistit pianon tai pienemmän kamariyhtyeen säestyksellä vai säestikö heitä 
koko orkesteri, ei ole säilynyt yksiselitteisiä tietoja. Oletettavasti sekä soolonumerot 
että säestyskäytännöt suunniteltiin pragmaattiselta pohjalta, johon vaikutti erityisesti 
muusikoiden vilkas liikkuvuus naisorkesterista toiseen.627 

Yhteenvetona voi todeta, että käsite ”naisorkesteri” viittasi kokoonpanoiltaan eri-
laisiin yhtyeisiin. Aikakauden naisorkesterin ikoninen ilmenemismuoto oli Wiener 
Damenkapelle -salonkiorkesteri, jonka toimintaperiaatteita yhtyeet välittivät manner- 
Euroopasta Suomeen saakka. Toisaalta maahan kulkeutui naisorkesterien mukana 
myös kansanmusiikkipainotteisia yhtyeitä sekä naisten torvisoittokuntia. Kokoonpa-
noista ja toimintamalleista löytyi silti yhteisiä piirteitä. Naisorkesterien konserttei-
hin sisältyi usein laulua sekä monenlaisia solistisia esityksiä, joiden luonne määräytyi 
muusikkokunnan kulloisenkin erityisosaamisen mukaan. Naisorkesterit eivät koostu-
neet homogeenisesti nuorista naisista, vaikka he muodostivat yhtyeiden vetonaulan. 
Mukana oli sekä lapsia että miehiä. Viimeksi mainitut työskentelivät useimmiten yh-
tyeiden johtajina.

624 Esimerkiksi Ed. Beckin johtaman Blauveilchen-naisorkesterin huilisolisti – neiti Anna Beck – mainit-
tiin erikseen vuoden 1899 Der Artistin osoitelistoissa. 

625 Saman havainnon on tehnyt saksalaisen aineiston pohjalta Dorothea Kaufmann (1997, 144–145). 
Esimerkkinä ks. nimimerkki Passepartout’n arvio Gustav Richterin naisorkesterin soitosta (Pro-
gram-bladet 30.11.1898, no 37, s. 2). Kirjoittajan identiteetti ei ole tiedossa, sillä en ole onnistunut 
löytämään esimerkiksi Maija Hirvosen toimittamasta suomalaisten salanimien hakemistosta (Hirvo-
nen, Maija, toim.: Salanimet ja nimimerkit, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja 
16, Helsinki: SKS 2000).

626 Esimerkiksi naisorkesteri Lyran johtaja Jos. Heimig mainosti itseään nimenomaan soolokornetisti-
na (Solo-Pistonist, ks. esim. Der Artist -lehden osoitelista 3.6.1894, no 486, s. 22). On mahdollista, 
että kysymyksessä oli MyHeritage-sukutietokannastakin löytyvä, Aachenissa syntynyt Anna Maria 
Josephine Steinemer (Heimig, 1860–1936), joka avioitui kapellimestari Johann Heimigin kanssa  
(https://www.myheritage.fi/, osoite tarkistettu 20.6.2019).

627 Esimerkiksi naisorkesteri Vinean johtaja Martha Wessely ehti kevään 1896 aikana etsiä orkesteriinsa 
niin ykkösviulistia, pianistia kuin urkuharmonin soittajaa (ks. esim. Der Artist 26.1.1896, no 572,  
s. 46, 23.2.1896, no 576, s. 40 ja 8.3.1896, no 578, s. 50). 



Naisorkesteri kotona ja kiertueella

137

TUUTINKIA JA SEURUSTELUA: 
NAISORKESTERIKONSERTIN 
KÄYTÖSKOODIT 

Oheinen, Fyren-lehdessä vuonna 1901 
ilmestynyt karikatyyri kiteyttää oi-
vallisesti aikakauden helsinkiläisen 
nais orkesterikonsertin ilmapiirin. En-
sinnäkin kuvassa esiintyvä yhtye pit-
kine valkoisine esiintymisasuineen ja 
orkesteria johtavine ensiviulisteineen 
viittaa wieniläiseen tai itävaltalaiseen 
naisorkesteriin. Myös esityksen yleisö 
eli herrasmiesseurue totilaseineen ja 
sikareineen oli naisorkesterikonser-
tille tyypillinen.628 Joukosta poikke-
aa ainoastaan pöydän ääressä istuva 
”maalaissetä” (lands-farbror) talon-
poikaisine ulkoasuineen. Tekstin mu-
kaan hän on tullut vierailulle veljen-
poikiensa luokse. He puolestaan ovat 
vieneet sukulaisensa ihmettelemään 
pääkaupungin huvielämää. Ensiviu-
listin nuottitelineeseen liitetyn, kap-
palejärjestystä indikoivan numeron 
huomatessaan maalaissetä säikähtää, 
tönäisee pöytänaapuriaan kyynärpääl-
lä kylkeen ja kysyy lavealla murteella: 
”Onko meillä virsikirjaa mukana, näköjään he aikovat aloittaa virrenveisuun.”

Pilakuvan keskeisin elementti on vastakkainasettelu kaupungin ja maaseudun – 
nuorten, kaupungin huvielämään tottuneiden veljenpoikien sekä heidän vanhakantai-
sen setänsä välillä. Naisorkesterikonsertin kaltainen tilanne on maalaissedälle vieras. 
Hän ei osaa lukea tai tulkita siihen liittyviä kulttuurisia käytänteitä. Sen sijaan hän 
assosioi ne tuttuun maaseudun elämänrytmiin. Samalla vastakkain asettuvat maalliset, 
moraalisesti epäilyttävät huvit sekä jumalanpalvelusten hengellinen musiikkikulttuuri. 
Suomessakin naisorkesterien kulttuurinvälitystoiminta oli ensisijaisesti kaupunkilai-
nen ja transnationaalinen, ei agraarinen tai paikallinen ilmiö.

628 Ks. esim. Myers 1993, 245.

Kuva 5. Helsinkiläisen Fyren-lehden 
pilakuvassa vuodelta 1901 nähdään nais-
orkesterikonsertin ydinyleisöä, totilasilli-
sistaan ja sikareistaan nautiskelevia kes-
kiluokkaisia kaupunkilaismiehiä. Heidän 
mukaansa on eksynyt maalaissetä pääkau-
pungin ravintolaelämää ihmettelemään.
Kuvalähde: Historiallinen sanomalehtikirjasto / Kan-
salliskirjasto (Fyren 30.3.1901, no 13, s. 5)
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Konserttikulttuurin muutos 1800-luvulla

Naisorkesterikonsertti ei juovine, tupakoivine ja seurustelevine yleisöineen poikennut 
aikakauden urbaaneista ravintolaesityksistä. Toisin kuin vaikkapa sinfonia-, kirkko- tai 
kamarimusiikkikonserteissa, kahvila- ja ravintolakonserteissa sekä varietee- esityksissä 
musiikki oli miellyttävä keskustelun sekä juomatarjoilun taustaelementti.629 Muuan 
Robert Kajanuksen tuttava totesi kapellimestarille suorasanaisesti, että yleisö tuli hä-
nen helppotajuisiin konsertteihinsa aivan muista syistä kuin säveltaiteen takia: ”Kuule 
Kajanus, ethän sinä vain kuvittele, että me olemme tulleet tänne kuuntelemaan joitakin 
sävelluomuksia.”630 

Taustalla piili julkisen konserttikulttuurin muutos, johon vaikutti porvariston kasvu. 
Kaupunkien keskiluokka kulutti naisorkesteriesitysten ohella varojaan niin paikallis-
ten sinfoniaorkesterien populaarikonsertteihin kuin operetti- tai balettinäytäntöihin.631 
Kuten William Weber on osoittanut, keskiluokan nousu oli 1700-luvun lopulta lähtien 
vaikuttanut manner-Euroopassa ja Brittein saarilla merkittävästi konserttien rakentee-
seen, sisältöön sekä yleisöpohjaan. Tältä pohjalta kehittyi 1800-luvun kuluessa uusia 
konserttikulttuurin muotoja kuten resitaali tai sinfoniakonsertti.632 Uudet esitystyypit 
rantautuivat transnationaalisia reittejä pitkin myös Suomen kaupunkeihin.

Samalla muuttuivat konserttitilanteeseen liittyvät sosiaaliset normit. Suomalaiset 
musiikkikriitikot valittivat vielä 1800-luvun lopulla kuulijoista, jotka eivät ymmärtä-
neet olla hiljaa tai istua paikallaan esitysten aikana.633 Filharmoonisen seuran orkes-
terin helppotajuisten konserttien ohjelmiin alettiin ennen pitkää merkitä tähdellä ne 
kappaleet, joiden aikana ei ollut suotavaa keskustella tai tilata juomia. Tällä ”sangen 
radikaalisella menetelmällä” yleisöä ”kasvatettiin” pois sen ”tarkkaamattomuudesta” 
musiikkia kohtaan, kuten Nils-Eric Ringbom on asian ilmaissut.634 ”Kasvattaminen” 
konserttikuriin syvensi hierarkiaeroa varieteemaailmaan ja naisorkesterikonserttei-
hin, joissa yleisö saattoi edelleen syödä, juoda ja puhua esitysten aikana.635 

Myös sukupuoliroolit näkyivät miesvoittoisten orkesterien esityksissä eri tavalla kuin 
naisorkesterikonserteissa. Kuten edellä todettiin, Filharmoonisen seuran  orkesterissa 

629 Virvokkeita – esimerkiksi teetä – tarjoiltiin muunkinlaisissa konserteissa väliajoilla jo 1830-luvulla 
(ks. Hakkila 2004, 126). Kahvila- ja ravintolaesityksissä niillä oli kuitenkin hallitseva asema.

630 ”Hör du Kajanus, inte tror du väl att vi ha kommit hit för att höra på några tonskapelser”. Siteerannut 
Vesa Kurkela (Kurkela 2017a, 60). 

631 Huvikulttuuria 1800-luvun lopun Suomen kaupungeissa on esitellyt kattavasti Sven Hirn (1999).
632 Ks. esim. Weber 2008, 159–167, 175 ja 245–251. Resitaalista ks. myös Hakkila 2005.
633 Kurkela 2017a, 59–60.
634 Ringbom 1932, 69. Ks. myös Kurkela 2017a, 59.
635 Varieteealalla käytännöissä oli tosin merkittäviä kulttuurieroja. Esimerkiksi Iso-Britanniassa paikal-

linen music hall -kulttuuri alkoi 1880- ja 1890-luvulla vaihtua variety theatre -esityksiin, joilla oli 
parempi maine. Tämä tarkoitti käytännössä paikallisen music hall -tilan muuttumista pubityyppi-
sestä paikasta teatteriksi, jonka salissa ei enää ollut pöytiä tai baaritiskiä anniskelua varten. Aiheesta 
tarkemmin ks. Earl 1986.
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ei vielä 1800-luvun loppupuolella esiintynyt naismuusikoita paria poikkeusta lukuun 
ottamatta. Sen sijaan orkesterin jäsenten puolisot kuuluivat konserttien vakioyleisöön 
pikkuporvarillisen kotoisassa hengessä: ”Orkesterilaisten rouvat istuivat kodikkaasti 
sukankutimineen ja muine käsitöineen vapaalippulaisina omissa oloissaan parvekkeel-
la, missä soittajat kävivät heitä näyttävästi väliajalla tervehtimässä.” 

Yleisön joukkoon naisia yritettiin houkutella yleisemminkin. Kahvilan- ja ravin-
tolanomistajat haistoivat keskiluokan naisissa uuden asiakasryhmän. Esimerkiksi 
Viborgs bladet-lehden toimittaja selosti, kuinka Viipurissa tammikuussa 1884 pidetyn 
helppotajuisen konsertin järjestelyissä oli otettu huomioon naisasiakkaiden viihtyvyys: 

Kun tupakointi, niin kuin on oikein ja asianmukaista, on kielletty salissa, ei ole mitään estettä 
naisten käynneille näissä konserteissa, ja uskomme jopa, että ne, jotka ovat olleet paikalla, ovat 
olleet iltoihinsa tyytyväisiä. Kiellettyä ei myöskään ole tuoda näihin yksinkertaisiin illan viettoihin 
sukankudinta tai muuta [käsi]työtä ja tällä tavalla tuoda tilaisuuksiin kotoisaa tunnelmaa.636

Muutamat naisorkesterit järjestivät Suomessakin erillisiä perhekonsertteja tai 
 -matineoja, joiden kohderyhmää olivat nimenomaan naiset ja lapset.637 Maaliskuussa 
1912 helsinkiläinen ravintola Börsen lanseerasi kaupunkiin ”ostoskonsertit” (shopping- 
konserter), joissa ”puodeissa juoksentelusta väsyneet naiset saattoivat levähtää hetken 
ja nauttia kahvista, teestä, [kuumasta] suklaasta tai kaakaosta ravintolan oman kondi-
torian leivosten kera”.638 Nämä ostoskonsertit löysivät hyvin kohdeyleisönsä, varakkaat 
kaupunkilaisrouvat.639 

”Huvitteleva porvari” naisorkesteria katsomassa

Kaikki, minkä asianajajat ovat valehdelleet kokoon, kaikki, minkä lääkärit ovat saaneet hen-
genriistoistaan, kaikki, minkä ylioppilaat ovat onnistuneen huijaamaan isiltään ja maisterit 
vekseleillään, kaikki, minkä kassanhoitajat ovat varastaneen ja upseerit lainanneet – pitkällä 
aikavälillä, kaikki tämä on tuomittu haaskautumaan näille soreille etelämaan naisille. Mikä 
suuri kansantaloudellinen tappio! Eikö ulkomaisille naisorkestereille voisi määrätä tullia?640

Näin kuvaili tyypillisen helsinkiläisen naisorkesterikonsertin yleisöä nimimerkki B- 

636 ”Då rökning, såsom rätt och tillbörligt, i salen är förbjuden, finnes heller intet hinder för damer att 
besöka dessa konserter, och vi tro äfven att de, som infunnit sig, varit belåtna med sina aftnar. För-
bjudet är ej heller att till dessa enkla soiréer medtaga en stickstrumpa eller annat arbete och således 
gifva dem en hemtreflig karakter.” Viborgsbladet 9.1.1884 (no 7) s. 1. 

637 Aamulehti 30.6.1914 (no 145) s. 1.
638 ”[…] där de af spränget i butikerna uttröttade damerna kunna hvila sig ett ögonblick och njuta af 

thé, chokolad eller cacao med bakelser från restaurantens eget konditori.” Nya Pressen 19.3.1912 (no 66)  
s. 3. Orkesteriksi oli rekrytoitu Simon Steinbergin yhtye (ks. viite 540).

639 Esimerkiksi Fyren-lehdessä ilmestyi pilapiirroksia ravintola Börsenin ostoskonserteissa istuvista 
seurapiirirouvista (ks. esim. Fyren 1.12.1912, no 53, s. 17).

640 Alt [sic] hvad advokaterna ljugit ihop, alt [sic], hvad doktorerna fått för att de taga lifvet af folk, alt 
[sic] hvad studenterna lyckats lura af sina pappor och magistrarna på sina växlar, alt [sic] hvade 
kassörerna stulit och lånat – på läng tid, alt [sic] detta är dömdt att förslösas på de fagra 
sydländskorna. Hvilken kolossal nationalekonomisk förlust! Kan man icke införa tull på utländska 
damkapell?” Program-bladet 14.9.1902 (no 7) s. 7.
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Program-bladetissa syksyllä 1902. Naisorkesterikonserttien asiakaskuntaa voi sekä 
Suomen että Euroopan osalta hahmottaa käsitteellä ”huvitteleva porvari”. Kuten Fyre-
nin pilakuvassa esiintynen maalaissedän veljenpojat, huvitteleva porvari oli keskiluok-
kainen mies – esimerkiksi ylioppilas, pikkuvirkamies tai upseeri – joka päivän velvol-
lisuudet hoidettuaan poikkesi lempiravintolaansa tapaamaan tuttuja liköörilasillisen 
äärellä. Pekka Jalkasen sanoin huvitteleva porvari ”halusi kuulla musiikkia, joka ren-
toutti, sai hyvälle tuulelle ja lujitti niitä mielikuvia, jotka olivat jo valmiina mielessä.”641 
Ravintolakonsertin aikana huvitteleva porvari verkostoitui, hoiti liikeasioita ja solmi 
sekä ystävyys- että ammatillisia suhteita.642 

Kaupunki oli avoinna näille keski- ja yläluokan miehille. Ilta-aikaan he saattoivat 
liikkua kaduilla ja ravintoloissa vapaasti – toisin kuin heidän vaimonsa, joita rajoit-
tivat kunniallisuuden kysymykset eri tavalla.643 Juuri kaupunkien huvittelevia porva-
reita, kahviloiden ja ravintoloiden kanta-asiakkaita (habitués) sekä varietee-esitykset 
että naisorkesterikonsertit pyrkivät houkuttelemaan. Naiset eivät päässeet esimerkik-
si hotelli Kämpin ravintolaan ilman saattajaa – Aino Sibeliuskin sai odotella nöyrästi 
ovella saapuessaan pyytämään miestään railakkaasta illanvietosta kotiin. Vuonna 1898 
fenno maanipiirit suivaantuivat, kun Kämpin ovimies kieltäytyi päästämästä Juhani 
Ahoa, Kalle Kajanderia ja Pekka Halosta sisälle.644 Kuten Margaret Myers on toden-
nut, vuosisadan vaihteen ravintolat kuuluivat miesten maailmaan, jonka ehdoilla nais-
orkesterit joutuivat toimimaan.645

Esiintymispaikkojen hinnat pitivät Suomessa huolta siitä, että naisorkesterien 
yleisökanta pysyi pääasiallisesti vähintään keskiluokkaisena. Esimerkiksi vuonna 
1906 puolikas punssi maksoi Oopperakellari-ravintolassa kaksi markkaa, mikä vas-
tasi tavallisen työmiehen lähes kuuden tunnin työpanosta.646 Dorothea Kaufmannin 
mukaan tilanne oli manner-Euroopassa hiukan toisenlainen. Vaikka naisorkesteri-
konsertti oli keskiluokkainen huvi myös Keski-Euroopassa, yhtyeiden asiakaskunta 
oli Hampurin St.-Paulin oluttuvissa alusta asti heterogeenista. Yleisöön kuului myös 
vähävaraisempaa väkeä.647 Sama koski Wienin Wurstelprateria, jonka hinnat sopivat 
vähäosaisempienkin yhteiskuntaluokkien kukkarolle.648

641 Jalkanen & Kurkela 2003, 22–23
642 Huvittelevasta porvarista ks. myös Kurkela 2017a, 58–62 ja Myers 1993, 258–262.
643 Ks. esim. Häkkinen, Antti: Rahasta, vaan ei rakkaudesta: prostituutio Helsingissä 1867–1945 (väi-

töskirja, Helsingin yliopisto, Helsinki: Otava 1995), 30.
644 Kolbe 2016, 38 ja 43; ks. myös Häggman, Kai (toim. Pirttimäki, Tiina): Kivelle perustettu: Suomen 

Kirjailijaliitto 1897–2017 (Helsinki: Otava 2017), 54. 
645 Ks. esim. Myers 1993, 245.
646 Oopperakellari-ravintolan juomalista vuodelta 1906 (Doria-tietokanta, http://urn.fi/URN:NBN:-

fi-fe201211139838, osoite tarkistettu 20.11.2018). Rahamuseon rahanarvolaskimen mukaan työmie-
hen tuntipalkka vuonna 1906 oli noin 34 penniä (http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN, 
osoite tarkistettu 20.11.2018).

647 Kaufmann 1997, 112.
648 Wurstelpraterin asiakaskunnasta ks. esim. Salten 2004 [1911].
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Suomen kaupungeissa naisorkesterien yleisörakenne vastasi läheisesti Skandina-
vian tilannetta. Margaret Myersin mukaan naisorkestereita kuunneltiin Tukholmassa 
Blanchin ja Bernsin ravintoloiden perinteikkään porvarillisessa ympäristössä, kun taas 
maaseutukaupungeissa yleisön sosiaalinen kirjo oli laajempi.649 Toisin sanoen nais-
orkesterikonsertti ei yleisörakenteen osalta kulkeutunut Pohjolaan täysin sellaisenaan, 
vaan sen oli mukautuduttava paikallisiin olosuhteisiin.

Koska varietee- ja huviteollisuus toimivat kaupallisilla periaatteilla, naisorkesterit 
olivat riippuvaisia yleisönsä suosiosta. Esityksiä oli vuoden jokaisena päivänä joulun ja 
pääsiäisen kaltaisia pyhiä sekä matkapäiviä lukuun ottamatta. Yhtyeet soittivat yleensä 
kaksi konserttia päivässä, ja tästä käytännöstä löytyy viitteitä myös Ruotsista ja Sak-
sasta. 650 Konserteista ensimmäinen sijoittui iltapäivään ja toinen myöhäisiltaan. En-
sin mainittu kulki lehti-ilmoituksissa nimellä ”kahvi-” tai ”päivälliskonsertti” 
konsert, middagskonsert). Siihen liittyi menu, jonka saattoi ostaa aina samaan hintaan 
(table d’hôte).651 Tämän noin kello kahden tai kolmen ja viiden välillä soitetun konsertin 
ohella orkesterit esiintyivät vielä noin kello seitsemästä tai kahdeksasta myöhäisiltaan 
– joskus pikkutunneille asti. Näin yleisö saattoi ensin nauttia illan teatteri- tai ooppera-
esityksestä ja suunnata sen jälkeen ravintolaan tai kahvilaan viihtymään.

Yleisön käytös ei aina ollut moitteetonta tai suosiollista. Koska naisorkesterit 
esiintyivät ravintola- ja kahvilatiloissa, alkoholitarjoilu oli oleellinen osa konsertti-
kokemusta eri puolilla Eurooppaa.652 Päihtyneet asiakkaat aiheuttivat Suomessakin 
järjestyshäiriöitä, jotka saattoivat johtaa jopa poliisiselkkauksiin. Esimerkiksi Viborgs-
bladet kirjoitti huhtikuussa 1891 riehumiskohtauksesta, jonka muuan ”riidanhaluinen 
taiteenystävä” (stridslystne konstvännen) järjesti Tervaniemen ravintolassa naisorkes-
teri Auroran konsertin aikana.653 Vuonna 1897 Aftonposten uutisoi, että muuan mies 
oli ”herjannut” (okväda) Helsingin Oopperakellarissa esiintyneen Pesther Schwalben 
-naisorkesterin johtajatarta ”raa’asti” (på ett plumpt sätt) ja jopa sylkenyt tätä päin.654 
Samassa ravintolassa esiintyneen Alice Schönin johtaman naisorkesteri Czarinan ensi-
viulisti puolestaan haastettiin soittokilpailuun:

Kuulijoiden joukossa oli eräänä iltana muuan venäläinen upseeri. Hän otti vapauden tehdä 
muutamia huomautuksia ’johtajattaren’ soittoa koskien, nämä johtajattarethan soittavan aina 
viulua. Mutta hänen huomautuksensa otettiin ironisesti vastaan. Osaisiko hän soittaa itse pa-
remmin? Epäröimättä upseeri otti viulun, asettui keskelle salonkia ja soitti saman kappaleen 

649 Myers 1993, 245. 
650 Ks. esim. Kaufmann 1997, 109 ja 111 sekä Myers 1993, 288.
651 Esimerkkinä ks. Hufvudstadsbladet 23.4.1898 (no 107) s. 2.
652 Naisorkesterien esiintymisten ja alkoholin läheisestä suhteesta oivallisena aikalaiskuvauksena ks. 

Gösta Sundmanin novelli Pekka Hirvonen (ks. Sundman, Gösta: Karin Eksten med flere konturteck-
ningar, Helsingfors: Söderström 1896, s. 63–71), jossa Kämpin ”munkkilikööriä” (munk) ei säästellä 
(s. 67). 

653 Viborgsbladet 3.4.1891 (no 75) s. 3.
654 Aftonposten 18.2.1897 (no 40) s. 4
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tavalla, joka löi ällikällä sekä yleisön että itse – naiskapellimestarin.655

Jutun todenperäisyys ja näkökulma ovat tietenkin kyseenalaisia. Tekstin lienee kirjoit-
tanut sama Östra Finlandin Helsingin-kirjeenvaihtaja, joka oli muutamia päiviä aikai-
semmin kommentoinut halveksuvaan sävyyn koko naisorkesterikulttuuria.656 

Kuten Dorothea Kaufmann on tuonut esille, naisorkesterikonserttiin kuului toisen-
laistakin vuorovaikutusta yleisön sekä muusikoiden välillä.657 Myös Suomessa orkeste-
rin jäsenet saattoivat jäädä esityksen jälkeen seurustelemaan yleisön herraseurueiden 
kanssa ravintolatilaan. Kysymyksessä oli laajalle levinnyt eurooppalainen käytäntö: 
niin sanottu ”supeeraaminen” oli yleistä varietee- ja ravintolaesiintyjien keskuudes-
sa.658 Viimeistään 1900-luvun alkupuolella yleisön herroilla oli mahdollisuus lähettää 
ihailemilleen muusikoille virvokkeita konsertin aikana. Margaret Myersin haastatte-
lemien muusikoiden mukaan lasit täytettiin alkoholin sijasta vedellä tai kahvilla ja ti-
latun juoman hinta lisättiin palkkioon. Tällä tavalla muusikoiden ei tarvinnut nauttia 
väkijuomia konsertin aikana, mutta ihailija säilytti kasvonsa.659 

Kuten edellä todettiin, yleisö saattoi ottaa osaa naisorkesterikonserttiin laulamalla 
mukana. On mahdollista, että myös encore-esityksiä ja toivekappaleita kuultiin nais-
orkesterienkin konserteissa, vaikka aukottomia todisteita tästä ei ole löytynyt.660 Kun 
Fennian tai Kämpin kaltaiset hotellit alkoivat 1910-luvulta alkaen palkata omia orkes-
tereita pitemmäksi aikaa, asiakkailla oli käytettävissään satoja tai jopa tuhansia kap-
paleita käsittävä repertuaariluettelo. Sen perusteella he saattoivat toivoa tietynlaista 
musiikkia.661 

655 ”Bland åhörarne befann sig en kväll en rysk Han tillät sig att göra några anmärknin-
gar angående ’ledarinnans’ spel, dessa ledarinnor spelar alltid fiol. Men hans anmärkningar möt-
tes med ironi. Kunde han göra det bättre? Utan tveckan tog rn fiolen, stälde sig midt i salon-
gen samt spelade samma stycke på ett sätt som slog med häpnad ej blott de andre åhörarne utan 
 själfva, – kapellmästarinnan.” Östra Finland 23.1.1897 (no 18) s. 3. Der Artistin osoitelistoista lö ytyy 
1890- luvun loppupuolelta kaksi Czarina-nimeä käyttänyttä naisorkesteria, nimittäin Alex Rauscherin 
ja E.  Bogdanowitsch-Schönin yhtyeet. Todennäköisesti Helsingissä konsertoinut Czarina-orkesteri oli 
näistä jälkimmäinen nimiyhtäläisyyksien perusteella sekä siitä syystä, että yhtye konsertoi vielä vuon-
na 1898 lähistöllä Pietarissa. 

656 Östra Finland 20.1.1897 (no 15) s. 2.
657 Kaufmann 1997, 134–135.
658 ”Supeeraamista”, johon osallistuu myös wieniläinen naisorkesteri, kuvaa kapellimestari Hjalmar 

Meissner novellimaisessa muistelmassaan ”En orgie: episod från den gamla goda tiden” (julkaistu 
kokoelmassa Meissner, Hjalmar: Musikanter och dilettanter, Stockholm: Åhlén & Åkerlunds för-
lag 1925, s. 49–61, 57–58). Tapahtumat sijoittuvat Helsingin Kaivohuoneelle ja lienevät Meissnerin 
omien nuoruudenkokemusten innoittamia. Novellin on noteerannut myös Myers (1993, 184).

659 Myers 1993, 354.
660 Ks. esim. Myers 1993, 173–174. Marie Stützin muistelmat antavat ymmärtää, että ainakin 1870-luvun 

Kaakkois-Euroopassa yleisö saattoi toivoa ravintolaorkesterilta tiettyä kappaletta ja antaa siitä vasti-
neeksi rahaa (ks. Stütz 2012 [1874–77], 27).

661 Ks. esim. ravintola Kaivohuoneen musiikkiohjelmisto talvikaudelle 1912 (Etablissement Brunns-
huset, Helsingfors, Musikprogram, saison 1912, Doria-tietokanta, Ruokalistoja ja ohjelmalehtisiä 
 -kokoelma, http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211129675, osoite tarkistettu 19.12.2018). Naisorkeste-
reilta vastaavia yhtenäisiä ohjelmistoluetteloita ei ole ainakaan Suomen kaupungeista säilynyt.
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Huvittelevan porvarin hyväksyntä oli naisorkesterien – aivan kuten muidenkin 
varietee- ja ravintolaesiintyjien – toimeentulon kannalta keskeistä. Yleisön suosima 
orkesteri toi ravintoloitsijalle lisätuottoa ja paransi naisorkesterien mahdollisuuksia 
pidentää kiinnityksiään, hankkia suosituksia sekä solmia uusia työsopimuksia. Tässä 
mielessä yleisön mielipide vaikutti suoraan naisorkesterien transnationaalisiin kiertue-
verkostoihin sekä kulttuurivälitystoimintaan. Yhtyeet matkustivat sinne, missä tuottoi-
sia kiinnityksiä oli parhaiten tarjolla, ja soittivat määränpäässään sellaista musiikkia, 
jota yleisö halusi kuulla.
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”Eilenberg, Fahrbach, Strauss, Fahrbach, Eilenberg”, summasi Program-blade-
tin pakinoitsija Passepartout wieniläisten naisorkesterien repertuaarin Helsingis-
sä vuonna 1898.662 Kuvaus osuu kohdalleen, kun sitä vertaa säilyneisiin konsertti-
ohjelmiin. Ensinnäkin mainittujen säveltäjien tuotanto koostui marssien, erilaisten 
tanssien ja karaktäärikappaleiden kaltaisista sävellyksistä, jotka olivat naisorkesterien 
ydinohjelmistoa.663 Toiseksi kysymys oli saksankielisen Keski-Euroopan musiikki-
perinteestä, jota naisorkesterit osaltaan välittivät eri puolille maailmaa. Kolmanneksi 
toteamus tuo esille naisorkesterien ohjelmistojen yhteneväisyyden. Vaikka yksittäisten 
orkesterien ohjelmistot olivat laajoja ja vaikka eri orkestereilla oli omat erityispiirteen-
sä, konserttiohjelmista on löydettävissä yhteisiä periaatteita. Ne levisivät yhtenäisinä 
ympäri Eurooppaa.

KONSERTTIOHJELMAT PROGRAM-BLADET-LEHDESSÄ 1895–1905

Yhtyeiden ohjelmistotiedot ovat jääneet aiemmassa tutkimuksessa vähäiselle 
huomiolle. Esimerkiksi Dorothea Kaufmann käsittelee repertuaarikysymystä väitös-
kirjassaan yleisesti, muttei analysoi yksityiskohtaisesti yhtyeiden konserttiohjelmia.664 
Margaret Myers puolestaan on koostanut tilastolliset otannat Ruotsissa 1870-luvulla 

662 Program-bladet 8.5.1898 (no 106) s. 2.
663 Kaikki ”Passepartout’n” mainitsemat säveltäjät vaikuttivat uransa aikana Saksassa tai Itävallassa. 

Straussin kuuluisaan säveltäjäsukuun kuuluivat isä Johann I, hänen poikansa Eduard, Josef ja Jo-
hann II sekä Eduardin poika Johann Strauss III. Samantyyppisiä teoksia säveltäneet Richard Eilen-
berg (1848–1925) sekä Fahrbachin suvun säveltäjät ovat sen sijaan jääneet musiikin historiankirjoi-
tuksen marginaaliin. 

664 Kaufmann 1997, 113–123; ks. myös Kaufmann 1987, 56. Pekka Jalkanen on viitannut Suomen popu-
laarimusiikin historian lyhyessä naisorkestereita käsittelevässä osuudessa (Jalkanen & Kurkela 2003, 
211–212) naisorkesterien ohjelmistoihin, mutta ei ole ymmärrettävästi tehnyt niistä laajempaa ana-
lyysiä. Viitteiden perusteella hänen ohjelmistoja käsittelevät tietonsa perustuvat Program-bladetissa 
1900–01 ilmestyneisiin naisorkesteriohjelmiin (viite 236, s. 625). 1800-luvun konserttien ohjelmis-
toanalyysejä löytyy kyllä muista tutkimuksista. Esimerkiksi Tuija Hakkila on musiikin tohtorintut-
kintonsa kirjallisessa työssä analysoinut tarkasti pianisti Ignaz Moschelesin järjestämien kymmenen 
historiallisen konsertin ohjelmat 1830-luvun lopulta (Hakkila 2004, 69–158). 

Naisorkesterien ohjelmistot7
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sekä 1900-luvun alussa esiintyneiden naisorkesterien repertuaareista. Myersin aineis-
to on kuitenkin niukka. Se sisältää vain joitakin kymmeniä yksittäisiä konsertti ohjelmia 
usealta eri orkesterilta.665 Tällöin naisorkesterien repertuaarista on mahdotonta saada 
monipuolista kokonaiskuvaa.

Keskeisin ohjelmistojen lähde Suomessa on helsinkiläinen Program-bladet: tidning 
för Helsingfors teatrar och konserter (1892–1916). Nimensä mukaisesti lehti julkaisi 
kaupungin teatteri- ja musiikkitapahtumien ohjelmia sekä pikku-uutisia, kolumneja ja 
henkilökuvia esittävien taiteiden alalta. Julkaisu sisälsi myös naisorkesterien konsertti-
ohjelmia 1890-luvun puolivälistä lähtien vuoteen 1905. Luonteeltaan Program-bladet 
oli kaupallinen: mainostajat sekä ravintola- ja teatterialan yrittäjät ostivat siitä palsta-
tilaa ilmoituksiaan varten.

Varhaisempia naisorkesterien konserttiohjelmia ei ole saatavilla lukuun ottamatta 
paria poikkeusta. Helsingin Kaivo- ja Seurahuoneella 1888–1889 esiintyneiltä Betty 
Greidenerin naisorkesterilta sekä A. Schmiedlin orkesterilta on säilynyt muutamia 
ohjelmia.666 Koska kyseessä ovat pääosin erikoistilaisuudet, ohjelmat eivät vastaa or-
kesterien normaalia iltakonserttia. Niitä voi tästä huolimatta pitää tyypillisinä nais-
orkestereille. Illan musiikkiohjelma alkoi yleensä marssilla ja loppui reipashenkiseen 
numeroon, esimerkiksi toiseen marssiin tai polkkaan. Välissä esitettiin ooppera- ja ope-
rettifantasioita, -potpureja tai -alkusoittoja ja erilaisia tansseja kuten galoppeja, gavot-
teja, masurkkoja, polkkia sekä Émile Waldteufelin (1837–1915) ja Johann Strauss II:n 
valsseja. Yhtäläisyyksiä löytyy myös Margaret Myersin Ruotsista kokoamiin varhaisiin 
naisorkesteriohjelmiin verrattaessa.667 Saksankielisen Euroopan musiikki perinne nä-
kyi siis voimakkaana naisorkesterien varhaisissa konserteissa.

Program-bladetin avulla naisorkesterien ohjelmistoista on mahdollista rakentaa 
huomattavasti yksityiskohtaisempi kuva. Lehti julkaisi satoja kaupungin hotelleissa 
esiintyneiden naisorkesterien iltakonserttien ohjelmia joulukuusta 1895 kevääseen 
1905 eli kymmenen kokonaisen konserttikauden ajan. Tiiviin aikavälin yksityiskohtai-
nen tarkastelu täydentää Margaret Myersin aikaisempia tutkimustuloksia. Samalla se 
vahvistaa havaintoja, joita olen aiemmin tehnyt osittain saman aineiston pohjalta pie-
nemmällä otannalla ja erilaisesta näkökulmasta.668

665 Myers 1993, 162–176 ja 263–273. Myersin aineisto koostuu lähinnä pienpainatteista ja leikekokoel-
mista, ei systemaattisesti seuratuista lehti-ilmoituksista.

666 Näitä olivat Greidenerin yhtyeen esitys Helsingin koneenkäyttäjäyhdistyksen iltamassa 29.12.1888 
(Folkvännen 28.12.1888, no 303, s. 1), orkesterin viulusolisti Helene Libinskyn benefice-konsertti eli 
resetti, jonka tuotto kerättiin suoraan taiteilijan hyväksi (Hufvudstadsbladet 12.4.1889, no 88, s. 2) 
sekä A. Schmiedlin naisorkesterin kaksi konserttia keväällä 1890 (Hufuvdstadsbladet 23.2.1890, no 
52, s. 2 ja 22.4.1890, no 107, s. 1).

667 Ks. esim. Myers 1993, 170–172.
668 Kalevalaseuran vuosikirjassa 2018 julkaistussa artikkelissani analysoin viiden hotelli Kämpissä vuo-

sien 1895 ja 1901 välillä esiintyneen naisorkesterin ohjelmistoja säveltäjien synnyinkaupunkeja kar-
toittamalla. Analyysin kohteina olivat Mikloskan (1895–1896), I. C. Schwarzin (1896–1900), Pollakin 
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Yhteensä konserttiohjelmia on saatavilla ajanjaksolta 1895–1905 1 340 kappaletta. 
Eri teoksia ohjelmista löytyy 2 493, ja niiden esityskertojen kokonaismääräksi tulee 
kaikkiaan 15 855. Ohjelmat ovat peräisin yhdeltätoista eri yhtyeeltä – Mikloskan, I. C. 
Schwarzin, Marie Pollakin, Geschwister von Bugányin, G. Richterin, Hermann Loschie-
nin, J. Seilerin, August Huthin, F. Baumin, A. Rauscherin ja Helene Hofmannin nais-
orkestereilta.669  Aineisto jakautuu yhtyeiden kesken varsin epätasaisesti (ks. kaavio 2): 
I. C. Schwarzin orkesterilla on materiaalissa hallitseva asema. Olen kuitenkin ottanut 
tarkasteltaviksi kaikki yksitoista orkesteria, jotta aikakauden ohjelmistosta muodostui-
si mahdollisimman kattava kuva.

Kaavio 2: Helsingissä esiintyneiden naisorkesterien konserttiohjelmien luku-
määrät (Program-bladet, 1895–1905)

Aineiston tulkintaan liittyy myös muita ongelmia. Ensinnäkin ohjelmat ovat peräisin 
ainoastaan muutamista helsinkiläisistä hotelleista, ja leijonanosa konserteista soitettiin 
hotelli Kämpissä.670 Toisin sanoen otanta on maantieteellisesti kapea ja tulosten yleistet-
tävyys kyseenalainen. Toisaalta sekä pääkaupungin että Kämpin keskeinen asema Suo-
men naisorkesterikulttuurissa tekee aineistosta erityisen kiinnostavan analyysin kohteen. 

(1896–1897), Geschwister von Bugányin (1898) ja G. Richterin (1898–1899, 1901) orkesterit. Esimer-
kiksi repertuaarin Wien-painotteisuus nousi esiin sekä pienemmän otannan ja säveltäjänäkökulman 
avulla että käsillä olevassa laajemmassa tarkastelussa (ks. Koivisto 2018, 262–264). 

669 Orkesterit konsertoivat Suomessa eri konserttikausien aikana seuraavasti: Mikloska 1895–1896;  
I. C. Schwarz 1896, 1897–1898, 1899–1900 ja 1901; Pollak 1897; Geschwister von Bugányi 1898;  
G. Richter 1898–1899 ja 1901; A. Rauscher 1901–1902; Helene Hofmann 1902; J. Seiler 1903; Her-
mann Loschien 1903; August Huth 1905 ja F. Baum 1905.

670 Aineiston 1 340 konserttiohjelmasta ainoastaan 151 esitettiin muualla kuin Kämpissä. 
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Toinen lähdekriittinen huomio liittyy siihen, että Program-bladetin ohjelmisto-
tiedot ovat usein niukkasanaisia, epätarkkoja ja monitulkintaisia. Tämä tekee sävel-
lysten luokittelusta haastavaa.671 Niinpä olen säilyttänyt kaikki ristiriitaiset tapaukset 
erillään ja välttänyt pitkälle meneviä tulkintoja, ellei kysymys ole ollut kirjoitus virheen 
kaltaisesta kosmeettisesta lipsahduksesta.672 Kappaletietojen kartoittamisessa olen 
käyttänyt kahta nuottikatalogia: Pazdírekin luetteloa sekä itävaltalaista Hofmeis-
ter-kustantamoa koskevaa tietokantaa. Niihin on koottu merkittävä määrä 1800-luvun 
musiikkijulkaisujen tietoja.673 Luettelot käsittävät kuitenkin vain painetut nuotit, jol-
loin painamattomat teokset sekä naisorkestereille tyypillinen kapellimestarien säveltä-
mä käyttömusiikki jäävät pimentoon. Vähemmän tunnettujen sävellysten – erityisesti 
potpureiden – alkuperää, säveltäjää tai mahdollista sovittajaa on tästä syystä ollut vai-
keaa ellei mahdotonta löytää.

Myös sovitusten jäljittäminen on ollut haasteellista. Naisorkesterien ja muiden sa-
lonkiorkesterien kohdalla käytäntö oli, että kappaleita muokattiin eri kokoonpanojen 
tarpeisiin.674 Kun kymmenpäinen ravintolayhtye soitti suurelle orkesterille kirjoitettuja 
alkusoittoja tai fantasioita, kuulokuva oli erilainen kuin teatterissa tai sinfoniakonser-
tissa. Konserttiohjelmista ei yleensä käy ilmi, millainen ja kenen tekemä sovitus kul-
loinkin on ollut kyseessä, mitä stemmoja on muokattu tai mitä jätetty pois. Yhtyeen 
kokoonpanon pohjalta on tietysti mahdollista tehdä asiasta päätelmiä.675 Samoin on 
luontevaa olettaa, että suuri osa sovituksista oli peräisin orkesterin kapellimestarin tai 
pianistin kynästä. Tarkempi käsitys nuottikuvasta jää kuitenkin aineistorajoitteiden 
vuoksi saavuttamattomiin.

Kokonaisuutena Program-bladetin konserttiohjelmat tarjoavat naisorkesterien oh-
jelmistoihin monipuolisen mikrotason näkökulman. Aineisto on kokoluokaltaan ainut-
laatuinen siitä huolimatta, että se ulottuu ainoastaan kymmenen vuoden aikajänteelle. 
Laveita johtopäätöksiä naisorkesterien kulttuurinvälitystoiminnasta ei kuitenkaan mate-
riaalin pohjalta voi tehdä. Tässä tutkimuksessa tehdyt tulkinnat koskevat nimenomaan 
vuosisadan vaihteen Helsinkiä, eivät koko Suomen tai Euroopan naisorkesteriverkostoa.

671 Jos esitettäväksi on ilmoitettu esimerkiksi Mozartin menuetti, on mahdotonta sanoa, kenen sävel-
tämä teos tarkalleen on – Wolfgang Amadén vai vaikkapa isä-Leopoldin. Niinpä kyseisen teoksen 
säveltäjätiedot on tässä analyysissä sijoitettu erilliseen ”Mozart (joku)” -kategoriaan. Sama koskee 
tietysti kappaletietoja: ohjelmistossa mainittu Mozartin ”menuetti Es-duuri” ja pelkkä ”menuetti” on 
tässä luokiteltu erillisiin kategorioihin.

672 Kirjoitusvirheet ja ortografinen vaihtelu ovat Program-bladetin konserttiohjelmissa yleisiä: 
 esimerkiksi kirjain ”i” vaihtuu herkästi kirjaimeen ”y”. Joskus säveltäjän nimi on osunut selkeästi 
väärään kohtaan. Muun muassa tunnettujen oopperoiden kohdalla olen uskaltautunut korjaamaan 
sen oikeaksi. 

673 Pazdírek, François (toim.): Manuel Universel de la Littérature Musicale (Wien: Pazdírek & Co. 1904–
1910). Hofmeister XIX -tietokanta löytyy osoitteesta http://www.hofmeister.rhul.ac.uk/ (osoite tar-
kistettu 4.4.2017). 

674 Ks. esim. Stütz 2012 [1924], 101.
675 Tätä periaatetta on hyödyntänyt ohjelmistoanalyysissään Margaret Myers (1993, 158).
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PRATERISTA HOTELLI KÄMPIIN: HELSINGISSÄ ESIINTYNEET 
NAISORKESTERIT 1895–1905

Kämpin sesonki on alkanut. Naiskapelli Schwarz on täällä. Ei kestä kauan ennen kuin jokai-
nen hienompi herra ja senaatinkopisti on taas mustankipeä [schwarzkrank]. Orkesterin nai-
set ovat yhtä suloisia ja kilttejä kuin aikaisemminkin ja yhtye yhtä erinomainen. Ainoastaan 
ohjelma on muuttunut, t. s. rikastunut joukolla kauniita uusia numeroita.676

Näin kommentoi pilalehti Fyren naisorkesteri I. C. Schwarzin saapumista Helsinkiin 
syksyllä 1901. Yhtye oli jo käynyt paikalliselle yleisölle tutuksi: olihan se esiintynyt 
Kämpissä vuodesta 1896 lähtien useana konserttikautena. Suositun orkesterin vierai-
lu oli tapaus, johon lehdistö jaksoi edelleen kiinnittää huomiota. Program-bladetissa 
esitellyistä naisorkestereista onkin säilynyt Helsingin sanomalehdissä tietoja. Niiden 
perusteella on mahdollista selvittää, mistä yhtyeet maahan saapuivat ja mitä erityis-
piirteitä niiden kokoonpanoihin sisältyi.  

Kokoonpanot ja reitit

Program-bladetin konserttiohjelmissa esiintyvistä naisorkestereista vain muuta-
ma soitti muualla kuin hotelli Kämpissä. A. Rauscherin yhtye työskenteli Helsingin 
Seurahuoneella, jolla oli takanaan jo usean kymmenen vuoden maine pääkaupungin 
huvipaikkana.677 A. Huthin ja F. Baumin naisorkesterit puolestaan esiintyivät Nymark 
& Stavenowin ravintolassa, myöhemmin Restaurant de Paris’ssa. Sven Hirnin mukaan 
tämä ravintola oli profiililtaan ja ohjelmatarjonnaltaan suuria hotelleja vaatimatto-
mampi, joskin suosittu.678 

Profiileiltaan kaikki yksitoista orkesteria olivat suhteellisen yhteneviä. J. Seilerin 
naissoittokunta mainosti itseään ”müncheniläisenä” (Münchener) ja Hermann Loschie-
nin yhtye ”kansainvälisenä” (international), mutta muut orkestereista määrittelivät it-
sensä wieniläisiksi.679 Loschienin naisorkesteri oli 1890-luvun Euroopan-kiertueillaan 
esiintynyt myös merimiesteemalla, mutta muuttanut nimeään jo ennen vuosi sadan 
vaihdetta.680 Säilyneistä mainoskuvista voi päätellä, että orkesterit esiintyivät yleensä 
wieniläisille Damenkapelle-yhtyeille tyypillisissä kokopitkissä valkoisissa leningeis-
sä.681 Pollakin Wiener Schwalben -naisorkesterilla tosin oli käytössään yhtyeen nimeen 

676 ”Säsongen på Kämp har börjat. Damkapellet Schwarz är här. Det dröjer inte länge innan hvarje bättre 
herre och senatsextrakopist åter är schwarzkrank. Damerna i orkestern äro lika söta och rara som förr 
och ensemblen lika utmärkt. Endast programmet är förändradt, d. v. s. riktadt med en del vackra nya 
nummer.” Fyren 7.9.1901 (no 36) s. 2. 

677 Helsingin Seurahuone oli ollut toiminnassa jo 1830-luvulta alkaen (Hirn 2007, 18–24). Rauscherin 
yhtye konsertoi Seurahuoneen l’Hermitage-konserttitilassa: täsmennys ilmestyy Program-bladetin 
konserttiohjelmiin 29.9.1901 alkaen. 

678 Hirn 2007, 123.
679 Ks. taulukko 3 ja liite 2.
680 Ks. taulukko 3 ja liite 2. 
681 Olen löytänyt kuvamateriaalia lähinnä G. Richterin, I. C. Schwarzin ja Pollakin yhtyeistä (ks. kuva 
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sopivat puvut, joihin kuuluivat muun muassa pääskysaiheiset hiuskoristeet.682 

Kokoonpanoista on säilynyt tietoja vain viideltä orkesterilta. Niissä jäsenmäärä 
näyttää naisten salonkiorkestereille tyypilliseen tapaan liikkuneen suunnilleen 8–12 
henkilön välillä.683 Soittimista vahvimmin edustettuina olivat jouset ja kosketinsoitti-
met. Joukosta löytyi usein joko urkuharmoni, piano tai molemmat. Mukana saattoi 
olla myös huilisteja ja lyömäsoittajia.684 Niissä orkestereissa, joista on säilynyt kokoon-
panotietoja, oli vähintään yksi miespuolinen jäsen (ks. taulukko 5). Toisin sanoen yh-
tyeet olivat sekä instrumentti- että sukupuolijakaumaltaan tyypillisiä naisten salonki-
orkestereita.

Yhtyeistä ainoastaan kolme – Pollakin, Huthin ja Mikloskan orkesterit – ei tiettäväs-
ti konsertoinut muualla Suomessa. Kaikki muut orkesterit esiintyivät vähintään yhdes-
sä toisessa kaupungissa, pääasiallisesti Hangossa, Viipurissa, Turussa tai Tampereella 
(ks. taulukko 3). Seitsemän yhtyettä eli yli puolet yhdestätoista orkesterista konser-
toi jossakin vaiheessa uraansa myös Ruotsissa.685 Erityisesti Hofmannin  orkesterin 

1 sekä Program-bladet 3.1.1897, no 53, s. 4 ja 13.10.1897, no 19, s. 2). Hannoverin musiikkikorkea-
koulun Forschungszentrum Musik und Gender -instituutin kokoelmista löytyy kolme mainosvaloku-
vaa Alfred Loschien -nimisen kapellimestarin yhtyeestä. Myös niissä näkyy valkopukuinen wieniläi-
nen naisorkesteri. On todennäköistä, että kysymys oli samasta orkesterista, jonka johtaja vain vaihtui 
jossain vaiheessa.

682 Program-bladet 3.1.1897 (no 53) s. 4.
683 Kokoonpanotietoja on säilynyt suomalaisissa lehdissä kaikista muista paitsi Mikloskan ja -

nin orkestereista (viimeksi mainitusta ks. Myers 1993, 286). Jäsenmäärä sekä kokoonpano saattoivat 
tosin vaihdella vuodesta toiseen, sillä soittajien työsuhteet olivat lyhyehköjä (Kaufmann 1997, 101). 
Program-bladetissa julkaistuista ohjelmista käy ilmi, että esimerkiksi Gustav Richterin orkesterin 
sooloviulistit vaihtuivat kevätkaudelle 1901. Lisäksi sanomalehtitiedot jäsenten lukumäärästä tai käy-
tetyistä soittimista ovat ajoittain epätarkkoja tai keskenään ristiriitaisia.

684 I. C. Schwarzin kokoonpanoon kuului tammikuussa 1896 kuusi viulua, piano, basso, sello ja rummut. 
Vuonna 1897 viulistien määrä oli laskenut kolmeen, mutta mukaan oli liittynyt yksi huilisti sekä yksi 
urkuharmonin soittaja. Geschwister von Bugányin kokoonpano oli samankaltainen: neljän viulistin 
ohella yhtyeessä soitti sellisti, basisti, pianisti, lyömäsoittaja sekä urkuharmonin soittaja. Richterin 
orkesterin kohdalla lehtiaineisto mainitsee ainoastaan viulun, huilun, sellon ja harmoonin. Muiden 
orkesterien osalta tiedot ovat hajanaisempia. Myös Helene nnin orkesteri oli Margaret Myer-
sin tutkimuksen perusteella tyypillinen salonkikokoonpano, johon kuului kaksi ykkösviulua, obligato-
viulu, sello, kontrabasso, piano, urkuharmoni ja jokin lyömäsoitin (Myers 1993, 286).  Rauscherin ja 
Loschienin yhtyeistä löytyy mainintoja ainoastaan siitä, että kokoonpanoon kuului jousisoittimia. J. 
Seilerin yhtyeestä on saatavilla tarkempaa kokoonpanoinformaatiota vasta vuodelta 1912, jolloin or-
kesterista julkaistiin Åbo Underrättelser -lehdessä karikatyyripiirros (Åbo Underrättelser 18.2.1912, 
no 47, s. 7). Kuvassa näkyy tyypillinen salonkiorkesterikokoonpano: muutamia viuluja, sello, kont-
rabasso, huilu ja piano. August Huthin orkesteriin kuului ainakin trumpetti (ks. Hufvudstadsbladet 
10.2.1905, no 40, s. 8). Baumin orkesterista en ole onnistunut löytämään instrumenttijakaumaan 
viittaavia tietoja lainkaan. 

685 Nämä orkesterit olivat G. Richterin, I. C. Schwarzin, Marie Mikloskan, A. Rauscherin, J. Seilerin, 
ty sanomalehti-ilmoitusten sekä 

Margaret Myersin kokoamien taulukoiden perusteella (Myers 1993, 192 ja 310–312). Myersin listassa 
(s. 311) Ruotsissa 1903 ja 1906 esiintyneen J. Seilerin orkesterin johtajaksi on nimetty Judith Seiler. 
Todennäköisesti sama orkesteri soitti 1903 Helsingissä ja Turussa nimellä ”J. Seiler”, kun taas Turun 
Hamburger Börsissä konsertoi 1905 ja 1912 naisorkesteri Josef Seiler. Vuonna 1912 yhtye mainosti 
itseään myös wieniläisenä. Todennäköistä olisi, että kysymyksessä oli sama orkesteri: esimerkiksi 
Hufvudstadsbladetin arviossa keväältä 1903 todetaan, että orkesterin johtajana toimi herra Seiler, 
mutta sen kapellimestarina (kapellmästarinna) esiintyi nuori nainen (Hufvudstadsbladet 29.3.1903, 
no 82A, s. 5).
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kohdalla Ruotsi-yhteys oli merkittävä. Yhtyeen tukikohta sijaitsi 1900-luvun alussa 
Göteborgissa ja siihen kuului yksi ruotsalainen jäsen.686 Sikäli kuin tietoja yhtyeiden 
reiteistä Helsinkiin on saatavilla, pääosa niistä saapui kuitenkin Suomeen Pohjois-Sak-
sasta.687 Nämä reittipainotuksen vahvistavat päätelmää siitä, että Suomen rannikko-
kaupungit olivat transnationaalisen naisorkesteriverkoston kautta tiiviisti yhteydessä 
Itämeren eri puolille.

Taulukko 5: Helsingissä vierailleiden naisorkesterin konsertit ja kokoonpa-
not (Program-bladet, 1895–1905)

Orkesterit Esiintymispaikka ja -aika 
Helsingissä (Program-bla-
detin ohjelmat)

Sukupuoli-
jakauma

M. Mikloska Hotelli Kämp 
20.10.1895–6.1.1896

[-]

I. C. Schwarz Hotelli Kämp 
1) 7.1.1896–7.5.1896 [?] 
2) 15.9.1897–15.5.1898 
3) 6.9.1899–16.3.1900
4) 3.5.1900–25.5.1900 
5) 5.9.–30.12.1901

8 naista, 3 miestä

M. Pollak Hotelli Kämp 
5.12.1896–15.5.1897

8 naista, 2 miestä

Geschwister von Bugá-
nyi

Hotelli Kämp 
17.9.–18.10.1898

8 naista, 2 miestä

G. Richter Hotelli Kämp
1) 21.10.1898–27.3.1899 
2) 3.1.–31.3.1901

10 naista, 1 mies

A. Rauscher Seurahuone 
1.9.1901–11.1.1902

8 naista, 3 miestä

H. Hofmann Hotelli Kämp 
4.9.1902–30.12.1902 [?]

8 hlö688 

J. Seiler Hotelli Kämp 
31.12.1902–2.5.1903

8 naista, 1 mies

686 Margaret Myers on selvittänyt, että kapellimestari Helene Hofmann muutti Wienistä Ruotsiin 
1900-luvun alussa ja meni naimisiin sikäläisen viinikauppiaan kanssa. Hofmannin orkesterista tar-
kemmin ks. Myers 1993, 286–288. 

687 Tietoja saapumisreiteistä Suomeen on säilynyt sanomalehdissä yhteensä viideltä yhtyeeltä. Lyype-
kin-yhteyttä käyttivät hyödykseen G. Richterin, Bugányin ja A. Rauscherin yhtyeet, kun taas I. C. 
Schwarzin orkesterin reitit kulkivat Skandinavian ja Hampurin kautta. Pollakin yhtye puolestaan 
saapui Suomeen Hampurista. Ks. esim. Hufvudstadsbladet 3.12.1896 (no 330) s. 52; Nya Pressen 
22.10.1898 (no 287) s. 3; Program-bladet 10.5.1896 (no 108) s. 3; Åbo Tidning 9.1.1896 (no 7) s. 4; 
Åbo Underrättelser 4.8.1898 (no 208) s. 2 ja 21.6.1900 (no 166) s. 2. Ks. myös kartta 5.

688 Myers 1993, 286. Orkesterista 1910-luvun taitteessa otetussa valokuvassa näkyy ainoastaan naisia 
(Myers 1993, 379).
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H. Loschien Hotelli Kämp 
5.9.1903–30.12.1903

8 naista, 3 miestä

August Huth Nymark & Stavenow / Restau-
rant de Paris 
21.1.–21.3.1905 [?]

9 naista, 3 miestä

F. Baum Nymark & Stavenow / Restau-
rant de Paris 
22.3.1905–30.4.1905 [?]

6 naista, 2 miestä

Yhteyksistä Itämeren yli kertoo sekin, että tarkastelluista yhtyeistä kaikki paitsi F. 
Baumin ja J. Seilerin orkesterit löytyvät Der Artist -lehden 1800-luvun lopun osoite-
luettelosta.689 Aineiston naisorkesterit olivat ennen Helsinkiin saapumistaan ehtineet 
kiertää Eurooppaa. Esimerkiksi Hermann Loschienin naisorkesteri soitti pitkiä aikoja 
Ranskassa, kun taas August Huthin yhtye esiintyi 1890-luvun lopulla Venäjällä ja Liet-
tuassa.690 Orkesterien näkyvyys varhaisessa aineistossa kertoo yhtyeiden ”vakaista ra-
kenteista” (stable structures), kuten Margaret Myers on asian ilmaissut.691 Esimerkiksi 
Gustav Richterin orkesteri soitti kymmeniä vuosia vakituisesti Prater-puiston kuului-
sassa ravintola Prohaskassa kesäaikaan (ks. kuva 1).692 Vaikka jäsenkunta vaihtui, or-
kesterin imago ja nimi kestivät aikaa. 

Kokoonpanojen ja ulkoasun yhtenäisyys tekee Program-bladetin naisorkestereis-
ta keskenään vertailukelpoisia. Yhtyeistä säilyneet tiedot viestivät Wiener Damen-
kapelle -salonkiorkesterien vallitsevasta asemasta yhtyekulttuurissa. Juuri tällaisen 
yhtyeen mallia Program-bladet-aineiston naisorkesterit välittivät helsinkiläiselle ylei-
sölle. Esimerkiksi Richterin orkesterin pitkät perinteet kertovat siitä, että helsinkiläi-
sillä ravintolan- ja hotellinjohtajilla oli resursseja palkata kansainvälisesti arvostettuja 
nais orkestereita. Vaikka Suomen rannikkokaupungit sijaitsivat naisorkesterien trans-
nationaalisen reittiverkoston koillisreunoilla, niihin saatiin houkuteltua tasokkaita ko-
koonpanoja suoraan Keski-Euroopasta. 

689 Ks. liite 2.
690 Loschienin orkesterin reitit kulkivat vuosina 1895–1896 ja 1898–1899 seuraavasti: Leipzig-Düssel-

dorf-Louvain-Lille-Nantes-Angers-Châlons-en-Champagne sekä Toulouse-Cherbourg-Brest-Cher-
bourg-Tours-Lille-Brest-Lorient-Bordeaux-Tours-Lorient. Huthin orkesteri puolestaan päätyi vuo-
sien 1898 ja 1899 aikana Odessasta Liettuan Kaunasin kautta Pietariin ja Moskovaan.

691 Myers 1993, 296.
692 Gustav Richteristä, hänen orkesteristaan ja ravintola Prohaskasta ks. Der Humorist 5.7.1889 (no 

13–14) s. 6 ja 23.5.1922 (no 10) s. 7 sekä Illustriertes Wiener Extrablatt 19.7.1902 (no 197) s. 15. Olen 
esitellyt Richterin orkesteria tarkemmin toisaalla (Koivisto 2018, 255).
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Konserttien rakenne

Naisorkesterikonserttien taloudellinen perusta rakentui kiertuekohteesta riippumatta 
yleisön viihdyttämiselle ja virvokemyynnille. Tästä syystä ohjelmistovalintoja ohjasivat 
uutuudenviehätys sekä vaihtelevuus. Repertuaarin oli oltava laaja, jotta siitä saatiin ra-
kennettua erilaisia ohjelmia eri konserttipäiville ja eri yleisöille. Ohjelman rakennetta 
ohjasivat kuitenkin samankaltaiset periaatteet niin Ruotsissa, Suomessa kuin Saksassa.693

Helsingissä esiintyneiden naisorkesterien ohjelmistojen kohdalla silmiinpistävä 
seikka on kappalemäärän yhtenäisyys koko 10 vuoden tarkastelujakson ajan. Suurim-
massa osassa iltakonsertteja soitettiin 12 eri teosta. Joskus kappaleiden lukumäärä 
saattoi nousta jopa viiteentoista.694 Soolokappaleita kuhunkin ohjelmaan mahtui enim-
millään 1–2 kappaletta, ja joidenkin orkesterien ohjelmissa solisteja ei mainittu lain-
kaan.695 Yksittäisiin varhaisempiin konserttiohjelmiin, populaarikonserttien ohjelmiin 
sekä Margaret Myersin aineistoon verratessa kiinnostavaa on, että Program-bladetin 
konserttiohjelmissa väliaikoja oli vain yksi.696 

Toive- tai ylimääräisten kappaleiden esittämisestä ei löyty Program-bladet-aineis-
tosta mainintoja. Kuvalähteiden perusteella vaikuttaa siltä, että yleisö saattoi niin Suo-
messa kuin muualla Euroopassa seurata konsertin kulkua telineeltä, johon vaihdettiin 
kulloinkin soitettavan kappaleen ohjelmanumero tai nimi (ks. kuvat 1, 5 ja kansikuva). 
Käytäntö viittaa siihen, että konserttiohjelmia noudatettiin suhteellisen uskollisesti. 

Naisorkesterikonsertin formaatti ei aineiston perusteella merkittävästi poikennut 
muiden ravintolaorkesterien tai edes sinfoniaorkesterien populaarikonserttien ohjel-
mista. Program-bladetin ohjelmissa silmiinpistävää on Wienin kaupunkiin viittaavien 
teosten määrä. Aineiston 2 493 sävellyksestä 118 teoksella eli noin 4,7 prosentilla oli 
Wien-aiheinen otsikko, ja niistä osa kuului konserttien soitetuimpiin kappaleisiin.697 

693 Ks. Kaufmann 1997, 113–123 ja Myers 1993, 167–176.
694 Esimerkiksi I. C. Schwarzin kaikkien kahdentoista tammikuun 1896 konsertin ohjelmassa oli nel-

jätoista tai viisitoista kappaletta. Ajoittain mukana saattoi olla kappalemäärää nostavia erillisiä va-
rieteenumeroita. Selkeyden vuoksi en ole ottanut niitä mukaan analyysiini. Joissakin tapauksissa 
samaan ohjelmanumeroon sisältyneet erilliset kappaleet on ollut pakko kirjata erikseen, jotta tau-
lukoinnin periaatteet olisivat pysyneet mahdollisimman tarkkoina. Tällaisia ovat esimerkiksi Karel 
Komzák II:n (1850–1905) karaktäärikappaleet Volksliedchen ja Märchen, jotka yleensä esitettiin yh-
dessä.

695 Osittain kysymys saattaa olla eri orkesterien ja huvipaikkojen ilmoittelukäytännöistä. Esimerkiksi F. 
Baumin ja A. Huthin ohjelmissa ei mainittu solistinimiä lainkaan. Sen sijaan A. Rauscherin orkeste-
riin kuului useita muusikoita, jotka esittivät erillisiä soolo- tai duonumeroita: neiti Th. tai G. Keckeis 
(viulu), neiti A. Masanek (viulu), neiti A. Beutl (sello) ja neiti L. Heinrich (huilu). Keckeis, Masanek, 
Beutl ja Heinrich ovat kaikki Pressnitzin kaupungin henkilörekistereistä 1870- ja 1880-luvuilta löyty-
viä musiikkisukujen nimiä, samoin kuin tietysti paikalliseen musiikkikouluun viittaava Rauscher. On 
siis mahdollista, että kysymyksessä oli erzgebirgeläinen yhtye.

696 Ks. Myers 1993, 170–172 ja 176. 
697 Erityisen suosittuja olivat Karel Komzák II:n potpuri Wiener Volksmusik (41 esityskertaa), Johann 

Strauss II:n valssi Wiener Blut (38 esityskertaa) sekä Carl Michael Ziehrerin (1843–1922) valssi Wie-
ner Bürger (30 esityskertaa).
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Populaarikonserteissa puolestaan painottuivat sinfoninen musiikki ja solistiosuudet. 
Robert Kajanus soitatutti orkesterillaan säännönmukaisesti sinfonisia runoja sekä 
konserttojen osia, joita esittivät joskus maailmankuulut tähtisolistit.698 

Edellä kuvatulla ravintolakonsertin rakenteella oli historialliset jurensa 1700- ja 
1800-lukujen julkisessa konserttielämässä. William Weber on luonnehtinut aikakau-
den konserttiohjelmia ”vaihtelevuuden” (miscellany) käsitteen avulla.699 Eliitin ja sivis-
tyneistön musiikkikulttuuriin kuuluivat vielä 1700- ja 1800-luvun vaihteessa konsertit, 
joihin sisältyi runsaasti erilaisia ohjelmanumeroita. Esimerkiksi sinfonioiden osia saa-
tettiin esittää muiden teosten välissä pitkin iltaa.700 Laajasti ymmärrettynä vaihtele-
vuuden periaate sopii myös naisorkestereiden tapaukseen. Yksittäisen numeron kesto 
oli niissäkin lyhyehkö ja samantyyppisiä kappaleita soitettiin harvoin perätysten. Nais-
orkesterit korostivat esityistensä vaihtelevuutta oma-aloitteisesti: Program-bladetin 
konserttiohjelmiin merkittiin kunkin kappaleen kohdalle, minkä tyyppisestä teoksesta 
oli kysymys.701

Lisäksi naisorkesterien konserttiohjelmiin vaikuttivat salonki- ja populaarimusii-
kin tyyliperinteet. Yhtyeiden ohjelmistoa sääteli urbaanin keskiluokan suosima kepeä 
ravintolaohjelmisto ooppera- ja karaktäärikappaleineen, tansseineen ja marsseineen. 
Kun näitä sävellyksiä sovitettiin pienimuotoisten salonkiorkesterien tarpeisiin, tulok-
sena oli kirjava kokonaisuus erilaisia, orkesterikohtaisesti räätälöityjä kappaleita. 
Joitakin numeroita muokattiin tai omaksuttiin ohjelmistoon pienemmille orkesterin 
sisäisille kokoonpanoille kuten jousikvarteteille. Tällä tavalla konsertteihin saatiin en-
tistäkin enemmän vaihtelevuutta.702

Vaihtelevuuden ja tyylivirtausten ohella naisorkesterien ohjelmarakenteisiin vaikut-
ti uutuudenviehätyksen vetovoima. Helsingissä naisorkesterit saattoivat soittaa useita 
viikkoja päivittäin vaihtuvilla ohjelmilla ennen kuin yhtäkään kappaletta ehdittiin esit-
tää useampaa kertaa.703 Toisin sanoen yhtyeet pyrkivät monipuolisella  repertuaarilla 

698 Helppotajuisista konserteista sivistämisprojekteina ks. Kurkela 2015a. Kajanus saattoi 1890-luvun ja 
1900-luvun alun konserttiohjelmista päätellen toimia niin, että hän värväsi sinfoniakonsertin solis-
tiksi kutsutun tähden soittamaan jonkin konsertto-osan jossakin saman viikon populaarikonserteista. 
Filharmonisen seuran orkesterin populaarikonserteissa toistuivat lisäksi säännöllisesti esimerkiksi 
Franz Lisztin, Camille Saint-Saënsin ja César Franckin sinfoniset runot.

699 Vaihtelevuuden periaatteesta ja 1800-luvun konserttiohjelmarakenteista tarkemmin ks. esim. Weber 
2008, 1–2.

700 Weber 2008, 41.
701 Hyvänä esimerkkinä ks. esimerkiksi Pollakin orkesterin ohjelma 10.1.1897 (Program-bladet 

10.1.1897, no 56, s. 4). Joistakin kappaletyypeistä käytettiin lyhenteitä: esimerkiksi polkkamasurkka 
saatettiin merkitä alkukirjaimin ”P. M.” (ks. esim. I. C. Schwarzin yhtyeen ohjelma 1.3.1900, Pro-
gram-bladet 28.2.1900, no 77, s. 4).

702 Esimerkiksi Karel Komzák II:n Volksliedchen- ja Märchen-kansanlaulusovituksia voitiin soittaa ni-
menomaan jousikvartettikokoonpanolla (ks. esim. Program-bladet 22.1.1897, no 61, s. 4). Salonki-
orkesterisovituksista tarkemmin ks. Jalkanen 1989, 213.

703 Toistuvuuteen vaikuttivat esiintymiskauden pituus sekä repertuaarin laajuus. Jos orkesteri esiintyi 
samassa paikassa koko konserttikauden, sen ohjelmat alkoivat ennen pitkää toistaa itseään.
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houkuttelemaan konsertteihinsa yleisöä sekä tunnustelemaan, millainen musiikki 
miellytti kuulijoita eniten. Näin yleisön mielenkiintoa voitiin pitää yllä konsertista 
toiseen. Myös tiettyjen kappaleiden toistuvuuden voi tulkita heijastavan yleisön miel-
tymyksiä. Osa kappalevalinnoista – erityisesti runsaat Wien-aiheiset teokset – lienevät 
kuitenkin perustuneet yhtyeen imagoon.

Ennen gramofonin ja fonografin yleistymistä ravintola- ja kahvilaorkestereilla oli 
keskeinen asema musiikillisten uutuuksien välittäjinä. Tämä oli oleellinen osa nii-
den transnationaalista toimintamallia. Mainion esimerkin tarjoaa omana aikanaan 
suursuosion saavuttanut brittisäveltäjä Sidney Jonesin operetti The Geisha (1896).704 
Program-bladetin perusteella operetista koostettu potpuri kuului aikakauden suosi-
tuimpaan ohjelmistoon myös Suomessa. Se oli 67 esityskertansa ansiosta ohjelmien 
soitetuin potpuri ja neljänneksi soitetuin kappale.705 Eksoottinen teema sopi nais-
orkesterien imagoon ravintolaviihteen sensaationhakuisessa maailmassa. The Geisha 
-potpuri olikin ainut naisorkesterikonserteissa esitetty teos, jota mainostettiin erik-
seen päivälehti-ilmoituksissa vuonna 1901.706 Satsausta selittänee osittain suomalaisen 
operettikulttuurin vakiintumattomuus. Vaikka Helsingin vakinaiset teatterit esittivät 
ajoittain operetteja ja vaikka maassa kierteli ruotsalaisia ja saksalaisia operettiseuruei-
ta, The Geisha -operetti esitettiin Suomessa näyttämöversiona ensi kerran vasta vuon-
na 1900.707 Teos oli siis vuosisadan vaihteen helsinkiläisyleisölle kiinnostava uutuus, 
joka kulkeutui naisorkesterien mukana kaupunkiin suoraan manner-Euroopasta.708

Samoin kuin naisorkesterien, myös ravintola- ja kahvilakonserttien toimintamallit 
saapuivat Suomeen muualta. Julkisen konserttikulttuurin kehitys oli osa sitä trans-
nationaalista toimintakehikkoa, jonka periaattein naisorkesterit esityksiään suunnit-
telivat. Ohjelmiston vaihtelevuus sekä salonki- ja populaarimusiikin tyylipiirteet näky-
vät Program-bladetin aineistossa kautta linjan. Naisorkesterit toivat mukanaan myös 
uutuusteoksia. Toisaalta ohjelmarakenteiden yhteneväisyys kertoo siitä, miten yhte-
näinen ilmiö naisten salonkiorkesteri eri puolilla Eurooppaa oli. Repertuaarin Wien- 
painotteisuudesta näyttää muodostuneen yhtyeiden erityispiirre.

704 Esimerkiksi Tukholmassa vaikuttanut ravintolakapellimestari August Meissner (1833–1903) mainit-
see The Geisha -potpurin 1900-luvun taitteesta laatimansa suosituimpien kappaleiden listalla (Myers 
1993, 271). 

705 The Geisha -operetin teemoja kuultiin Helsingissä myös fantasiamuodossa (3 esityskertaa), minkä 
lisäksi siitä esitettiin yksittäisi osia (Mimosa-valssi, 12 esityskertaa ja polkka, 6 esityskertaa).

706 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 6.1.1901 (no 5) s. 4. Ilmoittelu antaa ymmärtää, että potpuriin olisi kuu-
lunut naisorkesteri Richterin tapauksessa lauluosuuksia.

707 Hirn 1992, 68–69.
708 The Geisha -potpuria esitti aineiston orkestereista ensimmäisen kerran Gustav Richterin yhtye 

25.1.1899 (Program-bladet 25.1.1899, no 60, s. 4). 
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MARSSIT, VALSSIT, POLKAT: NAISORKESTERIEN SUOSIMAT 
KAPPALETYYPIT

Vaikka yksittäisten teosten vaihtuvuus oli naisorkesterien ohjelmistoille tyypillistä, 
Helsingin-konserteissa toistuivat tietyt kappaletyypit ja musiikinlajit. Niistä tärkeim-
piä olivat marssit, tanssit – ennen kaikkea valssit, polkat ja masurkat – potpurit ja 
fantasiat, alkusoitot sekä lyhyet karaktäärikappaleet ja laulut.709 Kappaletyypit näky-
vät lähes kaikissa aineiston ohjelmissa. Ne havainnollistavat kolmea naisorkesterei-
den kulttuurinvälitystoiminnan peruspilaria: salonkimusiikkia, wieniläis-itävaltalaista 
kansallisväriä sekä näyttämöteoksia.

Kaikki naisorkesterien esittämät kappaleet eivät mahdu näihin kategorioihin. Ai-
neistosta löytyy monenkirjava joukko teoksia aina cake walkeista ja kupleteista po-
loneeseihin, menuetteihin ja jopa yksittäisiin konsertto-osiin.710 Yllä mainittujen kap-
paletyyppien hallitseva asema käy kuitenkin selväksi, kun eri kategorioita tarkastelee 
esityskertojen (taulukko 6) sekä erityyppisten kappaleiden lukumäärän (taulukko 7) 
perusteella. Erityisesti valssit ja marssit erottuvat joukosta sekä esityskertojen että yk-
sittäisten kappaleiden lukumäärällä mitattuina. Suosituimpien kappaletyyppien välillä 
esiintyy hieman vaihtelua siitä riippuen, kiinnitetäänkö huomiota esityskertojen vai 
yksittäisten sävellysten määrään. Kysymys on kuitenkin hiuksenhienoista eroista.

Suosion kannalta kiinnostava tarkastelukohde on myös kappaleiden lukumäärän 
suhde niiden esityskertoihin (ks. taulukko 8). Taulukosta havaitaan, kuinka monta ker-
taa kuhunkin kategoriaan kuuluvia yksittäisiä kappaleita esitettiin keskimäärin vuosien 
1895 ja 1905 välillä. Toisin sanoen taulukon perusteella saadaan selville, minkä kappa-
letyyppien sisällä esiintyi eniten toistuvuutta tai vaihtelevuutta. Esimerkiksi yksittäis-
tä alkusoittoa esitettiin keskimäärin peräti 13 kertaa, kun taas ohjelmistosta löytyvät 
ranskalaiset polkat toistuivat kukin noin neljästi. Myös yksittäiset suositut tunnelma-
kappaleet toistuivat huomattavia määriä. Samojen kappaleiden toistuvuus lienee ollut 
suurta erityisetsi musiikkiteatteriin viittaavissa kategorioissa – kuten fanta sioissa ja 
alku soitossa – siitä syystä, että monet teoksista oli sävelletty jo 1800-luvun alkupuolella 
tai puolivälissä. Niillä oli vakiintunut asema ravintolakonserttien ohjelmistoissa.

709 Laulut jäävät juuri ja juuri kymmenen suosituimman kappaletyypin ulkopuolelle: kategoriaan ”laulut 
(joku)” kuuluu 72 eri sävellystä, joita esitettiin yhteensä 396 kertaa. 

710 Kysymys oli lähinnä Charles Bériot’n (1802–1902) viulukonsertoista, joita esitti Gustav Richterin 
orkesterin solisti Emilie Fränzl konserttikaudella 1898–1899. Georg Goltermannin (1824–1908) toi-
sesta sellokonsertosta a-molli (op. 14) puolestaan soittivat osia Helene Hofmannin orkesterin sellisti 
Grete Bittermann (1902) ja J. Seilerin yhtyeen neiti Holdorf (1903). Joukosta löytyy myös marginaa-
lisen pieni osuus sinfoniakappaleita, lähinnä Haydnin sinfonioiden osia. Seilerin orkesterissa soitta-
nut neiti Holdorf on luultavasti pari vuotta aikaisemmin Josef Silbermanin naisorkesteri Fenniassa 
sellistinä työskennellyt Clara Holdorf (Falukuriren 2.1.1901, no 1, s. 2).
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Taulukko 6: Helsingissä vierailleiden naisorkesterien 10 suosituinta kappale-
tyyppiä esityskertojen perusteella (Program-bladet 1895–1905)711

Kappaletyyppi Esitys-
kerrat 
(lkm)

Kappa-
leet (lkm)

%-osuus 
(esitys-
kerrat)

%-osuus 
(kappa-
leet)

Valssi 2940 375 18,5 15,0

Marssi 2329 518 14,7 20,8

Potpuri 2144 240 13,5 9,6

Alkusoitto 1691 130 10,7 5,2

Fantasia 1005 92 6,3 3,7

Galoppi 571 158 3,6 6,3

Gavotti 468 84 3,0 3,4

Polkka / ransk. 465 120 2,9 4,8

Polkkamasurkka 463 92 2,9 3,7

Karaktäärikappale 
(joku)

408 43 2,6 1,7

Muut 3371 641 21,3 25,7

Yhteensä 15855 2493 100,0 100,0

Taulukko 7: Helsingissä vierailleiden naisorkesterien 10 suosituinta kappale-
tyyppiä teosten lukumäärän perusteella (Program-bladet 1895–1905)

Kappaletyyppi Esitys-
kerrat 
(lkm)

Kappa-
leet (lkm)

%-osuus 
(esitys-
kerrat)

%-osuus 
(kappa-
leet)

Marssi 2329 518 14,7 20,8
Valssi 2940 375 18,5 15,0
Potpuri 2144 240 13,5 9,6
Galoppi 571 158 3,6 6,3
Alkusoitto 1691 130 10,7 5,2
Polkka / ransk. 465 120 2,9 4,8
Polkka (joku) 326 103 2,1 4,1

711 Taulukkoon ei ole kuvattu selkeyssyistä niiden sekalaisten kappaleiden kategoriaa, joiden tyyppiä ei 
ole niukkojen tietojen vuoksi kyetty selvittämään. Tällaisia kappaleita oli aineistossa 128 ja niiden 
esityskertoja yhteensä 534.
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Fantasia 1005 92 6,3 3,7
Polkkamasurkka 463 92 2,9 3,7
Gavotti 468 84 3,0 3,4
Muut 3453 581 21,8 23,3
Yhteensä 15855 2493 100,0 100,0

Taulukko 8: Naisorkesterien konserttiohjelmien keskimääräiset esityskerrat 
per kappale (Program-bladet 1895–1905)

Kappaletyyppi Esityskerrat 
(lkm)

Kappaleet 
(lkm)

Esityskerrat per 
kappale (keski-
määrin)

Alkusoitto 1691 130 13,0

Fantasia 1005 92 10,9

Karaktäärikappale 
(joku)

408 43 9,5

Potpuri 2144 240 8,9

Valssi 2940 375 7,8

Gavotti 468 84 5,6

Polkkamasurkka 463 92 5,0

Marssi 2329 518 4,5

Polkka / ransk. 465 120 3,9

Galoppi 571 158 3,6

Polkka (joku) 326 103 3,2

Muut 3045 538 5,7

Yhteensä 15855 2493 6,4

Karkeiden jaotteluiden sisällä olen luokitellut aineiston niin yksityiskohtaisesti kuin 
mahdollista. Esimerkiksi polkat on jaettu eri alakategorioihin.712 Olen toiminut tie-
toisesti eri tavalla kuin Margaret Myers, joka on niputtanut omassa tutkimuksessaan 

712 Näitä ovat ranskalainen polkka ja nopeampi galoppi tai Schnellpolka. Lisäksi mukana on koko joukko 
polkkia, jotka eivät ole identifioitavissa kumpaankaan näistä kategorioista ja jotka olen tästä syystä 
lokeroinut omaan luokkaansa. Polkkamasurkka puolestaan on asia erikseen, kuten jäljempänä havai-
taan (ks. alaluku ”Tanssit: valssi, polkka ja masurkka”).
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kaikki tanssit yhteen tai erottanut niistä vain valssit.713 Ratkaisu vaikuttaa ontuvalta jo 
siitä syystä, että naisorkesterikonserteissa ei tiettävästi tanssittu eikä tansseilla ollut 
tässä mielessä yhtenäistä funktiota konserttiohjelmissa. Myersin karkeahkossa luo-
kittelussa häviää nähdäkseni arvokasta informaatiota eri kappaletyyppien asemista ja 
määristä naisorkesterien konserteissa. Pidättäytymällä yksityiskohtaisemmista erotte-
luista on tietysti helpompi välttää tulkintavirheet, mutta samalla ohjelmiston rikkaus 
ja vaihtelevuus jäävät varovaisuuden varjoon. Tässä tutkimuksessa kutakin suosittua 
teoskategoriaa analysoidaan erikseen, jotta aineistosta muodostuisi mahdollisimman 
monipuolinen kuva.

Marssit

Naisorkesterien iltakonsertit alkoivat säännönmukaisesti marssilla, vaikka eri kappale-
tyyppien järjestys ohjelmissa vaihteli muutoin yhtye- tai konserttikohtaisesti.714 Lisäksi 
konsertti päättyi joko marssiin, nopeaan polkkaan tai myöhemmin cake walk -tyyppi-
seen ragtimeen.715 Naisorkesterit halusivat siis herättää yleisön mielenkiinnon ripeällä 
ja reipastahtisella kappaleella heti konsertin alussa sekä päättää esiintymisensä iloisiin 
tunnelmiin. Jos esityksessä oli mukana muita varieteenumeroita, niitäkin saatettiin si-
joittaa aivan ohjelman loppuun illan huipennuksiksi.716 

Kappalelukumäärän perusteella katsottuna marssit muodostavat suosituimman 
osan aineistossa esiintyvien naisorkestereiden repertuaareista. Vuosien 1895–1905 
välillä yhtyeet soittivat yleisölle 514 erilaista marssiksi luokiteltavaa teosta. Mukaan 
mahtui sotilasmarsseja, kansallismielisiä marsseja, ooppera- ja operettimarsseja sekä 
kansanlaulumelodioihin pohjautuvia marsseja ja kaikkea siltä väliltä. Säveltäjistä ka-
tegoriassa hyvin edustettuna oli muun muassa Unter dem Doppeladler -marssistaan 
tunnettu itävaltalainen sotilaskapellimestari Josef Franz Wagner (1856–1908).717 

Kuten suosituimpien marssien listasta (taulukko 9) käy ilmi, eri kappaleiden esi-
tyskerrat jakautuvat tasaisesti ja suuresta kappalelukumäärästä johtuen marssien 

713 Myers 1993, 163–164 ja 297. Myers ei juuri tuo tutkimuksessaan esille kappaleluokitteluihin liittyvää 
problematiikkaa tai perustele tekemiään ratkaisuja, vaan antaa luvut sellaisinaan lukijan tarkastelta-
viksi.

714 Poikkeus tästä on I. C. Schwarzin ohjelma 3.4.1898 (Program-bladet 3.4.1898, no 92, s. 4), jonka 
aloitusnumeron kohdalle on merkitty ainoastaan arvoituksellinen ”Zigeunerbaron”. Oletan, että ky-
symyksessä oli marssi mainitusta Straussin operetista – tai vaihtoehtoisesti painovirhe. Kappale on 
kuitenkin taulukoitu niiden teosten ryhmään, joiden kappaletyypistä ei ole tarkempaa tietoa.

715 Tästäkin käytännöstä löytyy vain pari poikkeusta. Esimerkiksi I. C. Schwarzin konsertin päätösnu-
meroksi oli merkitty 21.10.1897 Olivier Métran suosittu Sérénade espagnole -valssi (Program-bladet 
3.4.1898, no 92, s. 4). Kysymys oli luultavasti painovirheestä.

716 Esimerkiksi Rauscherin orkesterin konsertit lopetti Seurahuoneella 18.9.–23.9. ja 25.9.–3.10.1901 
Sandbergin sisarduon varieteenumero.

717 Josef Franz Wagnerista ks. ”Wagner, Josef Franz” (Wien Geschichte Wiki -tietokanta, https://www.
geschichtewiki.wien.gv.at/Joseph_Franz_Wagner, osoite tarkistettu 20.12.2018.)
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 vaihtelevuus oli eri konserteissa verrattain vilkasta. Toistuvuuden puute viittaa uutuu-
denviehätyksen ja vaihtelevuuden periaatteisiin naisorkesterien ohjelmasuunnittelus-
sa. Suosittujen marssien lista antaa kuitenkin osviittaa siitä, mitkä kappaleet kuuluivat 
repertuaariin yli yhtyerajojen. Esimerkiksi Richard Wagnerin (1813–1883) Tann-
häuser-marssia kuultiin kaikkien muiden naisorkesterien paitsi F. Baumin ja J. Seile-
rin yhtyeiden konserteissa. On mahdollista, että marssin puuttuminen näiden kahden 
yhtyeen repertuaarista johtuu yksinkertaisesti säilyneiden ohjelmien vähäisyydestä ky-
seisten orkesterien kohdalla.

Taulukko 9: Helsingissä vierailleiden naisorkesterien 10 suosituinta marssia 
(Program-bladet 1895–1905)

Säveltäjä Kappale Esitys-
kerrat 
(lkm, 
yht. 
2329)

%-osuus
(esitysker-
roista)

Eilenberg, Richard 
(1848–1925)

Die Wachtparade 
kommt

46 2,0

Wagner, Richard 
(1813–1883)

Einzugsmarsch, 
Tann häuser

43 1,8

Erviti, José / Komzák Spanischer Marsch 
(Toros)

39 1,7

Rosey (Rosenberg), 
George (1864–1934)

The Honeymoon 
March

38 1,6

Meyerbeer, Giacomo 
(1791–1864)

Kruunajaismarssi 
(Profeetta)

35 1,5

Anon. Porilaisten marssi 31 1,3
Mendelssohn Bartholdy, 
Felix (1809–1847)

Häämarssi 30 1,3

Wagner, Josef Franz 
(1856–1908)

Unter dem Doppe-
ladler

29 1,2

Michaelis, Theodor 
(1831–1887)

Die Türkische 
Schaarwache

28 1,2

Blon, Franz von (1861–
1945)

Unter dem Sieges-
banner

25 1,1

Nováček, Rudolf (1860–
1929) 

Castaldo-Marsch 25 1,1
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Näyttämömusiikki on marssiaineistossa voimakkaasti esillä. Richard Wagnerin, 
Giacomo Meyerbeerin sekä Felix Mendelssohn Bartholdyn näyttämöteoksista on pääs-
syt kappaleita kymmenen suosituimman marssin joukkoon. Tämä kertoo musiikkityy-
pin keskeisestä asemasta naisorkesterien repertuaarissa. Kyseiset kappaleet olivat suo-
sittuja myös muiden orkesterien ohjelmistoissa. Mendelssohnin Häämarssia, Richard 
Wagnerin Tannhäuser-marssia ja Meyerbeerin Kruunajaismarssia soitettiin esimer-
kiksi Filharmoonisen seuran orkesterien populaarikonserteissa.

Kymmenen suosituimman marssin joukkoon pääsi myös suomalainen sotilasmarssi 
Porilaisten marssi, ja 11. sijalle jäi täpärästi Suomen ratsuväen marssi 30-vuotisessa 
sodassa.718 Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä patrioottisilla marsseilla oli keskeinen 
asema naisorkesterikulttuurissa.719 Lisäksi naisorkesterit soittivat Suomen kaartin 
pataljoonan marssia sekä Karl Collanin (1828–1871) säveltämää Vaasan marssia. 
Naisorkesteri Richterin ohjelmistoon ilmestyi keväällä 1901 turkulaisen. muun muas-
sa sotilaskapellimestarina toimineen Carl Gustaf Waseniuksen (1821–1899) Atta-
que!-marssi (suom. Hyökkäys), jonka orkesteri lienee opetellut paikan päällä.720 

Todennäköisesti naisorkesterit sisällyttivät suomalaisia marsseja ohjelmistoonsa 
paikallisen yleisön mieltymyksiä silmällä pitäen. Tällä tavalla kansallishenkisiä teoksia 
sopeutettiin transnationaaliseen kiertuetoimintaan. Käytäntö oli yleinen sekä nais-
orkesterien että muiden esiintyvien taiteilijoiden keskuudessa. Jo 1840- ja 1850-luku-
jen kiertävät teatteriseurueet ottivat omakseen paikallista repertuaaria Suomen kau-
punkeja kiertäessään. 721 

Patrioottiset sotilasmarssit olivat ylipäänsä suosittuja 1800-luvun lopun Suomen 
konserttielämässä. Vuoden 1899 tapahtumat sekä 1900-luvun alun venäläistämis-
toimenpiteet korostivat niiden asemaa entisestään.722 Naisorkesterit soittivat suoma-
laisia marsseja sekä muuta suomalaista ohjelmistoa usein Runebergin päivänä, kuten 
esimerkiksi Kajanuksen populaarikonserteissa oli tapana.723 Käytäntö kuvastaa sekä 
naisorkesterien mukautuvaisuutta että yleisönsuosion merkitystä konserttiohjelmien 
suunnittelussa.

718 Viimeksi mainittu teos tunnetaan myös nimellä Hakkapeliittain marssi. Kummankaan marssin sä-
veltäjä ei ole tiedossa. 

719 Ks. esim. Kaufmann 1997, 113 ja 123.
720 Marssi esiintyy ohjelmatiedoissa ensimmäistä kertaa 22.2.1901 (Program-bladet 22.2.1901, no 75,  

s. 4) ja yhtye esitti sitä kevään aikana kaikkiaan neljässä konsertissa.
721 Esimerkkinä ks. Hirn, Sven: Teater i Viborg 1743–1870 (Helsingfors: WSOY 1970), 167.
722 Venäläistämistoimet vaikuttivat erityisesti Porilaisten marssin ja Maamme-laulun poliittisiin konno-

taatioihin, ja lehdistössä kerrottiin niiden esittämiskiellosta (ks. esim. Tornio 11.10.1899, no 78, s. 3 ja 
Uusi Aura 5.10.1899, no 116, s. 2). 

723 Ks. esim. Program-bladet 5.2.1897 (no 67) s. 4. Kajanuksen populaarikonserteissa oli tyypillisesti 
uudenvuodenpäivänä ja Runebergin päivänä kotimainen ohjelma, joka käsitti vain suomalaisten sä-
veltäjien teoksia. Ohjelma loppui yleensä Porilaisten marssiin. Naisorkesterien repertuaarista suo-
malaista ohjelmistoa ei löytynyt niin runsaasti, että sitä olisi riittänyt koko illan ohjelmaksi. 



Naisorkesteri kotona ja kiertueella

161

Marssien tilalla kuultiin ajoittain ragtime-henkisiä kappaleita, joista konsertti-
ohjelmissa käytettiin yleensä nimitystä cake walk tai one-step.724 Kysymyksessä oli 
uusi, Yhdysvaltojen eteläosissa syntynyt afrikkalaisamerikkalainen musiikki- ja tanssi-
kulttuurin muoto, joka levisi Suomeen 1900-luvun vaihteessa.725 Naisorkesterit olivat 
siis musiikkimuodin aallonharjalla. Esimerkiksi August Huthin naisorkesteri päätti 
konserttinsa johdonmukaisesti cake walk -kappaleeseen vuonna 1905.726 Erityisen 
suosittu kappale niin Helsingissä kuin muuallakin maailmassa oli Kerry Millsin (1869–
1948) At a Georgia Campmeeting, jota soitti orkestereista useampi.727 I. C. Schwarzin 
orkesteri esitti teosta hotelli Kämpissä jo syyskuussa 1901.728

Yhteenvetona voi todeta, että marsseilla oli keskeinen asema naisorkesterien ohjelmis-
toissa, jotka sisälsivät kaikkea mahdollista sotilasmarsseista näyttämömusiikkiin. Kappa-
letyyppi oli konserttirakenteessa avainasemassa: usein esitykset sekä alkoivat että päät-
tyivät marssin säveliin. Patrioottisten marssien esitykset sekä paikallisen marssiperinteen 
omaksuminen kertovat sekä kansallisuuden käyttövoimasta nais orkesteritoiminnassa 
että yhtyeiden halusta miellyttää yleisöä. Marssin haastajaksi 1900-luvun alussa noussut 
angloamerikkalainen cake walk taas osoittaa, että nais orkesterit seurasivat kansainväli-
siä muotivirtauksia ja välittivät niitä kiertuekohteisiinsa.

Tanssit: valssi, polkka ja masurkka

Toisen tärkeän kappaleryhmän naisorkesterien konserteissa muodostivat tanssit, eri-
tyisesti valssi, polkka ja masurkka. Vaikka Bärtlin orkesteri oli säestänyt tanssi-iltamaa 
Tampereella jo 1870-luvulla, yleisesti ottaen naisorkesterikonserteissa ei tanssittu.729 
Tanssimuotoisilla konserttikappaleilla oli kuitenkin olennainen funktio salonki-
musiikki perinteessä.730 Tyypillinen Program-bladetin konserttiohjelma sisälsikin vä-
hintään yhden valssin ja yhden polkan. Lisäksi konserteissa esitettiin erilaisia masurk-
koja, katrilleja ja ländlereitä.731 Tanssilliset kappaletyypit kiinnittyivät 1800- luvun 

724 Nämä kappaleet olen pitänyt omissa kategorioissaan: vaikka cake walk- ja one-step-kappaleilla oli 
marssien kaltainen funktio konserttiohjelmissa, on kysymys jo uudenlaisesta tanssimusiikista. Niitä 
ei siis ole sisällytetty marssien kokonaislukumäärään.

725 Cake walkista ks. esim. Cook, Susan C. ”Flirting with the Vernacular: America in Europe, 1900–45”, 
julkaistu teoksessa The Cambridge History of Twentieth-Century Music (toim. Cook, Nicholas & 
Pople, Anthony, Cambridge: Cambridge University Press 2004, s. 152–185), 159–162.

726  Tämän cake walkin säveltäjäksi oli merkitty ”Huth”. Todennäköisesti kysymyksessä oli kapellimestarin 
oma sävellys tai sovitus.

727 Hufvudstadsbladet-lehti julkaisi jopa teoksen pianonuotin maaliskuussa 1903 (Hufvudstadsbladet 
15.3.1903, no 73B, s. 1–2).

728 Program-bladet 11.9.1901 (no 5) s. 20.
729 Tampereen Sanomat 6.11.1877 (no 45) s. 1.
730 Ks. esim. Scott 2008, 38–58. 
731 Katrilleja oli repertuaareissa kaikkiaan 49 (esityskertoja 195), ländlereitä 4 (esityskertoja 40) ja polo-

neeseja 5 (esityskertoja 9). Määrät ovat siis huomattavasti pienempiä kuin polkkien, valssien ja masurk-
kojen  kohdalla. Katrillien suosio selittynee osin sillä, että samoin kuin alkusoitoissa,  potpureissa 
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Keski- ja Itä-Euroopan musiikkitraditioihin. Kysymys oli kansanmusiikin pohjalta 
kehittyneistä sävellystyypeistä, jotka vuosisadan puoliväliin mennessä olivat levinneet 
osaksi kaupunkiväestön huvikulttuuria. Vanhat kontratanssit saivat tuolloin väistyä 
näiden uudenlaisten paritanssimuotien tieltä.732 

Naisorkesterien ohjelmistoissa olivat edustettuina myös menuetin ja gavotin kal-
taiset perinteikkäät hovitanssit.733 Margaret Myers antaa ymmärtää, että esimerkiksi 
gavotti olisi ollut yhtyeiden konserteissa poikkeustapaus.734 Program-bladetin ohjel-
mien perusteella näin ei kuitenkaan ollut. Naisorkesterit esittivät huomattavan mää-
rän gavotteja, ja myös menuetteja kuultiin yhtyeiden konserteissa ajoittain. Orkesterit 
tukeutuivat tässäkin suhteessa aikakauden salonkirepertuaarin kulmakiviin. Gavotti 
koki 1800-luvun loppupuolen salonkimusiikissa suoranaisen renessanssin sitä mukaa 
kuin kiinnostus musiikin historiaa kohtaan kasvoi ja uusrokokoo tuli eri taidealoilla 
muotiin.735 

Valssi oli tanssimuotoisista teoksista selvästi suosituin ja esityskertojen perusteella 
laskettuna soitetuin kappaletyyppi. 1800-luvun alkupuolella todennäköisesti ländlerin 
pohjalta kehittynyt valssi olikin vuosisadan loppuun mennessä saavuttanut vakiintu-
neen aseman eurooppalaisessa musiikkielämässä.736 Wien-yhteytensä ja -historiansa 
ansiosta valssi sopi erinomaisesti naisten salonkiorkesterien ohjelmistoihin.737 Kappa-
letyyppiin liittyvät sentimentaalisuuden, erotiikan ja feminiinisyyden vivahteet kävivät 
niin ikään yksiin naisorkesterikonserttien kepeän tunnelman kanssa.738

Myös valssien suhteen konserttiohjelmille leimallista oli monipuolisuus. Nais-
orkesterien repertuaareihin kuului kaikkea pitkistä konserttivalsseista ooppera- ja ope-
rettivalsseihin sekä yhdysvaltalaisiin Tin Pan Alley -kappaleisiin.739  Erityisen paljon 
soitettiin Straussien ja elsassilaisen Émile Waldteufelin valsseja, joiden suosio  ulottui 

ja  fantasioissa, nissä käytettiin aikakauden suosittuja melodioita esimerkiksi näyttämöteoksista. 
Naisorkesterien ohjelmistoista löytyy niin ikään kaksi lancersia, näyttämömusiikille tai suosituille 
lauluille perustuvia katrilleja, jotka olivat erityisen suosittuja 1800-luvun lopulla (Lamb, Andrew: 
”Lancers”, Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.
article.15933, osoite tarkistettu 11.8.2016).  

732 Ks. Jalkanen & Kurkela 2003, 158–181.
733 Menuetteja tarkasteltujen viiden orkesterien ohjelmistoissa oli yhteensä 8 (esityskertoja 55), gavotte-

ja taas huomattavasti enemmän (84, esityskertoja 468). 
734 Myers 1993, 163.
735 Ks. Little, Meredith Ellis & Werley, Matthew: ”Gavotte” (Oxford Music Online, https://doi-org. 

libproxy .helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.10774, osoite tarkistettu 17.6.2019). Uusro-
kokoosta ks. myös Ireland, Ken: Cythera Regained? The Rococo Revival in European Literature and 
the Arts, 1830–1900 (Madison & Teaneck: Farleigh Dickinson University Press 2006). 

736 Valssin kehityksestä ja suosiosta tarkemmin ks. Scott 2008, 117–143.
737 Valsseihin liittyvistä wieniläis- ja itävaltalaismielikuvista ks. esim. Scott 2008, 137–138. Kuten Scott 

huomauttaa, valssi oli yksittäisiin teoksiin liitetyistä paikallisista attribuuteista huolimatta helposti 
ymmärrettävissä ja omaksuttavissa Euroopan eri puolilla.

738 Ks. Jalkanen & Kurkela 2003, 212.
739 Ks. Hischak, Thomas S., ”Tin Pan Alley” (Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.

fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2257382, osoite tarkistettu 11.8.2016).  
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1800-luvun lopulla Euroopan laidasta laitaan.740 Lisäksi yhtyeet esittivät ahkerasti 
1890-luvun yleisönsuosikkeja, muiden muassa Harry Dacren (Frank Dean, 1857–1922) 
Daisy Bell -valssia sekä Charles K. Harrisin (1867–1930) After the Ball -kappaletta.741 
Marssien tapaan naisorkesterit tutustuivat myös suomalaisten säveltäjien valsseihin. 
Oskar Merikannon Kesäillan valssi löysi joulukuussa 1898 tiensä Kämpin lavalle Gus-
tav Richterin naisorkesterin soittamana.742

Toinen merkittävä tanssityyppi oli polkka.743 Tämä ilmeisesti böömiläistaustainen, 
ripeä tanssi oli saapunut Suomeen jo 1840-luvulla, jolloin Helsingin Kaivohuoneel-
le kehkeytyi suoranainen polkkavillitys.744 Polkkatyyppejä kehittyikin Euroopassa 
1800-luvun puoliväliin mennessä useita.  Naisorkesterien osalta niistä oleellisia oli-
vat erityisesti Wienissä suosittu nopea Schnellpolka, niin sanottu ranskalainen polkka 
(polka française) sekä galoppi, joka ei juuri eronnut nopeasta polkasta.745 Ohjelmiston 
itävaltalainen ja keskieurooppalainen leima näkyivät myös polkkien kohdalla. Säveltä-
jistä parhaiten edustettuina olivat Straussien, Komzákin ja Fahrbachin suvut sekä niin 
ikään itävaltalainen Carl Michael Ziehrer.746 

Polkan ja valssin lisäksi suosituista tanssityyppisistä kappaleista on nostettava esiin 
masurkka. Tämä kolmijakoinen itäeurooppalainen 1800-luvun muotitanssi esiintyi 
naisorkesterien ohjelmistossa pääasiallisesti polkkamasurkan alalajina. Kysymys oli 
masurkkarytmisestä kappaleesta, johon tanssittaessa sovellettiin polkan askelkuvio-
ta.747 Tempoltaan juhlallisempana se tarjosi vaihtelua ripeille polkille. Suosituimpiin 

740 Strausseista ks. esim. Scott 2008, 143; Waldteufelista Oxford Music Onlinen elämäkerta-artikkeli 
(Lamb, Andrew: “Waldteufel (Lévy), (Charles-)Émile”, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/
gmo/9781561592630.article.29819, osoite tarkistettu 11.8.2016).

741 Daisy Bell -kappale esiintyy aineistossa 7 kertaa ja After the Ball 10 kertaa. Vastaavantyyppiset laule-
tut valssit tai niin sanotut Walzerlied-kappaleet on kategorisoitu aineistossa omaan sarakkeeseensa. 
Tällaisia teoksia oli yhteensä 27 ja niille kertyi esityksiä 147 kappaletta.

742 Kesäillan valssia soittivat tarkastelluista yhtyeistä G. Richterin ja A. Rauscherin orkesterit yhteen-
sä 17 kertaa. Orkesterit esittivät Merikannolta myös Tuulan tei -laulua (10 esityskertaa) sekä Lie-
bestraum-viulukappaletta (6 esityskertaa).

743 Erityyppisistä polkista tarkemmin ks. Černušák, Gracian et al.:”Polka” (Oxford Music Online,  
https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.22020, osoite tarkistettu 
11.8.2016). Polkan alkuperä on jokseenkin kiistanalainen: sen juuriksi on ehdotettu useampia tšek-
kiläisiä ja puolalaisia kansantansseja sekä ns. ”sottiisia” (Schottische, ks. edellinen viite 742). Käsite 
”polka” viittaa tietysti Puolaan.

744 Jalkanen & Kurkela 2003, 164. 
745 Galoppi-termi viittaa etymologisesti nopeaan laukkaan. Olen niputtanut analyysissäni galopin sekä 

Schnellpolkan yhteen: sen lisäksi, että ne muistuttavat toisiaan huomattavasti, niillä oli naisorkeste-
rien ohjelmistoissa käytännössä sama funktio. Tämä näkyy jo lehti-ilmoituksissa, joissa sama kappale 
saatetaan kategorisoida vaihtelevasti Schnellpolkaksi tai galopiksi. 

746 Ziehreristä ks. Rubey, Norbert: ”Ziehrer, Carl Michael” (Österreichisches Musiklexikon, http://www.
musiklexikon.ac.at/ml/musik_Z/Ziehrer_Carl.xml, osoite tarkistettu 17.6.2019). Myös tšekkiläiset 
Karel I (1823–1893) ja Karel II Komzák (ks. esim. Christiansen, Paul: ”Komzák, Karel (ii), Oxford 
Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.15317, osoite 
tarkistettu 11.8.2016) ovat jääneet monien muiden 1800-luvun populaarimusiikin säveltäjien tapaan 
musiikin historian marginaaliin aikalaissuosiostaan huolimatta.

747 Ks. Černušák, Gracian et al.: ”Polka” (Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.
fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.22020, osoite tarkistettu 11.8.2016).
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yksittäisiin polkkamasurkoihin kuului ranskalaisen Louis Gannen (1862–1923) La 
Czarine, jota kuultiin myös muun muassa Kajanuksen populaarikonserteissa.748 Muu-
toin hallitsevia säveltäjiä olivat tuttuun tapaan Straussit, Komzákit ja Fahrbachit sekä 
Ziehrer.749

Erilaisten tanssityyppien omaksuminen oli naisorkestereille – ja muille ravintola-
yhtyeille – tärkeää konserttien vaihtelevuuden vuoksi. Toisaalta naisorkesterien ohjel-
mistossa painottuivat tietyt itävaltalaiset tanssisäveltäjät kuten Carl Michael Ziehrer, 
Philipp Fahrbach II tai Karel Komzák II. Esittämällä heidän teoksiaan naisorkesterit 
välittivät Suomen kaupunkeihin keski- ja itäeurooppalaista tanssiperinnettä. Lisäksi 
yhtyeet levittivät mukanaan muita 1890-luvun suosikkivalsseja niin Euroopasta kuin 
Atlantin takaa.

Esimerkki: Emanuel Hornischer vanhempi (1862–1912): Tanzlieder in F 
(Heurigen-Tanz) ja Weana Tanz

Tanssien sekä wieniläis-itävaltalaisen tematiikan avainasemaa naisorkesterien oh-
jelmistoissa kuvastavat oivallisesti kapellimestari Emanuel Hornischer vanhemman 
(1862–1912) säveltämät kappaleet Tanzlieder in F (Heurigen-Tanz, 1887) ja Wea-
na Tanz.750 Hornischer toimi pitkään naisorkesterialalla, joten kappaleet on toden-
näköisesti sävelletty Damenkapelle-yhtyeitä varten. Koska muut naisorkesteritutkijat 
eivät ole tätä materiaalia käyttäneet ja koska heillä ei ole ollut käytettävissään nais-
orkesterien nuottikäsikirjoituksia, aineistoon on syytä paneutua tarkemmin. 

Emanuel Hornischer vanhemman elämästä on saatavilla joitakin tietoja tutkimus-
kirjallisuudesta eikä arkistomateriaaleista. Hän ansaintsi elantonsa sekä säveltäjä-
nä, muusikkona että kapellimestarina. Uransa alkuvaiheessa Hornischer toimi nais-
orkesteri Messerschmidt-Grünnerin harmoonin soittajana. Myöhemmin hän perusti 
oman naisorkesterinsa.751 Wieniläisyys näkyi kummankin orkesterin toiminnassa: sekä 

748 La Czarine -polkkamasurkka esiintyy aineistossa kaikkiaan 22 kertaa.
749 Kuvaavaa on, että Ziehrer oli Program-bladetin aineistossa Johann Strauss II:n jälkeen suosituin 

säveltäjä kaikkiaan 84 kappaleen ja 646 esityskerran turvin.
750 Wienbibliothek im Rathaus, Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz Hornischer 

(LQH0266979, 2.1.1. ja 2.1.4.). Weana Tanz -kappaleessa ei ole allekirjoitusta tai päiväystä, ainoas-
taan kapellimestarin leima. Koska käsiala on sama ja koska ensin mainittu vaikuttaa autografilta, on 
perusteltua ajatella, että molemmat kappaleet ovat peräisin saman säveltäjän kynästä. Kokoelmasta 
löytyy joitakin ”Emanuel Hornischer” -nimellä allekirjoitettuja ja 1920-luvulla päivättyjä sävellyksiä. 
Kysymyksessä lienee toinen samaan sukuun kuulunut säveltäjä.

751 Pemmer, Hans et al.: Der Prater: von den Anfängen bis zur Gegenwart (Wien & München: Jugend 
und Volk 1974), 273. Naisorkesteri Messerschmidt-Grünner esiintyi lehtitietojen mukaan Helsingin 
Oopperakellarissa helmikuusta syyskuuhun 1898. Yhtye kuului varhaisimpiin wieniläisiin naisor-
kestereihin. Sen oli perustanut yhdessä aviomiehensä Ludwig Messerschmidtin kanssa 1870-luvun 
alussa viulisti Marie Grünner (1847–1895), joka oli aiemmin työskennellyt Amann-Weinlichin orkes-
terissa (ks. Annkatrin Babben artikkeli aiheesta Instrumentalistinnen-Lexikon-tietokannassa, http://
www.Sophie Drinker Institut.de/cms/index.php/gruenner-marie?page=gruenner-marie, osoite tar-
kistettu 4.4.2017). Messerschmidt-Grünnerin orkesteri esiintyi Tukholman Hasselbackenilla jo 1873 
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Hornischer että Messerschmidt-Grünnerin yhtyeen kapellimestari asuivat Wienissä, ja 
kumpikin yhtye konsertoi Prater-puistossa.752 Hornischer asui Wienin II kaupungin-
osassa Mayergassella, josta pääsi nopeasti ja vaivattomasti Praterin ravintoloihin.753 
Kollegoidensa tapaan Hornischer panosti kiertuetoimintaan ja vieraili talvisin orkeste-
rinsa kanssa muun muassa Baden-Badenissa.754 Muusikon ammatti periytyi myös ka-
pellimestarin jälkipolville: hänen poikansa oli kirkkomusiikkiin erikoistunut säveltäjä 
Josef Heinz Hornischer (1893–1952).755

Hornischerin sävellyksiä soittivat myös muut naisorkesterit. Program-bladetin 
ohjelmistoissa Heurigen-Tanz tai Weana Tanz eivät tosin esiinny. Aineistosta löy-
tyy kuitenkin yhdeksän muuta Hornischerin säveltämää kappaletta – muun muassa 
Buzco- tai Buzgo-galoppi sekä marssit Weana Pascher, Karl-Marsch, Weana Chic sekä 
Hispania-Marsch nach spanischen Motiven.756 Näistä ainoastaan viimeksi mainittu 
esiintyy Hofmeisterin painettujen nuottien luettelossa ja Pazdírekin nuottikatalogis-
sa.757 On siis todennäköistä, että Hornischerin sävellykset siirtyivät yhtyeeltä toiselle 
käsikirjoitusversioina.

Tanzlieder in F -sävellyksen käsikirjoitus on tehty konserttikäyttöön. Kysymyksessä 
ei ole partituuri, vaan nuotit on laadittu stemmoittain triolle, johon kuuluu 
ykkösviulu, kakkosviulu ja piano. Teoksen pääasiallinen tempo on hidas, ländler- tai 
valssitempoinen ¾-tahtilaji, joka väliosassa vaihtuu tasajakoiseksi.758  On ilmeistä, että 
paperit ovat olleet kovassa käytössä. Nuotteja on teipattu ja taiteltu monilta kohdin, 
minkä lisäksi niihin on lisäilty fermaatteja, nyansseja, tempomerkintöjä ja sormituksia 
(ks. kuva 6). Pianosäestys on kirjoitettu ylös pääasiassa viitteellisesti ja sitä on 
täydennetty harmoniamerkinnöin. Ravintolaorkesterien toimintaperiaatteiden kannalta 
viitteellinen nuotinnos oli luonteva valinta. Koska repertuaari oli valtava, stemmat 

(ks. Morgonbladet 18.8.1873, no 189, s. 2). 
752 Fritsch & Kretschmer 2005, 251. Molemmat orkesterit esiintyivät muun muassa ravintola Prohaskassa.
753 Tanzlieder in F -nuotin leimassa mainittu osoite on Mayergasse 14, kun taas C. Frommen toimitta-

massa vuoden 1912 listauksessa Hornischerin asuinpaikaksi on ilmoitettu saman kadun numero 3 
(Fromme, C.: Musikbuch aus Österreich, Wien 1912, 80). 

754 Pemmer et al. 1974, 273.
755 Ks. Wien Geschichte Wiki -tietokannan artikkeli aiheesta (Hornischer, Josef Heinz, https://www.

geschichtewiki.wien.gv.at/Josef_Hornischer, osoite tarkistettu 20.12.2018.). Wienin Prater-huvi-
puiston museossa on esillä noin vuoteen 1914 ajoitettu valokuva Hornischerin orkesterista. 

756 Weana Pascher -marssista löytyy arkistokokoelmasta sovitus, jonka on laatinut vuonna 1946 Josef 
Heinz Hornischer (Wienbibliothek im Rathaus, Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz 
Hornischer, LQH0266979, kansio 2.1.3.). Olen laskenut listaani mukaan myös ne kappaleet, joiden 
säveltäjäksi on merkitty vain ”Hornischer” tai ”Hornischer, E.”. Muita Hornischer-nimisiä salon-
kikappaleiden säveltäjiä ei ole tullut luetteloissa vastaan, joten loogista olisi, että kysymyksessä on 
yksi ja sama henkilö. Hornischerin kappaleita esitettiin Program-bladet-aineiston perusteella Hel-
singissä 74 kertaa. 

757 Pazdírekin luettelossa säveltäjäksi on merkitty jostain syystä ”Hornischer, C.”. Oletan, että kysymyk-
sessä on kirjoitusvirhe.

758 Josef Heinz Hornischerin tempomerkintä nelijakoisen johdanto-osuuden jälkeen on ”hidas valssi” 
(langsamer Walzer). Autografinuottiin mitään tällaisia indikaatioita ei ole merkitty: sen tempo-
kuvauksetkin ovat lyhyesti muotoa ”hitaammin” tai ”nopeammin” (langsamer tai schneller). 
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oli järkevää kirjoittaa paperia säästäen sekä niin nopeasti kuin mahdollista. Lisäksi 
esitykset todennäköisesti sisälsivät improvisoituja elementtejä perusmelodioiden ja 
-harmonioiden ohella. Muusikot tuskin seurasivat nuotteja pikkutarkan orjallisesti: 
olennaisempia olivat nopea reaktio- ja improvisaatiokyky sekä toimiva yhteissoitto.759

Siitä päätellen, että Hornischer on itse allekirjoittanut ja päivännyt nuotit sekä teh-
nyt pianostemmaan korjauksia, kyse lienee kappaleen ensimmäisestä autografiver-
siosta. Viulustemmat on päivätty Wienissä 14.1.1887 ja pianostemma helmikuussa 
1887. Alkuperäisstemmoihin painetut leimat, jotka kertovat nuottien kuuluvan juuri 
Hornischerin omalle yhtyeelle, voivat tietysti olla peräisin myös myöhemmältä ajal-
ta.760 Yhtä kaikki kappaleen ajoitus todistaa, että Emanuel Hornischerin sävellysura 
alkoi jo varhain.

Tanzlieder in F -sävellyksen tahtilaji- ja kokoonpanoperiaatteet näkyvät Weana 
Tanz -kappaleessa, josta löytyvät stemmat kahdelle viululle ja pianolle.761 Myös tämän 
kappaleen pianonuottiin Hornischer on merkinnyt sointuja viitteellisesti. Kenties hän 
soitti kummassakin kappaleessa piano-osuuden itse. Molempia sävellyksiä yhdistää 
Wien-tematiikka, joka Weana Tanz -teoksen otsikossa näkyy eksplisiittisesti. Tanz-
lieder in F -kappaleesta löytyy arkistosta myöhäisempiä puhtaaksikirjoitettuja versi-
oita, joissa sen nimi esiintyy muodossa Heurigen-Tanz, Grinzinger Heurigen-Tanz ja 
Alt-Wiener Heurigen-Tanz. Heurigen- ja Grinzing-käsitteet – vaikka ne eivät alku-
peräisestä nuotista löydykään – liittyy tiiviisti wieniläisyyteen. Ne viittaavat tuoreen 
sadon viiniin (heuriger Wein), jota nautiskellaan perinteisesti Wienin esikaupunkien, 
muun muassa Grinzingin alueen majataloissa.762 

Myöhemmissä sovituksissa Tanzlieder in F -kappaleesta löytyy stemmoja kahden 
viulun, pianon ja harmoonin lisäksi myös kitaralle, mikä viittaa wieniläisiin Schrammel- 
yhteyksiin.763 Josef Heinz Hornischerin vuonna 1946 laatima versio, josta tosin on säi-
lynyt vain ensimmäinen sivu, onkin kirjoitettu niin sanotulle Schrammel-kvartetille 

759 Naisorkesterimuusikoiden musiikillisista valmiuksista tarkemmin ks. Kaufmann 1997, 149–150. 
760 Leimoilla, joissa luki yhtyeen nimi ja osoite, lienee ollut käytännöllinen funktio. Koska naisorkes-

terien jäsenet vaihtuivat tiuhaan ja koska nuotit tällöin siirtyivät käsistä käsiin, paperien omistaja 
saatettiin todentaa leiman avulla.

761 Wienbibliothek im Rathaus, Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz Hornischer, 
LQH0266979, kansio 2.1.4.

762  ”Heuriger” -asiasana-artikkeli (Czeike 1992–1997, nide 3, 178). Grinzing on Heurigen-ravintoloistaan 
tunnettu Wienin esikaupunkialue (ks. artikkeli ”Grinzing”, Czeike 1992–1997, nide 2, 604–605).

763 Wienbibliothek im Rathaus, Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz Hornischer, 
LQH0266979, kansio 2.1.2. Schrammel-etuliitteellä viitataan wieniläiseen kansanomaiseen mu-
siikkiperinteeseen (Weber, Ernst: ”Schrammelmusik”, Österreichisches Musiklexikon, http://www.
musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Schrammel-Musik.xml,  osoite tarkistettu 4.4.2017). Käsite juontuu 
tunnetuista wieniläisistä veljeksistä Johann (1850–1893) ja Josef Schrammelista (1852–1895), joiden 
perustama kvartetti saavutti aikanaan suurta suosiota. Termiä saatetaan nykyään käyttää erilaisista 
kokoonpanoista, mutta yleensä niihin kuuluu ainakin kaksi viulua ja niin sanottu Schrammel-kitara 
(Kontraguitarre).
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Kuva 6. Emanuel Hornischer vanhemman (1862–1912) Tanzlieder in F -sävel-
lys vuodelta 1887 tuo monilla tavoilla esille naisorkestereille tärkeitä Wien-yhteyksiä 
sekä salonkimusiikin perinteitä. Kuvassa näkyy pianostemman viimeinen sivu.
Kuvalähde: Wienbibliothek im Rathaus (WBR) / MS, Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz 
Hornischer, ZPM 446 
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(Schrammelquartett).764 Itse asiassa Schrammel-tyylin pioneerilta Johann Schramme-
lilta löytyy kaksin kappalein lähes samannimisiä teoksia (Wiener Heurigen-Tänze, op. 
64 ja 152). Koska Hornischerin sävellyksen Heurigen-Tanz-otsikkomuoto on peräisin 
vasta myöhemmistä jäljennöksistä, säveltäjän mahdollisista vaikutteista ei voi väittää 
yhtä eikä toista.765 Tempoon, tahtilajiin ja sävelkulkuun liittyvä yhtäläisyyksiä esimer-
kiksi Schrammelin toisen Heurigen-tanssin (op. 64) ja Hornischerin teoksen väliltä voi 
kyllä löytää. 

Emanuel Hornischerin teokset tukeutuvat sekä tanssillisen otteensa, nimiensä että 
kappaletyyppinsä kautta naisorkesterien wieniläiseen perinteeseen. Hornischerin ta-
pauksessa kyseessä oli paitsi tietoinen tyylivalinta, myös konkreettinen kytkös kotikau-
punkiin. Hänen tuotantonsa tarjoaa erinomaisen esimerkin siitä, millaisia mielikuvia 
naisorkesterit esityksissään loivat Wienistä ja Itävallasta ulkomaisille yleisöille. Hor-
nischerin Prater- ja Heurigen-yhteydet vertautuvat suomalaisiinkin aikalaiskuvauksiin 
naisorkestereista keskieurooppalaisen elämänilon lähettiläinä. 

Potpurit ja fantasiat

Lähes jokaisesta aineiston ohjelmasta löytyy potpureita tai fantasioita. Nykylukijalle 
vähemmän tuttu potpuri-termi pitää sisällään monentyyppisiä teoksia. Käytännössä 
kysymys on erilaisten melodioiden ja sävelmien yhdistämisestä pitemmiksi kokonai-
suuksiksi.766 Naisorkesterien soittamat potpurit olivat usein saaneet innoituksensa tun-
netuista oopperoista, baleteista ja opereteista. Mukaan mahtui myös muita teema- tai 
humoristisia potpureja useilta eri säveltäjiltä. Samankaltaista funktiota ohjelmistossa 
palvelivat fantasiat, joissa musiikillisia teemoja kehiteltiin usein pitemmälle. Etenkin 
näyttämömusiikin tapauksessa vaikuttaa siltä, että termejä ”potpuri” ja ”fantasia” käy-
tettiin ohjelmateksteissä vapaamuotoisesti, ellei peräti toistensa synonyymeinä.767 

Näyttämömusiikin keskeisyydestä kertoo se, että lähes kaikkien suosituimpien 
potpurien ja fantasian tausta oli näyttämöteoksissa (ks. taulukot 10 ja 11). Aiemmin 

764 Wienbibliothek im Rathaus, Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz Hornischer, 
LQH0266979, kansio 2.1.2. Sovituksesta on säilynyt arkistossa vain ensimmäinen sivu.

765 Tieto on peräisin Hofmeister XIX -katalogista. Hornischerin omassa käsikirjoituksessa otsikko on 
Tanzlieder in F.

766 Ks. Lamb, Andrew: ”Potpourri” (Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/
gmo/9781561592630.article.22189,  osoite tarkistettu 11.8.2016). Käsite juontaa etymologisesti juu-
rensa 1700-luvun ranskalaiseen käsitteeseen potpourri – kirjaimellisesti ”mädäntynyt pata” – joka 
viittaa kasviksia ja mausteseoksia sisältäneeseen purkkiin.

767 Koska kappaleiden sovittajia ei harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta ole ilmoitettu Program-blade-
tin ohjelmissa, fantasian ja potpurin raja on aineistossa häilyvä. Saman orkesterin ohjelmissa saatta-
vat siis esiintyä samalla konserttikaudella sekaisin fantasia ja potpuri vaikkapa Cavalleria rusticana 
-oopperasta, jolloin niiden voisi olettaa viittaavan samaan teokseen. Tarkempien todisteiden puut-
teessa olen kuitenkin luokitellut tällaiset tapaukset erillisiin kategorioihinsa, jotta tilastointi pysyi-
si alkuperäisaineistolle mahdollisimman uskollisena. Potpureista ja fantasioista ks. myös Jalkanen 
1989, 214–215.
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 mainitun The Geisha -potpurin ohella erityisen soitettuja olivat muiden muassa brit-
tiläisten Arthur Sullivanin ja W. S. Gilbertin suositun opperan The Mikadon (1885), 
Johann Strauss II:n kuuluisan operetin Der Zigeunerbaronin (suom. Mustalaisparoni 
1885) sekä itävaltalaisen Josef Bayerin Die Puppenfée -baletin (suom. Nukkekaupassa, 
1888) pohjalta laaditut potpurit. Fantasioissa puolestaan suosittiin vakavampaa op-
peraa kuten Georges Bizet’n Carmenia, Ruggiero Leoncavallon ja Pietro Mascagnin 
italialaisia verismo-suosikkiteoksia sekä Giuseppe Verdiä.768 Suomessa näyttämömu-
siikkipotpurien ja -fantasioiden suosiota saattoi lisätä se, että maassa ei 1800-luvun 
lopulla ollut itsenäisiä kiinteitä oopperalaitoksia.769 

Taulukko 10: Helsingissä vierailleiden naisorkesterien 10 suosituinta potpu-
ria (Program-bladet 1895–1905)

Säveltäjä Kappale Esitysker-
rat (lkm, 
yht. 2144)

%-osuus 
(esitys-
kerroista)

Jones, Sidney (1861–
1946)

The Geisha, pot-
pourri

67 3,1

Strauss, Johann II 
(1825–1899)

Der Zigeunerbaron, 
fragmentteja

62 2,9

Sullivan, Arthur (1842–
1900)

The Mikado, frag-
mentteja

61 2,8

Strauss, Johann II 
(1825–1899)

Die Fledermaus, 
kohtauksia opere-
tista

46 2,1

Bayer, Josef (1852–1913) Die Puppenfée, 
fragmentteja

42 2,0

Komzák, Karel II (1850–
1905)

Wiener Volksmu-
sik, Potpourri

41 1,9

Suppé, Franz von (1819–
1895)

Boccaccio, pot-
pourri

41 1,9

768 Verismo-käsite viittaa italialaisessa kirjallisuudessa ja oopperassa 1800-luvun lopulla kehittyneeseen 
naturalistishenkiseen tyylisuuntaukseen (ks. Sansone, Matteo: ”Verismo”, https://doi-org.libproxy.
helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.29210, osoite tarkistettu 14.12.2018).

769 1870-luvulla Helsingissä sen sijaan toimi sekä ruotsalaisen että suomalaisen teatterin erillinen ooppe-
raosasto, joista jälkimmäinen on tullut kuuluisaksi nimenomaan Kaarlo ja Emilie Bergbomin projekti-
na. Molemmat kärsivät kuitenkin konkurssin vuosikymmenen lopulla, sillä yleisöä ei Helsingin kokoi-
sessa kaupungissa ollut riittävästi, jotta kaksi kilpailevaa yritystä olisi alalla kannattanut. 1870-luvun 
suomalaisen teatterin tilanteesta ja oopperahankkeista Helsingissä ks. esim. Paavolainen, Pentti: Ar-
kadian arki: Kaarlo Bergbomin elämä ja työ. II, 1872–1887 (Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 51, 
Helsinki: Taideyliopiston teatterikorkeakoulu 2016) ja Broman-Kananen, Ulla-Britta: ”Beyond the 
National Gaze: Opera in Late 1870s Helsinki”, julkaistu teoksessa Critical Music Historio graphy: 
Probing Canons, Ideologies and Institutions (toim. Kurkela., Vesa & Mantere, Markus, Farnham: 
Ashgate 2015), s. 69–78.



Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle

170

Schwarz, [C. J.] Nordisches Bou-
quet

38 1,8

Richter Reiselust 37 1,7
Zeller, Carl (1842–1898) Der Vogelhändler, 

kohtauksia opere-
tista

32 1,5

Taulukko 11: Helsingissä vierailleiden naisorkesterien 10 suosituinta fan-
tasiaa (Program-bladet 1895–1905)

Säveltäjä Kappale Esitysker-
rat (lkm, 
yht. 1 005)

%-osuus 
(esitys-
kerroista)

Bizet, Georges (1838–
1875)

Carmen, fantasia 68 6,8

Leoncavallo, Ruggiero 
(1857–1919)

Pagliacci, fantasia 68 6,8

Mascagni, Pietro (1863–
1945)

Cavalleria rustica-
na, fantasia

58 5,8

Gounod, Charles (1818–
1893)

Faust, fantasia 50 5,0

Verdi, Giuseppe (1813–
1901)

Il Trovatore, fan-
tasia

46 4,6

Hamm, Johann Valentin 
(1811–1874)

Erinnerung a. R. 
Wagners ”Tannhä-
userfantasie”

45 4,5

Verdi, Giuseppe (1813–
1901)

Aida, fantasia 45 4,5

Meyerbeer, Giacomo 
(1791–1864)

Les Huguenots, 
fantasia

39 3,9

Lumbye, Hans Christian 
(1810–1874)

Drömmebilleder 38 3,8

Verdi, Giuseppe (1813–
1901)

Rigoletto, fantasia 38 3,8

Fantasioissa oopperoiden ja operettien asema oli merkittävä: kymmenen suosituim-
man fantasian joukosta ainoastaan tanskalaisen Hans Christian Lumbyen Drömme-
billeder-fantasialla ei ollut suoranaisesti tekemistä näyttämöteosten kanssa. Kuten 
taulukoista 10 ja 11 havaitaan, fantasioiden kappaletyypin sisällä yksittäisten sävel-
lysten toistuvuus oli suhteellisen suurta. Osin kysymys on tilastoteknisestä asiasta, 
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osin havainto liittyy edellä esitettyyn päätelmään ooppera- ja operettikappaleiden 
 vakiintuneesta asemasta ravintolamusiikissa. Potpureissa näyttämömusiikki ei sen si-
jaan ollut ainut inspiraationlähde. Tyypillisiä olivat erilaiset teemapotpurit, joihin viit-
taavat nimekkeet Reiselust tai Nordisches Bouquet (ks. taulukko 10). Niissä esiteltiin 
yleisölle eräänlainen musiikillinen tarina sävelsikermän keinoin.770

Monen potpurin säveltäjäksi on aineistossa merkitty ainoastaan ”Schwarz” tai 
”Richter”. On todennäköistä, että kysymyksessä ovat I. C. Schwarzin ja Gustav Richte-
rin orkesterien kapellimestarit tai muut jäsenet.771 Richterin yhtyeen ohjelmissa nimit-
täin esiintyy tiuhaan ”Richter”-nimiselle säveltäjälle attribuoituja potpureita, ja sama 
koskee Schwarzin orkesteria.772 Koska Gustav Richter oli kapellimestarintoimensa 
ohella tuottelias säveltäjä, hänen kappaleitaan todennäköisesti tunsivat ja soittivat 
myös muut Helsingissä esiintyneet naisorkesterit.773 Ylipäänsä kapellimestarien sä-
veltämät potpurit tai muut teokset olivat tyypillisiä aikakauden ravintolakonserteissa. 
Naisorkesterien johtajista esimerkiksi aiemmin mainittu Henriette Fahrbach-Ehmki 
kunnostautui säveltäjän ammatissa.774 Hotelli Kämpissä miesvoittoisine salonkiorkes-
tereineen 1892 esiintynyt S. Levy puolestaan sävelsi orkesterilleen muun muassa Herr 
Ilo Lystinens besök i Helsingfors -nimisen vitsikkään potpurin, josta tuli kaupungissa 
heti suosittu ohjelmanumero.775 

Teemapotpureiden aiheet olivat vaihtelevia, eikä niiden sisällöstä yleensä ole tark-
koja tietoja saatavilla.776 Muutama yhteinen nimittäjä nousee kuitenkin esille. Wien, 
saksankielinen kulttuuri ja Euroopan eri kolkat toistuvat aineistossa. Joukossa on esi-
merkiksi useampi populaarille laulumateriaalille pohjautuva teos, kuten Karel Komzák 
II:n Wiener Volksmusik (suom. Wieniläistä kansanmusiikkia) tai August Conradin 
(1821–1873) Musikalische Reise durch Europa (suom. Musiikkimatka halki Euroo-
pan).777 Pohjoismaiset teemat löysivät tiensä naisorkesterien ohjelmistoon myös pot-
puriohjelmistossa. Naisorkesterit soittivat Helsingissä muun muassa Meissnerin tuk-
holmalaistuneen kapellimestarisuvun potpureita sekä Emil Pahlmanin (1837–1890) 
Suomalaisia kansanlauluja -sikermää.778 Vaikka venäläinen tai Venäjään viittaava 

770 Teemapotpureista ks. Jalkanen & Kurkela 2003, 239.
771 Pekka Jalkanen on päätynyt samaan johtopäätökseen tarkasteltuaan Schwarzin ja Richterin yhtyei-

den ohjelmia vuosilta 1900–1 (Jalkanen & Kurkela 2003, 212 ja viite 236 s. 625).
772 Potpureita löytyy pelkällä sukunimellä ”Richter” 9 kappaletta, tarkemmalla määritelmällä ”G. 

Richter” 17 kappaletta. Säveltäjälle ”Schwarz” on attribuoitu 14 eri potpuria, ja vain kolmen potpurin 
säveltäjäksi on merkitty tarkemmin I. C., C. tai J. Schwarz.

773 Suosittu oli esimerkiksi polkkamasurkka Die Goldelse (24 esityskertaa), joka esiintyi kaikkiaan seitse-
män eri orkesterin ohjelmistoissa. Gustav Richteristä säveltäjänä ks. Koivisto 2018, 255.

774 Ks. viite 336.
775 Ks. Jalkanen & Kurkela 2003, 58 ja Hirn 1999, 105.
776 Tarkemmat sisältötiedot on ohjelmissa ilmoitettu vain muutamien kappaleiden yhteydessä. Muista 

on mainittu otsikko ja kappaletyyppi.
777 Molemmat potpurit olivat verrattain suosittuja 41 ja 22 esityskerran turvin. 
778 Meissnerin kohdalla kysymys on todennäköisesti joko Hjalmar tai August Meissneristä, joista 
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musiikki loistaa naisorkestereiden ohjelmistois-
sa muuten poissaolollaan, potpurien joukkoon 
mahtuu kaksi Russische Lieder -nimistä kappa-
letta.779 

Kansanlaulupainotteisuus viestii yhtääl-
tä naisorkestereiden halusta ottaa huomioon 
yleisön tottumukset ja mielenkiinnon kohteet, 
toisaalta kansallisuuden ja matkustamisen tee-
moista, joita naisorkesterit ohjelmistoissaan 
hyödynsivät. Yhtyeiden transnationaalinen 
kiertuetoiminta sekä niiden asema kulttuuris-
ten vaikutteiden välittäjinä tulivat näin konk-
reettisesti esille. Esimerkiksi Richterin orkes-
terin esittämä 20-osainen Ein musikalisches 
Rundreisebillet -potpuri (karkeasti suomennet-
tuna Musiikillinen matkalippu) mukaili mieli-
kuvituksellista nais orkesterikiertuereittiä Wie-
nistä Pariisin, Lontoon ja Skandinavian kautta 
Istanbuliin ja Italiaan saakka. Myös Helsinki oli 
otettu potpuriin mukaan, ja kaupungin paikka 
oli esitysjärjestyksessä sijoitettu totuudenmu-
kaisesti Tukholman ja Pietarin väliin.780 

Potpurien yhteydessä nousee esiin vielä yksi 
merkittävä teema, nimittäin huumori. Osal-
le teoksista on annettu ohjelmissa alaotsikko 
Humoristisches Potpourri tai Musikalischer 

 kumpikin teki näyttävän ravintolakapellimestarin 
uran Tukholmassa. Suku oli alun perin kotoisin 
Saksasta, ja molemmat Meissnerit olivat työsken-
nelleet 1800-luvun loppupuolella myös Suomessa 
(ks.  Meissner, Hjalmar: En musikers minnen, Stock-
holm: Bonnier 1914). Emil Pahlmanin potpuri sen 
sijaan oli 1890-luvun Suomessa tyypillinen ohjelma-
numero esimerkiksi populaarikonserteissa.

779 Näistä toisen säveltäjäksi on merkitty ”Cranz”, toisen ”. Tarkempia tietoja kappaleista ei ole 
löytynyt niistä katalogeista, joita olen käyttänyt. Venäläisen musiikin puuttuminen ohjelmistoista 
on silmiinpistävää, sillä sitä tunnettiin ja soitettiin Helsingissä paljon. Esimerkiksi Kajanus johti 
populaarikonserteissaan Glinkan, Borodinin, Ippolitov-Ivanovin ja muiden venäläisten säveltäjien 
teoksia. Jopa suositulta Pjotr Tšaikovskilta mukaan on päässyt vain kaksi kappaletta: Chanson sans 
paroles sekä Patarouva-oopperan kornettisoolo. 

780 Program-bladet 30.12.1900 (no 52) s. 4. Potpurin osat olivat suomennettuina seuraavat: ”1. Lähtö 
Wienistä 2. Linz 3. München 4. Pariisi 5. Lontoo 6. Amsterdam 7. Hampuri 8. Tukholma 9. Helsinki 
10. Pietari 11. Lviv 12. Budapest 13. Belgrad 14. Bukarest 15. Istanbul 16. Madrid 17. Napoli 18. Milano 
19. Graz 20. Wien.” 

Kuva 7. I. C. Schwarzin 
konserttiohjelma tammikuun 12. 
päivältä 1896 koostui naisorkeste-
reiden ydinrepertuaarista: mars-
seista, tansseista ja näyttämömu-
siikista. Mukaan oli päässyt myös 
orkesterin johtajan säveltämä hu-
moristinen Verliebt, verlobt, ver-
heiratet -potpuri.
Kuvalähde: Historiallinen sanomalehtikir-
jasto / Kansalliskirjasto (Program-bladet 
12.1.1896, no 58, s. 3)
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Scherz (suom. humoristinen potpuri, musiikillinen vitsi). Edellä mainitun S. Levyn sä-
vellyksen, jossa Helsinkiin saapunut herra Lystinen viettää railakkaan illan kaupungin 
eri huvipaikoissa, voi lukea tähän kategoriaan.  Hyvä esimerkki on myös kapellimestari 
I. C. Schwarzin säveltämä ja hänen orkesterinsa tiuhaan esittämä Verliebt, verlobt, ver-
heiratet -potpuri (suom. Rakastunut, kihlautunut, avioitunut, kuva 7). Kappale kertoo 
pilke silmäkulmassa rakkaustarinan ihastumisineen, riitoineen ja yhteisine vanhene-
misineen. Potpurin viimeinen osa kysyy lakonisesti, mikä tarinan opetus mahtaa olla. 

Myös potpurien ja fantasioiden kautta naisorkesterien konserttiohjelmat kytkey-
tyvät 1800-luvun lopun eurooppalaiseen populaarimusiikkiin. Näyttämöteosten ja 
humoristisuuden teemat näkyvät myös naisorkesterien muussa ohjelmistossa. Trans-
nationaalisuuden kannalta merkittäviä ovat erityisesti potpureissa ilmenevät kansan-
musiikki- ja matkustusaiheet, jotka viestivät yhtyeiden kulttuurinvälitystoiminnasta 
sekä kiertuereiteistä. Lisäksi kapellimestarien sävellys- ja sovitustoiminta nousee pot-
purien yhteydessä näyttävästi esiin. 

Alkusoitot

Potpureiden ja fantasioiden ohella näyttämömusiikkiin liittyivät naisorkesterien oh-
jelmistoissa erilaisten näyttämöteosten alkusoitot.781 Myös alkusoitot kuuluivat tyypil-
liseen konserttiohjelmaan kiinteästi, ja niitä esitettiin tyypillisesti konsertin alku- tai 
keskivaiheilla. Program-bladetin perusteella 1890-luvun helsinkiläinen naisorkesteri-
esitys ei kuitenkaan koskaan alkanut alkusoitolla päinvastoin kuin esimerkiksi Filhar-
monisen seuran populaarikonsertti. 

Naisorkesterien konserteissa kuultiin pääasiassa ooppera- ja operettialkusoitto-
ja. 1800-luvun lopun suurnimien Richard Wagnerin ja Giuseppe Verdin alkusoittoja 
soitettiin suhteellisen vähän, ja kysymyksessä olivat lähinnä säveltäjien varhaisteok-
set kuten Nabucco (1842) tai Rienzi (1840). Lohengrin-oopperan kolmannen näy-
töksen alkusoitto oli kuitenkin suosiossa.782 Sen sijaan Franz von Suppén ja Jacques 

operettien sekä Gioacchino Rossinin koomisten oopperoiden alkusoitto-
ja esitettiin tiuhaan tahtiin.783 Myös vuosisadan alkupuolen vakavalla oopperalla oli 

781 Naisorkesterit soittivat pääasiallisesti näyttämöteoksiin kuuluvia alkusoittoja, eivät itsenäisiksi teok-
siksi sävellettyjä konserttialkusoittoja. Tässä yhteydessä alkusoiton käsitteellä siis viitataan pääasial-
lisesti ooppera- ja operettialkusoittoihin. Alkusoiton käsitteestä yleisesti ks. Temperley, Nicholas: 
”Overture” (Oxford Music Online (https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.O903677, 
osoite tarkistettu 27.9.2018).

782 Lohengrin-alkusoittoa esitettiin kaikkiaan 14 kertaa.
783 Suppélta soitettiin erityisen paljon Leichte Kavallerie- (yhteensä 65 kertaa) ja Pique Dame -sekä 

Dichter und Bauer -operettien alkusoittoja (kumpaakin 55 kertaa). Samaan mittaka
bachin kuuluisa Orphée aux enfers (suom. Orfeus manalassa) -alkusoitto: itse operetti oli kuultu 
Helsingissä näyttämöversiona jo vuonna 1860 (Hirn 1992, 10–20). Rossinin kohdalla suosituimpia 
taas olivat La gazza ladra- (suom. Varasteleva harakka) sekä Wilhelm Tell -oopperoiden alkusoitot. 
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 ohjelmistoissa paikkansa. Naisorkesterien suosimat Louis Joseph Ferdinand Héroldin 
(1791–1833), Friedrich von Flotowin (1812–1883) ja Ambroise Thomas’n (1811–1896) 
teokset kuuluivat vielä 1900-luvun vaihteessa eurooppalaisten oopperaseurueiden 
vakio repertuaariin.784

Alkusoitot muodostavat kiinnostavan maantieteellisen ja ajallisen poikkeaman suh-
teessa muihin naisorkestereiden suosimiin kappaletyyppeihin. Vaikka mukaan mahtuu 
Carl Maria von Weberin ja W. A. Mozartin kaltaisia varhaisen saksankielisen oopperan 
merkkinimiä, italialaisten ja ranskalaisten säveltäjien asema on aineistossa hallitseva. 
Syy piillee alueiden vahvassa oopperatraditiossa.785 Italialaisen ja ranskalaisen näyttä-
mötaiteen suosio näkyy myös ooppera- ja operettifantasioissa sekä -potpureissa, joita 
yhtyeet esittivät muun muassa Gaëtano Donizettin teoksista.786  Alkusoitto muistutti-
kin luonteeltaan usein potpuria tai fantasiaa siinä mielessä, että sen aikana yleisölle 
esiteltiin näyttämöteoksen keskeiset musiikilliset teemat.787 Toisaalta naisorkesterien 
soittamat alkusoitot saattoivat olla peräisin 1800-luvun alusta tai jopa 1700-luvun puo-
lelta siinä missä yhtyeiden muu ohjelmisto edusti tuoreempaa musiikkia.788 Alkusoitot 
tarjosivat myös tässä mielessä vaihtelua konserttiohjelmiin.

Kaikki naisorkesterien soittamat alkusoitot eivät kuitenkaan olleet peräisin näyttä-
möteoksista. Mukaan mahtui esimerkiksi muutamia Béla Kélerin (1820–1882) ja Carl 
Stixin (1860–1909) erillisinä teoksina julkaistuja ”juhla-alkusoittoja” tai ”huvinäy-
telmäalkusoittoja”. Ne tosin muodostivat selkeän vähemmistön suhteessa ooppera-, 
operetti- ja balettialkusoittoihin. Richterin ja Bugányin yhtyeiden ohjelmistosta löytyi 
lisäksi muun muassa Beethovenin näytelmä- ja balettialkusoittoja: Egmont ja Prome-
theus kuuluivat orkesterien repertuaariin.789 

Alkusoittojen osalta naisorkesterit eivät poikenneet aikakauden muista ravinto-
lakonserteista. Helsingissä yleisöllä oli tilaisuus kuulla Charles Gounod’n Faust- tai 
Ambroise Thomas’n Mignon-alkusoittojen kaltaisia kansainvälisesti suosittuja teoksia 
erilaisissa orkesterikonserteissa sekä näyttämöllä.790  Potpurien ja fantasioiden rinnalla 

784 Héroldin Zampa, Flotowin Martha ja Thomas’n Mignon ovat hyviä esimerkkejä teoksista, joita soi-
tettiin vielä 1800-luvun lopussa paljon, mutta joita näkee harvoin esitettävän enää nykyisin. Ks. myös 
Jalkanen & Kurkela 2003, 38.

785 Italialaisen ja ranskalaisen oopperaperinteen merkityksestä 1800-luvun Euroopassa ks. esim. Everist 
& Fauser 2009.

786 Donizettin teoksista erityisen suosittu Lucia di Lammermoor -ooppera, josta laadittua fantasiaa esi-
tettiin kaikkiaan 33 kertaa.

787 Ks. Temperley, Nicholas: ”Overture” (Oxford Music Online, https://doi.org/10.1093/
gmo/9781561592630.article.O903677, osoite tarkistettu 27.9.2018).

788 Tästä oivana osoituksena on Vincenzo Bellinin ja Gioacchino Rossinin kaltaisten bel canto -ooppera-
säveltäjien sekä Mozartin ooppera-alkusoittojen suosio. Esimerkiksi Don Giovannin alkusoitto esitet-
tiin yhteensä 37 kertaa.

789 Egmont-alkusoittoa esitettiin 14 ja Prometheus-alkusoittoa 6 kertaa. Bugányin naisorkesteri 
soitti myös Beethovenin Fidelio-oopperan alkusoiton, joskin vain yhden kerran (Program-bladet 
30.9.1898, no 12, s. 4).

790 Ks. esim. Byckling, Liisa: Keisarinajan kulisseissa: Helsingin venäläisen teatterin historia 1868–
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suosituilla alkusoitoilla oli oleellinen paikkansa näyttämömusiikista tehdyissä salon-
kisovituksissa.791 

Karaktäärikappaleet ja laulut

Marssien, tanssien, potpurien ja alkusoittojen ohella naisorkesterien konserttiohjel-
missa näkyy säännöllisesti sekä karaktäärikappaleita että laulumusiikkia. Ne sisältävät 
muita kategorioita hajanaisemmin erilaisia sävellyksiä, joiden luokittelu on haastavaa. 
Lisäksi karaktäärikappaleita ja lauluja on ajoittain vaikeaa erottaa muista teoskatego-
rioista – tai toisistaan – semminkin, kun tarkempia kuvauksia konserttien kulusta on 
säilynyt vähän.792 Tästä syystä luokittelemattomien karaktäärikappaleiden sekä laulu-
jen osuus on aineistossa huomattavan suuri (ks. taulukot 6 ja 7).793 Molemmat teostyy-
pit havainnollistavat silti oivallisesti repertuaarien erityispiirteitä että naisorkesterien 
transnationaalista kulttuurinvälitystoimintaa.

Karaktäärikappaleiksi kutsuttujen sävellysten kirjo kehittyi 1800-luvun alussa sa-
lonki- ja kotimusisoinnin tarpeisiin. Tämän sateenvarjokäsitteen alle voi sijoittaa usei-
ta erilaisia alakategorioita – esimerkiksi nokturnon, kehtolaulun ja balladin – joita 
yhdistävät löyhästi pienimuotoisuus sekä tunnelmakeskeisyys.794 Monipuolisuutensa 
vuoksi karaktäärikappaleet tarjosivat tervetullutta vaihtelevuutta erilaisiin ravintola-
konsertteihin. Tästä syystä myös naisorkesterien konserteista löytyi suuri määrä erilai-
sia karaktäärikappaleita.

Erityisen suosittu oli Charles Gounod’n säveltämä Méditation sur le premier prélu-
de de J. S. Bach, lisänimeltään Ave Maria, joka 73 esityskerran turvin osoittautui koko 
aineiston soitetuimmaksi yksittäiseksi kappaleeksi. Paljon esitettiin myös Richard Ei-
lenbergin sävellyksiä, esimerkiksi Die Mühle im Schwarzwald -idylliä.795 Joukosta löy-
tyy myös pohjoismaisia teoksia kuten Edvard Griegin Solveigs sang (suom. Solveigin 
laulu) Peer Gynt -sarjasta tai viulisti Ole Bullin (1810–1880) Saetertjentens söndag 

1918 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1218, Helsinki: SKS 2009), 107.
791 Jalkanen 1989, 214.
792 On todennäköistä, että merkittävä osa aineiston luokittelemattomista kappaleista kuuluisi karaktää-

rikappaleiden tai laulujen kategoriaan. Tarkempien tietojen puutteessa niitä on kuitenkin ollut mah-
dotonta identifioida tarkemmin. 

793 Aineistosta löytyy pienemmässä mittakaavassa karaktäärikappaleita, jotka on ollut mahdollista luoki-
tella täsmällisemmin alaotsikon ja tyypin perusteella. Näitä ovat muiden muassa blüette, humoreski, 
hymni, kapriisi, kehtolaulu, nokturno ja serenadi. Myös täsmällisemmin luokiteltavia lauluja – aarioi-
ta, kupletteja ja Wienerlied-lauluja – löytyy aineistosta runsaasti. Myös romansseja esitettiin jonkin 
verran. Koska tietoja karaktäärikappaleista ja lauluista on ollut vaikeaa löytää, koska kategorioiden 
sisältämät kappaletyypit ovat hajanaisia ja koska niiden tarkempaan analyysiin vaadittaisiin musiik-
kitieteilijän ammattitaitoa, käsittelen teoksia tässä tutkimuksessa yleisellä tasolla.

794 Karaktäärikappaleesta tarkemmin ks. Brown, Maurice J.: ”Character piece” (Oxford Music Online, 
https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.article.05443, osoite tarkistettu 
11.8.2016).

795 Die Mühle im Schwarzwald -idylliä esitettiin yhteensä 39 kertaa.
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(suom. Paimentytön sunnuntai).796 Nämä teokset olivat helsinkiläisyleisölle tuttuja 
ja mieluisia jo entuudestaan muun muassa Kajanuksen populaarikonserteista. On 
mahdollista, että naisorkesterit esittivät suosittua pohjoismaista ohjelmistoa paikallisia 
kuulijoita silmällä pitäen. 

Laulumusiikin kohdalla naisorkesterien ohjelmistosta paljastuu sen sijaan itävalta-
lais-wieniläisiä erityispiirteitä. Mukana on ooppera- ja operettiaarioita, kupletteja sekä 
romansseja. Lisäksi konserteissa esitettiin huomattava määrä niin sanotun Wiener-
lied-laulutyypin edustajia. Tällaisia Wienin murteella esitettäviä sekä itävaltalaiseen 
kansanlauluperinteeseen pohjaavia teoksia ei esiintynyt vaikkapa Kajanuksen popu-
laarikonserteissa. Niistä muodostui naisten salonkiorkesterien erikoisuus, jolla ko-
rostettiin yhtyeiden wieniläistä imagoa.797 Wienerlied-laulujen aiheet nivoutuivatkin 
tiiviisti suurkaupungin iloihin ja huvituksiin.798 Tätä kuvastavat oivallisesti Johann 
Siolyn (1843–1911) laulun I bin a echter Weaner ensimmäisen säkeistön sanat:

Grüß Gott sag’ i mit Freuden,

und stell’ mich jedem vor,

i bin a echter Weaner,

bei mir is all’s Hamur.

Ka Sorg und Kummer kenn i,

ka Traurigkeit o na!

Nur lustig, fesch und munter

is allweil g’west mei Schan.

Is wo a Hetz,

da bin i stets.

Refrain:

I bin a echter Weaner,

so nach den alten Schlag,

der nur a ferme Gaudi

und a a Weinderl mag.799

796 Griegin Peer Gynt -sarjoista olivat aineistossa mukana myös Åses död -ja Anitras dans -kappaleet 
(suom. Åsen kuolema ja Anitran tanssi, 16 ja 9 esityskertaa), jota naisorkesterit esittivät usein parina 
Solveigin laulun kanssa. Viimeksi mainitulle kertyi kaikkiaan 35 esityskertaa.

797 Wienerliedistä tarkemmin ks. Fritz & Kreschmer 2004.
798 Ks. Wien Geschichte Wiki -tietokannan ”Wienerlied”-artikkeli (https://www.geschichtewiki.wien.

gv.at/Wienerlied, osoite tarkistettu 20.12.2018).
799 Herzog, E. (san.) & Sioly, Johann (säv.): ”I  bin a echter Weaner”, Radio Wienerlied (http://www.

radiowienerlied.at/ressourcen/musiknoten/033%20I%20bin%20a%20echter%20Weana.pdf, osoi-
te tarkistettu 11.8.2016). Wienin murretta on mahdotonta suomentaa yksiselitteisesti, minkä vuoksi 
olen jättänyt alkukielisen version leipätekstiin. Laulun ajatus on hyvin karkeasti käännettynä jota-
kuinkin seuraava: ”Tervehdin iloisesti / ja esittäydyn kaikille / olen todellinen wieniläinen / minulle 
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Aineistossa esiintyvä laulumusiikki on voittopuolisesti saksankielistä. Muiden muassa 
Wienerliedien tapaiset berliiniläiset Gassenhauer-laulut löysivät tiensä yhtyeiden oh-
jelmistoihin.800 Keskieurooppalaisista opereteista ja laulunäytelmistä irrotetut kupletit 
ja aariat olivat niin ikään suosittuja. Esimerkiksi berliiniläisen Paul Lincken (1866–
1946) varieteeteoksista esitettiin naisorkesterikonserteissa monia suosittuja lauluja.801

Koska naisorkesterikonsertteihin kuului aikalaiskuvausten perusteella laulua, on 
luultavaa, että orkesterit todella esittivät Wienerliedien ja muiden laulujen laulustem-
mat.802 Toisaalta todisteita löytyy konserteista, joissa laulustemmaa soitti jokin muu 
instrumentti. Esimerkiksi I. C. Schwarzin orkesterin solisti rouva C. Richter esitti lied- 
ja kuorosäveltäjä Franz Abtin Waldandacht-laulua flyygelitorvella.803 Täyttä varmuutta 
siitä, milloin kappaleista esitettiin instrumentti- ja milloin laulettuina versioina, ei 
useimmissa tapauksissa ole.

Naisorkesterien ohjelmistojen peruspiirre eli vaihtelevuus tulee erityisen hyvin esiin 
karaktäärikappaleiden ja laulujen kohdalla. Myös orkesterien yhteys eurooppalaiseen 
populaarimusiikkiin sekä Wienin kaupunkiin ja Itävaltaan viittaaviin teemoihin nä-
kyy erinomaisesti pienimuotoisemmissa tunnelmakappaleissa. Erityisesti Wienerlied- 
laulujen sisällyttäminen konsertteihin korostaa naisorkesterien asemaa transnatio-
naalisina kulttuurinvälittäjinä. Olihan kysymyksessä juuri naisorkestereille ominainen 
kappaletyyppi.

kaikki on huumoria. // En tunne surua tai huolta / en alakuloakaan! / Vain iloinen, hauska ja reipas / 
olen aina ollut. // Jos jossakin on huvitusta / olen heti paikalla. // Olen todellinen wieniläinen / van-
haa lajia / joka pitää vain hauskuuksista / ja hyvästä viinistä.” Laulu esiintyi aineistossa kolme kertaa, 
joskin sen säveltäjiksi oli vaihtelevasti merkitty Siolyn lisäksi Alexander Krakauer (1866–1934) ja Carl 
Lorens (1851–1909).

800 Hyvä esimerkki tästä on alun perin hampurilaisen säveltäjä Emil Ascherin (1859–1922) marssin poh-
jalta syntynyt, kansainväliseen suosioon noussut Gassenhauer-kappale Komm Karlineken, komm, 
wir wolln nach Pankow gehen, jonka tematiikka näkyy naisorkesterienkin ohjelmistoissa Adolf 
Spahnin (1878–1952) Komm’, Karline, komm’! -marssikupletin sekä Carl Wappausin Komm’, Karlin-
chen, komm’, wir woll’n nach Nussdorf geh’n -polkan muodoissa (ko. Gassenhauerista tarkemmin 
ks. Worbs, Hans Christoph: Der Schlager, Schünemann Leitfaden, Bremen: Carl Schünemann Verlag 
1963, 13–14). Schlager-käsitteen historiasta ja määrittelystä ks. Worbs 1963, 11–22.

801 Lincken tuotannosta suosituimmaksi yksittäiseksi teokseksi osoittautui Venus stieg hernieder -valssi 
operetista Venus auf Erden (25 esityskertaa).

802 Ks. esim. Borgå Nya Tidning 13.10.1896 (no 80) s. 2 sekä Program-bladet 15.3.1896 (no 85) s. 2 ja 
28.2.1897 (no 77) s. 2–3.

803 Program-bladet 23.10.1898 (no 21) s. 4. Flyygelitorvi on jokseenkin trumpetin näköinen, mutta ääni-
tyypiltään käyrätorven tapainen pieni vaskipuhallin (ks. Baines, Anthony C. & Herbert, Trevor: ”Flu-
gelhorn”, Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.
article.09887, osoite tarkistettu 11.8.2016).
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”Berlinissä [sic] on paljon sellaisia ’konsertteja’ (indiani-kapelli, Wieniläinen nais-
kapelli, Berlinin nais-kapelli y. m. m.) joihin on vapaa pääsy, mutta joita ei viitsisi kuul-
la, vaikka saisi ’suklaatia’ ilmaiseksi!” Näin tuhahti suomalainen säveltäjä ja musiikki-
kriitikko Oskar Merikanto matkakirjeessään Uudelle Suomettarelle keväällä 1891.804 
Yliolkainen huomautus jäi tiettävästi Merikannon ainoaksi julkiseksi naisorkesteri-
kommentiksi, vaikka kysymys oli suomalaisen musiikkielämän keskeisestä vaikuttaja-
hahmosta. Esimerkki on naisorkesterien ja julkisen musiikkikeskustelun kannalta oi-
reellinen. Naisorkesterit olivat Suomessa suosittuja ja maan musiikkikritiikki vilkastui 
merkittävästi 1900-luvun taitteessa. Kuitenkin Damenkapelle-yhtyeet jäivät arvioin-
nin marginaaleihin ja kriitikkojen huomion ulkopuolelle. Niitä ei salonkimusiikkipai-
notteisen ohjelmiston sekä esiintyjien sukupuolen vuoksi pidetty kommentoimisen 
arvoisina. Myös se, että orkesterit saapuivat ulkomailta, myötävaikutti naisorkesterien 
marginalisoitumiseen julkisessa keskustelussa. Niinpä Damenkapelle-yhtyeiden kult-
tuurinvälitystoiminta jäi aikalaiskeskustelussa huomiotta.

JULKISEN TAIDEKESKUSTELUN SYNTY: NAISORKESTERIT 
ALTAVASTAAJINA

Musiikkikritiikki vakiintuu Suomeen

Musiikkikritiikki oli vasta vakiintumassa 1800-luvun lopun Suomeen. Kuten Jukka 
Sarjala on väitöskirjassaan osoittanut, sekä ammattimainen ote musiikkikritiikkiin 
että kirjoittamisen konventiot muotoutuivat vuosisadan jälkipuoliskolla.805 Siinä missä 
Helsingin musiikkielämän keskeisimpiin kommentaattoreihin kuului vielä 1840-luvul-
la nuori intellektuelli Zachris Topelius, 1900-luvun alussa arvioissa kuuluivat Oskar 

804  Uusi Suometar 1.2.1891 (no 26) s. 2.
805  Tästä musiikkikriitikon ”ammattiprofessiosta” ks. Sarjala 1994, 115–121.

Naisorkesterit ja 
musiikkikritiikki8
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Merikannon tai Karl Flodinin kaltaisten musiikin ammattilaisten äänet.806 Tilanteeseen 
vaikuttivat modernin musiikkikritiikin julkaisualustojen eli sanomalehtien määrälli-
nen kasvu sekä niiden kulttuuripoliittisen vaikutusvallan lisääntyminen.807 Kritiikin 
murros käy ajallisesti yksiin edellä kuvattujen orkesteri-, konsertti- ja huvikulttuurin 
muutosten kanssa.

Muun musiikkitoiminnan tapaan kritiikkiin luotiin perusta ulkomailta poimittujen 
mallien pohjalle. Saksankielisessä Keski-Euroopassa, Ranskassa ja Britanniassa mo-
dernin musiikkiarvioinnin muotoutuminen oli alkanut jo 1800-luvun alkupuolella. 
Kehitystä siivittivät alan kausijulkaisut sekä päivälehtien laajeneva musiikkidebatti.808 
Eurooppalaiset trendit, kuten esimerkiksi vokaali- ja instrumentaalimusiikin asemaa, 
wagneriaanista tulevaisuusmusiikkia ja musiikin klassisuutta koskevat keskustelut, 
olivat myös suomalaisille musiikkivaikuttajille tuttuja Saksa-yhteyksien kautta.809

Suomalainen musiikkikritiikki seurasi eurooppalaisia aatevirtauksia jälkijunassa. 
Musiikkialan lehdet syntyivät ja vakinaistuivat maahan vasta vuosisadan vaihteessa.810 
Pääasiallisesti musiikkiartikkeleita ja -kritiikkiä oli saatavilla päivälehtien ”Kirjalli-
suutta ja taidetta” (Litteratur och konst)- sekä ”Teatteria ja musiikkia” (Teater och 
musik) -palstoilta. Niihin mahtui kaikkea mahdollista pitkistä sinfoniakonserttiarvi-
oista puutarhalehtien sisällysluetteloihin. Kirjoittelu keskittyi konserttiarvioihin, joita 
ilmestyi sanomalehtien sivuilla Turun, Viipurin ja Helsingin kaltaisissa suurissa kau-
pungeissa useamman kerran viikossa. 1900-luvulle tultaessa kritiikkejä julkaistiin jo 
lähes päivittäin. Myös vastailmestyneitä nuotteja arvioitiin jonkin verran – erityisesti 
ennen joulua, jolloin kustantajat puskivat julkaisuja markkinoille tiiviiseen tahtiin.811 
Sävellysarviot toteutuivat usein nippukritiikkityyppisinä, useampia uusia nuotteja yh-
teen kokoavina teksteinä. Varsinaista äänilevykritiikkiä päivälehtien sivuilta ei juuri 
löytynyt, vaikka fonografi- ja gramofonimainokset olivat jo 1900-luvun alussa tuttu 
näky julkaisujen ilmoituspalstoilla.812 

Sanomalehtien musiikkikritiikkejä ei päässyt kirjoittamaan kuka tahansa. 1800-lu-
vun lopulla arvioiden laatijat olivat suomalaisen musiikkielämän keskeisiä vaikuttajia: 

806 Topeliuksesta ks. Sarjala 1994, 53–56 ja Flodinista Sarjala 1994, 96–97 ja 119.
807 Sarjala 1994, 119.
808 Musiikkikritiikin historiasta Keski-Euroopassa ks. esim. Mustakallio 2003, 228–235.
809 Sarjala 1994, 150–156 ja 199–207.
810 Ensimmäinen musiikkipainotteinen aikakauslehti Suomessa oli nimeltään Säveleitä (1887–1890), 

ja sitä toimitti säveltäjä P. J Hannikainen. Laajemmassa mittakaavassa alan lehdet saivat jalansijaa 
vasta 1900-luvun alussa, jolloin perustettiin sekä ruotsinkielinen Finsk musikrevy (1905) että suo-
menkielinen Säveletär (1906). Ks. myös Sarjala 1994, 117.

811 Hyvänä esimerkkinä ks. Alarik Ugglan artikkeli ”Nya inhemska musikalier” (Hufvudstadsbladet 
13.2.1901, no 42, s. 6). Nuottikustantamisesta Suomessa tarkemmin ks. Kurkela, Vesa: Sävelten 
markkinat: musiikin kustantamisen historia Suomessa (Helsinki: Sulasol 2009). 

812 Hauskana esimerkkinä ks. Karl Fazerin mainos, jossa lapsille markkinoitiin ”soittavaa ja laulavaa 
suklaata” gramofonin muodossa (Helsingin Sanomat 11.12.1904, no 62A, s. 1).
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säveltäjiä, muusikoita ja kapellimestareita. Sosiaaliselta statukseltaan he kuuluivat ur-
baaniin sivistysporvaristoon.813 Suurten kaupunkien lehdillä oli omat, vakituiset mu-
siikkikriitikkonsa, joiden identiteetit olivat paikallisten tiedossa nimimerkeistä huo-
limatta. 1920-luvulla Helsingin yliopiston juhlasalin lehterille oli jopa varattu erilliset 
kriitikkopaikat:

Parvekkeen etupenkin keskustan paikat kuuluivat arvostelijoille. Niille ilmaantui Eevert Katila, 
raskaasti, vähän hengästyneenä liikkuen, vanhanaikaiset kakkulat nenänvarressa, aina tummas-
sa puvussa. […] Ellei Katila jostain syystä päässyt edustamaan Helsingin Sanomien musiikkipals-
toja, hänen asemestaan saapui Leevi Madetoja tai myöhempinä vuosina Uuno Klami. – Pörhö-
tukkainen, silmälasipäinen Heikki Klemetti suunnistautui Uuden Suomen pelättynä kriitikkona 
suuruudenhullujen lehterille, aivan kuin hän olisi oikopäätä saapunut äkeästä väittelystä.814 

Myös sukupuolella oli merkitystä 1800-luvun lopun julkisessa musiikkikritiikissä. 
Muutamia naisia toimi kyllä kriitikkoina, kuten esimerkiksi suomalainen, Dresdenistä 
käsin muun muassa Amerikkaan kirjoittanut musiikkijournalisti Anna Ingman (1851–
1930).815 Voittopuolisesti ala oli vielä 1800- ja 1900-lukujen taitteessa miehinen.816

Naisorkesterit musiikkikritiikin ulkopuolella

Varhainen suomalainen musiikkikritiikki käsitteli pääasiassa ns. ”vakavaa” musiikkia 
kuten sinfonia- tai kamarimusiikkikonsertteja. Kajanuksen helppotajuiset konsertit to-
sin kuuluivat palstan vakioaiheisiin: olihan kysymyksessä arvostettu ja tunnettu kapel-
limestari, joka ”poppaneilla” oli yleisönsivistyksellinen funktio.817 Kokonaisuudessaan 
kevyemmille konserteille varattu palstatila oli niukka. Sikäli kuin lehdillä oli erilliset 
taidepalstansa, varietee- ja sirkusesityksiä, operettinäytäntöjä tai myöhemmin eloku-
via ei yleensä niissä arvioitu. Sama koski naisorkesterien konsertteja, mikä on osoitus 
niiden tiiviistä yhteydestä muihin kiertuepohjaisiin ja transnationaalisiin ravintola-
viihteen muotoihin.

Naisorkesterien näkyvyyteen sanomalehdissä vaikutti Suomessa kieli. Ruotsinkie-
lisissä julkaisuissa yhtyeistä kirjoitettiin vilkkaammin ja arvioinnin sävy oli suopeam-
pi.818 Koska naisorkesterien yleisö koostui kaupunkien kaksi- tai ruotsinkielisestä kes-
kiluokasta, oli loogista, että yhtyeet olivat vilkkaimmin esillä kyseiselle kohderyhmälle 
suunnatuissa julkaisuissa. Tällaisia lehtiä olivat muiden muassa pääkaupunkilainen 
Hufvudstadsbladet sekä Turun Åbo Underrättelser.819 Sen sijaan vanhasuomalais- 

813 Ks. esim. Sarjala 1994, 119–120. 
814 Lappalainen 1994, 185. Tutkija siteeraa tässä Arvi Kivimaan muistelmia.
815 Ingmanista ks. Biograafisia tietoja Suomen naisista eri työaloilla (1896), 83.
816 Musiikkikriitikon ammatin harvinaisuudesta naisten keskuudessa 1800-luvun Euroopassa ks. Reich 

1991, 101.
817 Ks. esim. Kurkela 2017a, 58 ja 62.
818 Esimerkkinä ks. Aftonposten-lehden juttu Fahrbach-Ehmkin naisorkesterista (28.11.1895, no 204, s. 

2).
819 Esimerkkeinä ks. Hufvudstadsbladet 6.12.1896 (no 333) s. 8 ja Åbo Underrättelser 9.5.1899  
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kristillisen, Tampereella ilmestyneen Aamulehden sivuilla ei juuri näkynyt naisorkes-
terikonserttien arvioita siitä huolimatta, että yhtyeitä esiintyi kaupungissa lukuisia. 
Sama koski konservatiivista Viipuri-julkaisua.

Aivan kuten varietee- tai sirkusesityksiä myös naisorkestereita koskevat sano-
malehtijutut sijoitettiin usein päivälehtien ”Pikku-uutisia” (Smånotiser, Småplock) 
-palstoille. Nämä palstat sisälsivät nimensä mukaisesti lyhyitä ja monenkirjavia kau-
punkielämää käsitteleviä kommentteja. Kun kaupunkiin saapui uusi naisorkesteri, 
palstalla ilmestyi yleensä ensin esittelyteksti ja harvasanainen arvio 
 yhtyeen  ensimmäisen konsertin jälkeen.820 Joskus pikku-uutisten joukossa esiintyi 
tietoja siitä, milloin orkesteri kaupungista lähti ja mihin se seuraavaksi oli aikeissa 
suunnata.821 Ajoittain naisorkesteriaiheeseen tarttuivat laajempien humorististen viik-
kokirjeiden kirjoittajat, joiden kolumnit käsittelivät kaikkea kunnallispolitiikasta tai-
detapahtumiin. Tällöin tuloksena oli naisorkestereita syväluotaavammin käsittelevä 
teksti, jonka näkökulma pysyi kaupunkikulttuurikeskeisenä.822

Naisorkesterien esityksistä eivät kirjoittaneet vakinaiset musiikkikriitikot vaan 
lehtien rivitoimittajat ja pakinoitsijat. Jutut olivat joko anonyymejä tai paikallisten 
kaupunkilaisherrasmiesten nimimerkeillä varustettuja. Näihin kuuluivat esimerkiksi 
edellä siteeratut Hufvudstadsbladetin Boulot sekä Program-bladetin Passepartout. 
Teksteistään päätellen kirjoittajat tunsivat kotikaupunkinsa ravintola- ja kahvilaelä-
män perusteellisesti.823 Voi siis olettaa, että he edustivat naisorkesterien kanta-asia-
kaskuntaa: keskiluokkaisia kaupunkilaismiehiä. Viipurin Sanomissa vuonna 1897 
julkaistu kyynisen humoristinen, lehtimiesten arkipäivää kuvaava artikkeli kiteyttää 
asetelman oivallisesti: 

 – Menetkö sinä teaatteriin? / – Kai tässä on lähdettävä. Iltaposti on merkitty ja naulassa 
on käsikirjoituksia riittämään asti, mutta ’pää’ puuttuu. Aamupäivällä ei ollut kyllin henkeä. 
Naisorkesteri edellisenä iltana oli liiaksi valvottanut ja väsyttänyt miestä. / – Mistä ’pää’ saa-
daan. / – Kirjoita vaikka ’Tapain turmeluksesta’ ja moiti, että naisorkesterikin on hankittu 
kaupunkiimme.824

Sikäli kuin naisorkestereita ei institutionalisoituvassa taidekritiikissä käsitelty, he-
rää kysymys, voiko yhtyeiden kohdalla ylipäänsä puhua musiikkikritiikistä. Yhtäältä 
naisorkestereiden konserteista kirjoitetut artikkelit käsittelivät – tai ainakin sivusivat 
– muusikoiden soittotaitoa ja kappalevalintoja. Toisaalta tekstit erosivat sekä kirjoit-
tajakunnaltaan, pituudeltaan että palstasijoittelultaan ratkaisevasti konserttiarvioista. 

(no 124) s. 2.
820 Ks. esim. Åbo Tidning 29.4.1891 (no 114) s. 2.
821 Ks. esim. Åbo Tidning 1.10.1895 (no 266) s. 2.
822 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 24.11.1895 (no 320) s. 6.
823 Tyyppiesimerkkeinä ”Boulot’n” ja ”Passepartout’n” kirjoituksista ks. Hufvudstadsbladet 24.11.1895 

(no 320) s. 6 ja Program-bladet 1.11.1896 (no 28) s. 3. 
824 Viipurin Sanomat 11.10.1897 (no 276) s. 2.
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Naisorkesterit edustivat sanomalehtien sivuilla pikemmin kaupunkikuvaa ja huviteol-
lisuutta kuin vakavasti otettavaa, yleisön makua kehittävää taidetta. Niillä oli erilainen 
sosiaalinen asema kuin vaikkapa kaupunginorkesterien populaarikonserteilla, joiden 
arviot mahtuivat taidepalstoille. Lehtimiehissä yhtyeet herättivät kahdenlaisia, yhtääl-
tä soiton tasoon ja toisaalta musiikin moraalisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. 

KATZENJAMMERIA JA ”PIANO-ORGIOITA”825: NAISORKESTERI 
MIESKRIITIKON SILMIN

Sukupuoli ja soiton kritiikki

Sukupuoli vaikutti eri puolilla Itämerta oleellisesti naisorkesterikritiikkien sisältöön, ku-
ten Margaret Myers ja Dorothea Kaufmann ovat osoittaneet.826 Näin oli myös Suomessa. 
Vaikka yhtyeitä arvioitiin samoilla palstoilla kuin miesvoittoisia salonkiorkestereita, 
naisorkesterit muodostivat kritiikissä ikään kuin oman kategoriansa. Sanomalehtikir-
joittajat vertasivat naisorkestereiden soittoa lähinnä toisiin naisorkestereihin, jotka oli-
vat aiemmin esiintyneet samalla paikkakunnalla.827 Jos vertailukohtana joskus oli mies-
voittoinen orkesteri, asianosaisen Damenkapelle-yhtyeen jäsenten kuvattiin yleensä 
ylittäneen sukupuolensa rajat. Aikalaiskriitikon suurin mahdollinen tunnustus naisor-
kesterimuusikolle oli se, että hän käsitteli instrumenttiaan kuin mies.828

Toisaalta sukupuolittuneisuus näkyy arvioiden kriittisimmissä huomioissa. Yleis-
kuva naisorkesterimuusikoiden ammattitaidosta oli negatiivinen. Parhaiten tämä käy 
ilmi teksteistä, joissa kirjoittaja kuvaili omasta mielestään poikkeuksellisen hyvän yh-
tyeen esiintymistä. Yksittäisen orkesterin tasokas soitto näyttäytyi tällöin positiivisena 
poikkeksena tyypillisen naisorkesteriesityksen ”hermojaraastavaan musiikilliseen me-
luun” verrattuna.829 Kritiikki kohdistui harvoin yksittäisiin orkestereihin. Åbo Tidning 
-lehteen kesällä 1898 kirjoittanut kommentaattori kuitenkin totesi suoraan, että kesä-
kaudella Turun Ruissalon Pikku Pukin saaren paviljonkiin pestattu naisorkesteri oli 
osoittautunut katastrofaaliseksi valinnaksi: 

Naiskapelli, joka parin viime viikon aikana on joka ikinen päivä kiirehtinyt ’aikaansaannok-
siaan’ ravintolassa, on jo nyt jättänyt paikkakunnan vierailijoiden ja kaikkien lähistön huvi-
loiden kiistattomaksi hyödyksi. Kapellin tuominen sinne oli selkeä virhe – joka on nyt sitä 
paremmalla syyllä korjattu.830 

825 ”[K]atzenjammer”, ”pianoorgier”. Program-bladet 13.10.1897 (no 19) s. 2. Käsite ”katzenjammer” 
saattoi viitata sekä soiton tasoon että kappalevalintoihin (ks. Nya Pressen 28.9.1895, no 262, s. 2).

826 Myers 1993, 184–187 ja 301–306; Kaufmann 1997, 143–146.
827 Ks. esim. Aftonposten 4.2.1898 (no 28) s. 3.
828 Myers 1993, 303.
829 ”[...] nervförstörande musikalisk oljud.” Hufvudstadsbladet 6.12.1896 (no 333) s. 8. 
830 ”Det damkapell, som under senast gångna par veckor hvarenda dag ramlat på med sina ’prestationer’ 

vid restaurationen, har nu äfven lämnat platsen, till obestridlig fromma för besökare och samtliga 
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Ennakkoasenteet tulivat esille myös muita aiheita käsittelevien artikkeleiden sivu-
lauseissa. Esimerkiksi Veckobladetin anonyymiksi jäänyt toimittaja sutkautti uutta 
helsinkiläistä kelloliikettä käsittelevässä jutussaan, että ”[kello] kahdentoista lyönti 
tässä kellokaupassa on joka tapauksessa miellyttävämpää musiikkia kuin eräiden 
naisorkesterien musiikki täällä pääkaupungissa”.831 

Kielteisten kommenttien yleisluontoisuus ja epäsuoruus sai aikaan sen, että nais-
orkestereita koskevien sanomalehtiarvioiden sävy oli omituisella tavalla myötämieli-
nen. Luonnehdinnat olivat harvoin yksityiskohtaisia, ja yksittäisistä soittajista esiin 
nousivat pääasiassa toimittajaan poikkeuksellisen vaikutuksen tehneet solistit.832 
Yleensä kommentaattorit liittivät yhtyeiden soittoon sellaisia yleisluontoisia määreitä 
kuin poljentoon viittaava schwung, suomalaisittain ”poljento”.833  

Sikäli kuin ennakkokäsitykset yhtyeiden soittotaidoista olivat negatiiviset, arvioit-
sijat ilmaisivat hämmästystä kohdatessaan omasta mielestään ammattitaitoisia nais-
orkesterimuusikoita. Esimerkiksi Hufvudstadsbladetin toimittaja kuvaili naisorkesteri 
G. Richterin syksyn 1898 konsertteja hotelli Kämpissä yllättyneenä yhtyeen korkeasta 
musiikillisesta tasosta:

”Huomionarvoista on, että jokainen yksittäinen orkesterin soittajatar hallitsee instrumenttin-
sa erinomaisesti, mikä ei ole naisorkestereiden tapauksessa tavanomaista. Tästä syystä soit-
tajattarien soitossa on sointia ja väriä, varmuuden ja voiman leimaa, jolla on hyvä vaikutus 
kuulijan hermoihin ja joka vapauttaa hänet siitä, että hänen on istuttava paikoillaan huolestu-
neena siitä, että jokin voi mennä vikaan tai ääni voi särkyä, kuten monia tällaisia orkestereita 
kuunnellessa on asian laita.”834

Vaikka yleisluontoisuutta esiintyy myös 1800-luvun lopun miesvoittoisia salonki-
orkestereita koskevassa sanomalehtikirjoittelussa, naisorkesterien arvioista löytyy 
selkeitä sukupuolittavia piirteitä. Yhtyeitä arvioidessaan sanomalehtimiehet muis-
tivat mainita, olivatko esiintymisasut tyylikkäitä tai oliko orkesterissa viehättäviä 
 nais jäseniä.835 Päivälehden toimittaja viittasi naisorkesteri Favoritea arvioidessaan 
kriittisesti jopa muusikoiden ikään: kirjoittajan mielestä yhtyeeseen kuului ”koko jouk-

villor i närheten. Kapellets ditförande var påtagligen ett missgrepp – som nu dess bättre aflägsnats.” 
Åbo Tidning 3.7.1898 (no 176) s. 2.

831 ”12-slaget i denna är åtminstone behagligare musik än vissa damkapells här i hufvudstaden.” 
Veckobladet 20.12.1899 (no 51–52) s. 2.

832 Ks. esim. Helsingfors Aftonblad 12.1.1895 (no 10) s. 2, Hufvudstadsbladet 2.12.1898 (no 327) s. 4 ja 
Program-bladet 30.11.1898 (no 37) s. 2.

833 Ks. esim. Kotka 6.5.1897 (no 18) s. 3.
834 ”Anmärkningsvärdt är, att hvarje enskild dam i orkestern på ett framstående sätt behärskar sitt 

instrument, något som icke är vanligt i damkapell. Till följd häraf får också damernas spel en klang 
och en färg, en prägel af säkerhet och kraft som gör ett godt intryck på åhörarens nerver och fritager 
honom från att, som ofta vid åhörande af dylika orkestrar är fallet, nödgas sitta och ängslas öfver att 
något skall gå på tok eller brista.” Hufvudstadsbladet 5.11.1898 (no 300) s. 4.

835 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 9.1.1895 (no 8) s. 3. Samankaltaisia sukupuolittavia asenteita esiintyi 
Johanna Laakkosen mukaan myös 1900-luvun alun balettikritiikissä (Laakkonen, Johanna: Canon 
and Beyond: Edvard Fazer and the Imperial Russian Ballet 1908–1910, Helsinki: Suomalainen 
Tiede akatemia 2008, 173).
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ko keski- ikäisiä neitosia”, mikä ei ollut sille eduksi.836 

Samankalatainen sukupuolittunut lehtikirjoittelu oli tyypillistä myös niin sanotun 
vakavan musiikin puolella. Esimerkiksi Uuden Suomettaren Evert Katila arvioi nuoren 
pianistin Teresita Carreñon (1882–?) konserttia marraskuussa 1901 seuraavasti: 

Ei voi olla hymyilemättä katselematta nuorta sennoritaa [sic] piaanonsa ääressä, kun hän suu-
rimmalla ylimielisyydellä ja itsetietoisella varmuudella soittaa pitkän Beethovenin sonaatin 
lävitse, uskotellen ihastuneelle kuulijalle, että hän on täydellisesti selvillä sävellyksen aate-
sisällöstä. […] Konsertinantajan omat pikkusävellykset Berceuse indienne ja La Danza olivat 
hyvin sieviä ja otettiin suurella ihastuksella vastaan. Suloinen Teresita-valssi, kerrassaan erin-
omaisesti esitettynä, oli heti toistettava. Nuori sennorita, joka punavalkoisessa puvussansa oli 
hurmaava, sai konsertin kestäessä lukuisalta kuulijakunnaltansa vastaanottaa mitä vilkkaim-
pia suosionosoituksia ja oli pakoitettu suorittamaan yli ohjelman moniaita numeroita.837 

Sanomattakin on selvää, että Katilan teksti olisi kuulostanut varsin toisenlaiselta, jos 
Teresita Carreño olisi ollut mies. Sukupuolensa vuoksi Carreño näyttäytyi Katilalle en-
sisijaisesti nuorena naisena, ei musiikin ammattilaisena tai säveltäjänä. Arvovaltaisen 
mieskriitikon näkökulmasta oli mahdotonta, että Carreño olisi nuorena naisena kyen-
nyt ymmärtämään Beethovenin kaltaisen kaanonsäveltäjän vaikeatajuisia teoksia. Pia-
nistin omat sävellykset kuitattiin ”sievänä” näpertelynä. Lisäksi palstatilaa uhrattiin 
”hurmaavan” esiintymisasun kuvailuun. 

Naisorkesterien, sukupuolen ja musiikkikritiikin suhde on jakanut aiheen aiemmassa 
tutkimuksessa mielipiteitä. Margaret Myersin mukaan yhtyeiden soitto itse asiassa oli 
tasokkaampaa kuin aikalaisarviot antavat ymmärtää.838 Dorothea Kaufmann sen sijaan 
on punninnut naisorkesterien musisointia kriittisemmin sävyin.839 On itsestään selvää, 
että keskiluokkaisen, miespuolisen huvittelevan porvarin näkökulmasta kirjoitettujen 
lehtijuttujen perusteella ei voi muodostaa uskottavaa kokonaiskuvaa nais orkesterien 
soiton tasosta. Koska yhtyeiltä ei ole säilynyt äänitteitä, aikalaiskritiikeille ei voi hakea 
vertailukohtaa. Väitteelle siitä, että naisorkesterimuusikot soittivat huonommin kuin 
heidän miespuoliset kollegansa, ei siis löydy uskottavaa perustaa lähdeaineistosta. Toi-
saalta Myersin argumentti, jonka mukaan naisorkesterit esittivät ooppera-alkusoitto-
jen kaltaista haastavaa repertuaaria, niiden konsertit olivat automaattisesti musiikilli-
sesti laadukkaita, ontuu ja perustuu lähdeaineiston ylitulkintaan.840 

836 Päivälehti 12.1.1895 (no 10) s. 2.
837 Uusi Suometar 1.11.1901 (no 255) s. 4. 
838 Myers 1993, 155–159. 
839 Ks. esim. Kaufmann 1997, 149–153.
840 Myers antaa väitöskirjassaan (Myers 1993, 156–157) kaksi nuottiesimerkkiä aikakauden tyypillisestä 

ravintolamusiikkiohjelmistosta: ensimmäiset sivut Franz von Suppén alkusoitosta operettiin Dichter 
und Bauer (partituuri, sov. L. Weninger) ja fantasiasta Giuseppe Verdin Trubaduuri-ooppersta (yk-
kösviulustemma, E. Tavan). Näistä hän toteaa seuraavaa (Myers 1993, 155): ”A quick glance at the ex-
amples given […] as being typical of the music played at restaurants will soon convince the reader that 

-
kin Myers avaa vaikeusasteluokittelujaan varsin niukkasanaisesti ja toiseksi esimerkit eivät liity juuri 
naisorkesterien soittamiin sovituksiin. Siitä, että sovitukset olivat ”vaikeita”, ei myöskään seuraa, että 
naisorkesterit soittivat niitä automaattisesti hyvin. Argumentti vaatisi tuekseen laajempaa otantaa ja 
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Nähdäkseni koko kysymyksenasettelu on historiantutkimuksellisesti kyseenalainen. 
Naisorkesterien tosiasiallisten musiikillisten taitojen selvittämisen sijaan hedelmällisem-
pää olisi pohtia, mitä aikalaiskommentaattorit yhtyeiden esityksiltä edellyttivät. Koska 
yleisö tuli naisorkesterikonserttiin ensisijaisesti viihtymään, esitystä ei myöskään arvi-
oitu samoin kriteerein tai samalla tarkkuudella kuin ”vakavaa” taide-elämystä. Esimer-
kiksi Myers jättää musiikkikritiikkiä tarkastellessaan huomiotta naisorkesteri konsertin 
varieteetaustan.841 1800-luvun lopun ammatillistuvan taidemusiikkikritiikin konventiot, 
joissa musiikki an sich oli pääasia, kummittelevat argumentaation taustalla.842 

Balanssi ja yhteissoitto arvioinnin kohteina

Naisorkesterien konserttiarvioista on kaikesta huolimatta löydettävissä muutamia täs-
mäkritiikin kohteita. Arvioitsijat kiinnittivät huomiota erityisesti balanssiin ja yhteis-
soittoon.  Naisorkesterit olivat pieniä kokoonpanoja, jotka sisälsivät usein sekä jousi-, 
vaski- että lyömäsoittimia. Niinpä jouset eivät aina tahtoneet kuulua torvien, rumpujen 
ja pianosäestyksen alta. Kun konserttitilanteeseen kuuluivat vielä yleisön keskustelu, 
lasien kilinä ja tarjoilijoiden pujottelu pöytien välillä, on ymmärrettävää, että musiikis-
ta oli välillä vaikea saada selvää. Ulkoilmakonserteissa tilanne oli erityisen hankala.843

Osasyy balanssiongelmiin saattoi piillä sovituksissa. Alun perin suurelle orkesterille 
ja suuriin tiloihin sävelletyt teokset kuten ooppera-alkusoitot eivät soineet ihanteelli-
sella tavalla salonkiorkesterin ravintolakonsertissa. Pekka Jalkasen sanoin tällaisista 
salonkiorkesterisovituksista tuli ”[…] kontrastitonta, tasapaksua tekstuuria, ’joka soi 
jotenkin kaikilla kokoonpanoilla, muttei millään hyvin’.”844 Nämä käytännön syyt selit-
tävät osaltaan, miksi naisorkestereita koskeva kritiikki keskittyi äänenvoimakkuuteen 
sekä lyömäsoitin- ja vaskisektioiden ylikorostuneisuuteen. Esimerkiksi Borgå Nya 
Tidning kommentoi syksyllä 1896 Fahrbach-Ehmkin naisorkesterin yhteissoittoa seu-
raavasti:

Kapellilla on käytössään kuitenkin hyviä voimia ja sen yhteissoitto taitavan johtajansa herra 
Ehmkin johdolla on oivallista, mutta surullista kyllä sen pöytämusiikille [ ] tyypil-
linen kokoonpano – kolme viulua, sello, basso ja huilu jatkuvasti ’peittävine’ urkuharmoonei-
neen, pianoineen ja runsaine lyömäsoittimineen – saa aikaan sen, ettei orkesteri suurimman 
osan aikaa lainkaan anna vaikutelmaa konserttitasoisesta jousiorkesterista.845 

vertailukohtien tarkempaa määrittelyä. 
841 Vrt. Myers 1993, 161–162 ja 184–188. Myers kyllä puhuu arvioiden sukupuolittuneesta luonteesta 

sekä kahvilasta konserttiympäristönä, muttei erittele varieteen merkitystä naisorkesterien arvioinnin 
kannalta tarkemmin.

842 Tämän käsityksen muotoutumisesta tarkemmin ks. Sarjala 1994, 164–170. 
843 Ks. esim. Åbo Tidning 2.8.1895 (no 206) s. 2.
844  Jalkanen 1989, 227.
845 ”Kapellet förfogar emellertid öfver goda krafter och är utomordentligt väl sammanspelt under sin 

skicklige ledare hr Ehmckis [sic] direktion, ehuru ledsamt nog den brukliga 
 sammanställningen – tre violiner, cello, bas och flöjt med ständigt ’täckande’ orgelharmonium, piano-
forte och slagvärk i långa banor – orsakar, att det mesta [sic] alldeles icke ger någon föreställning om 
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Myös muusikoiden taitojen epätasaisuus herätti kriittisiä äänenpainoja.846 Kun ottaa 
huomioon, että naisorkesterien jäsenet vaihtuivat tiuhaan tahtiin ja toisinaan kesken 
kiertueen, tämä ei ole ihme. Yhtyeillä ei yksinkertaisesti ollut mahdollisuutta hioa yh-
teissointiaan pitkällä tähtäimellä. Lisäksi orkesterien harjoitusmahdollisuudet olivat 
rajalliset siitä huolimatta, että ohjelmistoa oli omaksuttava sekä sovitettava nopeasti 
yleisön mieltymysten tyydyttämiseksi. Naisorkestereille – samoin kuin muille ravinto-
layhtyeille – ei voinut jäädä kahdelta päivittäiseltä, muutaman tunnin konsertilta ko-
vin paljon aikaa hioa yhteissoittoa. Der Artistiin kirjoittanut nimimerkki Franzel huo-
mauttikin, että böömiläiset naisorkesterit, joiden ydinjäsenkunta pysyi yhtenäisenä 
vuodesta toiseen, ”kärsivät vähiten näistä jäsenvaihdoksista”.847 Yhteissoittoon lienee 
vaikuttanut myös se, että naisorkestereihin kuului usein aloittelevia muusikoita, jotka 
vasta opettelivat instrumenttinsa hallintaa käytännön konserttiesiintymisten avulla.848 

Kokonaisuudessaan yksityiskohtaiset huomiot jäivät niukoiksi naisorkesterien mu-
sisontia koskevissa aikalaiskommenteissa. Sanomalehtikirjoittelijoille naisorkesterien 
esiintymiset olivat parhaimmillaankin ”käymisen […] arvoisia”.849 Yksittäinen naisor-
kesterikonsertti ei ollut suuremmissa kaupungeissa mikään kulttuurielämän tapaus, 
jolle lehdistön olisi kannattanut omistaa runsaasti palstatilaa. Pikemminkin se oli osa 
huviteollisuuden transnationaalista arkipäivää, jota kiertävät taiteilijaseurueet Suo-
menkin kaupungeissa pitivät yllä. Koska yhtyeet viipyivät paikkakunnilla pitkään, ylei-
sölle riitti ytimekäs ohjenuora siitä, kannattiko niiden esityksiä käydä katsomassa.850 

PAHEKSUTTAVA OHJELMISTO VAI PAHEKSUTTAVA NAISMUUSIKKO? 
MUSIIKIN MORAALISET MERKITYKSET

Naisorkesterien ohjelmistovalinnat julkisessa keskustelussa

Lopuksi hienovarainen kuiskaus ”Sociksen” [Helsingin Seurahuoneen] johtoportaalle. Eivätkö-
hän tuopit, tuutingit ja voileivät maistuisi l’Hermitagen iltayleisölle yhtä hyvin ilman, että pu-
reskelu- ja nielulihaksia pitää vilkastuttaa patrioottisilla marsseilla. On nimittäin ihmisiä, joille 
meidän isänmaalliset melodiamme ovat liian pyhiä siihen, että niitä päivästä toiseen vulga-
risoidaan väkijuomien sumentavilla höyryillä. Suokaa anteeksi nuorukaiselle, joka tätä kysyy.851

en konsertmässig stråkorkester.” Borgå Nya Tidning 13.10.1896 (no 80) s. 2.
846 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 9.1.1895 (no 7) s. 1.
847 ”[…] diese Gesellschaften am wenigsten unter dem Personalwechsel zu leiden haben […]”. Der Artist 

13.11.1898 (no 718) s. 17.
848 Ks. Kaufmann 1997, 88.
849 ”[...] förtjäna […] att besökas.” Tammerfors 21.9.1895 (no 106) s. 2.
850 Hyvänä esimerkkinä ks. Nya Pressenin arvio Fahrbach-Ehmkin naisorkesterin esityksistä Ooppera-

kellarissa (10.12.1895, no 335, s. 3).
851 ”Till sist en diskret hviskning i örat på de styrande och ställande å ’Socis’. Månne ej sejdlarna, 

 tutingarna och smörgåsarna skulle vara l’Hermitagets skymningspublik lika läckra, utan att tugg- och 
svaljmusklerna behöfde uppiggas med patriotiska marscher. Det finnes nämligen folk för hvilka våra 
fosterländska melodier äro för heliga att dag ut och dag in vulgäriseras vid spritdryckernas omtöck-



Naisorkesteri kotona ja kiertueella

187

Näin kommentoi naisorkesterien vakiarvioitsija, nimimerkki Passepartout  tanskalaisen 
Dana-yhtyeen konsertteja Helsingin Seurahuoneella maaliskuussa 1899. Vakava suh-
tautuminen ravintolakonserttien ohjelmistopolitiikkaan johtui epäilemättä siitä, että 
Helmikuun manifesti oli kirjoitusajankohtana tuore uutispommi. Poliittisesti herkässä 
tilanteessa ulkomailta saapuneet naisten ravintolaorkesterit eivät kelvanneet kansa-
kunnan rakentajiksi. ”Passepartout’n” kannanotto onkin sanamuodoiltaan poikkeuk-
sellisen voimakas. Silti se havainnollistaa mainiosti, ettei yleisölle ollut yhdentekevää, 
millaista musiikkia ravintoloissa ja hotelleissa soitettiin. Kuulokuva oli tärkeä osa ra-
vintolakokemusta siitä huolimatta, että sävelet peittyivät syömisen, juomisen ja kes-
kustelun ääniin. 

Oleellisin julkisessa keskustelussa käsitelty repertuaarikysymys ei liittynyt soitetta-
vien kappaleiden suomalaisuuteen vaan musiikin vakavahenkisyyteen tai kepeyteen. 
Koska naisorkesterikonserttien ohjelmaformaatti oli 1890-luvun loppupuolelle tultaes-
sa vakiintunut, kommentaattoreilla oli selkeä käsitys siitä, millaista musiikkia yhtyeiltä 
saattoi odottaa.852 Jotkut kriitikot tyytyivät mainitsemaan pari keskeistä säveltäjäni-
meä ja kuvailemaan arvioimansa yhtyeen repertuaaria naisorkestereille tyypilliseksi.853 
Lehtikirjoittajat noteerasivat myös ohjelmistojen monipuolisuuden. Poikkeuksellisen 
laaja repertuaari herätti positiivista huomiota.854

Vakavan ja kevyen rajankäynti jakoi sanomalehtimiesten mielipiteitä. Esimerkik-
si Hufvudstadsbladetin tai Program-bladetin arvioitsijat kiinnittivät 1890-luvun lo-
pulla positiivista huomiota niihin orkestereihin, joilla oli myös ”vakavia numeroita” 
( gedigna saker) ohjelmistoissaan.855 Samaan aikaan sanomalehdissä esiintyi kritiikkiä 
liian sentimentaalista tai pikkusievää ravintola- ja kahvilamusiikkia kohtaan. Esimer-
kiksi Hufvudstadsbladetin Boulot puhui voimakkain sanankääntein tätä ”diabetes mu-
sicusta” vastaan, kuten hän asian ilmaisi.856 

Arvioiden epämääräisten sanavalintojen vuoksi ei aina ole selvää, mitä kukin kir-
jottaja vakavilla tai kevyillä ohjelmanumeroilla tarkoitti. Esimerkiksi unkarilainen 
naisorkesteri Tárogató sai 1910-luvulla kuulla yleisluontoista kritiikkiä siitä, että sen 
ohjelmisto oli liian raskasta kaupungin kesäsesongille.857 Tätä mieltä oli Hangö-lehden 
humorististen kesäkirjeiden laatija, nimimerkki Pulle: 

nande dunster. Förlåt en yngling, som frågar.” Program-bladet 17.3.1899 (no 82) s. 3.
852 Tästä ks. erityisesti nimimerkki Franzelin analyysi Der Artistissa (13.11.1898, no 718, s. 17–18). Ky-

seistä artikkelia on siteerannut Dorothea Kaufmann (1997, 113).  Ks. myös Koivisto 2018, 261.
853 Ks. esim. Program-bladet 28.2.1897 (no 77) s. 2–3.
854 Ks. esim. Aftonposten 16.1.1896 (no 21) s. 2.
855 Program-bladet 23.1.1901 (no 62) s. 3.
856 Hufvudstadsbladet 29.5.1898 (no 142) s. 5. Ks. myös Hirn 1999, 116.
857 ”Repertoaren är stundom alltför seriös. Lite’ gladare, isynnerhet om kvällarna, skulle ej skada.” Han-

gö 10.6.1913 (no 68) s. 2. Sanomalehtitietojen perusteella naisorkesteri Tárogató esiintyi Hangossa 
1.6.1913–31.8.1913, minkä jälkeen se jatkoi matkaansa syyskaudeksi Helsingin ravintola Princessiin. 
Hangö-lehti mainitsi orkesterin kotipaikaksi Budapestin (Hangö 24.5.1913, no 61, s. 2).
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Niinpä otimme kahvia Sayerin kanssa ja kuuntelimme musiikkia, kysymyksessä oli eräs un-
karilainen naisorkesteri. Se soitti aivan hyvin, mutta pääasiassa ainoastaan hitaita kappaleita. 
Gounod’n Ave Maria on herra paratkoon [gunås] kaunis, mutta ravintolassa kahvin kera – ei 
kiitos. Silloin pitää olla Lahittlahaa ja Tschilivilivippiä ja [S]å rulla vi på kuttingen -laulua. Jos 
mukaan pitää ottaa jotain hidasta, on En sjöman älskar mahdollisesti siedettävissä, mutta ei 
Ave Maria.858

Vaikuttaa yllättävältä, että Gounod’n Ave Maria, joka kuului Kämpin naisorkes-
terien ehdottomasti suosituimpiin ohjelmanumeroihin vielä 1900-luvun vaihteessa, 
saattoi vain kymmenen vuotta myöhemmin herättää näin kriittisiä kommentteja. Ar-
vioaineiston fragmentaarisuuden perusteella on kuitenkin mahdotonta tehdä kattavia 
päätelmiä siitä, muuttuiko yleisön maku todella. Sikäli kuin sekä naisorkesterien että 
yhtyeitä koskevan kirjoittelun määrä väheni Suomessa 1900-luvun alussa, on eri vuo-
sikymmenten arvioita vaikea vertailla.

Toisaalta on otettava huomioon, että Euroopan ja Suomen huvikulttuurissa tapah-
tui merkittäviä muutoksia. Musiikin puolella uusiksi muotityyleiksi muodostuivat rag-
time sekä 1910-luvulla maahan juurtuneet Boston-valssi ja tango. Viimeksi mainittujen 
muotitanssien suosio johti pian moderneihin ravintola- ja kahvilatansseihin. Esimer-
kiksi Hamburger Börsin ja Oopperakellarin ravintolat alkoivat järjestää illanviettoja, 
joissa yleisö pääsi esittelemään omia tanssitaitojaan parketilla.859 Aivan kuten aiem-
minkin, jotkut yhtyeet pyrkivät sopeutumaan uuteen tilanteeseen omaksumalla reper-
tuaareihinsa yleisön suosimia kappaleita. Liebigin naisorkesteri järjesti Hangossa 1913 
jopa erillisen ”Boston-illan”.860 Harvalukuisissa arvioissa uusia kappaletyyppejä ei kui-
tenkaan juuri huomioitu.

Naisorkesterien repertuaareihin kohdistuvasta kritiikistä voi kokonaisuudessaan 
löytää kaksi suurempaa linjaa. Yhtäältä kritiikin kärki kohdistui salonkimusiikin sen-
timentaalisiin tai liian kepeiksi tulkittuihin elementteihin.861 Osittain kysymys taas oli 
siitä, että Damenkapelle-yhtyeiden ohjelmisto oli viimeistään 1910-luvulle tultaessa 
jäänyt ajastaan jälkeen, kuten Pekka Jalkanen on todennut.862 Vaikka naisten salon-
kiorkesterit omaksuivat ohjelmistoonsa myös uusia muotikappaleita, niiden reper-
tuaari ei kokonaisuutena ollut enää orastavan jazz-ajan hermolla. Transnationaalisen 
kulttuurinvälityksen päivänpolttava painopiste siirtyi pikku hiljaa muuntyyppisiin mu-
siikkiseurueisiin.

858 ” ett ungerskt damkapell. De spelte helt bra, 
men mest bara långsamma saker. Gounods Ave Maria är gunås vacker, men på restaurant till 
avec – tack så mycket. Det skall vara Lahittlaha och Tschilivilivipp och så rulla vi på kuttingen. Ska’ 
de’ vara något långsamt, så kan En sjöman älskar möjligen tolereras, men inte Ave Maria.” Hangö 
14.6.1913 (no 70) s. 2.

859 Ragtimen, Boston-valssin ja tangon rantautumisesta Suomeen ks. Jalkanen & Kurkela 2003, 162 ja 
172–180.

860 Hangö-Bladet 17.5.1913 (no 73) s. 1. 
861 Sentimentaalisuudesta salonkimelodioissa ks. Jalkanen 1989, 219–222.
862 Jalkanen & Kurkela 2003, 212.
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Naisorkesterien ohjelmisto keskimusiikkina

Debatti naisorkesterien ohjelmistovalinnoista liittyy laajemmin niin sanottujen kevyen 
ja vakavan musiikin välisiseen suhteeseen. Rajanveto tyypittelyjen välillä on vaikeaa: 
soittivathan muutamat naisorkesterit esimerkiksi sinfonioiden osia, kuten edellä on 
mainittu. Musiikin kategorisointiin vaikutti oleellisesti konserttitilanne, jossa esittä-
miseen ja kuuntelemiseen liittyi erilaisia, keskenään risteäviä sosiaalisia ja moraalisia 
arvoja tai merkityksiä. Sama kappale saatettiinkin tilanteesta riippuen tulkita kevyeksi 
tai vakavaksi.863

Musiikin ja moraalin yhteys sinänsä juontaa eurooppalaisessa taidefilosofiassa juu-
rensa jo 1700-luvun – ja pitemmälle.864 Ajatus, jonka mukaan ihminen 
turmeltuu henkisesti kuunnellessaan huonoa musiikkia, piilee osaltaan 1800-luvun 
populaari- ja salonkimusiikkeihin kohdistuneiden asenteiden taustalla. Ennen kaikkea 
teema liittyy kansanvalistusintoon. Tätä funktiota palvelivat muiden muassa orkeste-
rien kansankonsertit, joiden ohjelmien tuli järjestäjien näkökulmasta olla taiteellises-
ti korkeatasoisia ja sivistäviä.865 Musiikillisen valistustyön taustalla oli pragmaattisia, 
työväestön olojen yleiseen parantamiseen liittyviä tavoitteita, joilla pyrittiin ohjaile-
maan esimerkiksi tehdastyöläisten lisääntyneen vapaa-ajan käyttöä.866 

Keskiluokan kuluttama ravintolamusiikki jäi eräänlaiseen välitilaan tällaisessa ilma-
piirissa, jota määrittivät yhtäältä yläluokan taidemusiikkikulttuuri ja toisaalta  alempiin 
yhteiskuntaluokkiin kohdistuva musiikillinen valistustoiminta. Erottelua tehtiin myös 
ravintolakonserttien väliltä. Kaupunginorkesterien helppotajuisten konserttien ja 
trans nationaalisen, kaupallisen huvikulttuurin raja oli julkisessa keskustelussa sel-
keä, vaikka tilaisuuksissa soitettiin samantyyppistä ohjelmistoa ja vaikka ne järjestet-
tiin osin samoissa ravintoloissa. Kun 7-vuotias unkarilainen viuluvirtuoosi Kun Ar-
pád saapui vuonna 1901 Helsinkiin ja esiintyi Seurahuoneen varieteessa naisorkesteri 
Rauscherin säestyksellä, Päivälehden musiikkipalstalle ilmestyi heti huolestunut ylei-
sönosastokirjoitus. Siinä ravintolan johtajaa vaadittiin tilille lapsen valvottamisesta ja 
moraalisesta tärvelemisestä: 

Surkutella täytyy, että tämän lahjakkaan pojan kehitys ehkäistään moisilla virkatehtävillä. 
Hänen fyysilliset voimansa eivät suinkaan ole suuret. Jos hänen ruumiillinen terveytensä jo 
tämän kautta kärsii, ei ole suinkaan noin aikainen kapakka-elämässä esiintyminen hänen hen-
kiselle kehityksellekään terveellistä.867

863 Ks. esim. Kaufmann 1997, 116.
864 Ks. esim. Sarjala 1994, 21–32. 
865 Aihepiiristä tarkemmin ks. Kurkela 2015a.
866 Ks. esim. Rantanen 2017, 127.
867 Päivälehti 28.12.1901 (no 173) s. 3. Anonyymiksi jäänyt kirjoittaja mainitsi, että Arpád oli esiintynyt 

Filharmoonisen seuran orkesterin ”poppaneissa”, mutta hänen kritiikkinsä kärki kohdistui nimen-
omaan pojan saamaan varieteekiinnitykseen. Kyseisen naisorkesterin johtaja lähetti lehdelle asian 
johdosta vastineen, jossa Arpádin ilmoitettiin esiintyvän erillisessä tilassa ”pianisti Rauscherin”, ei 
koko naisorkesterin säestyksellä (Päivälehti 29.12.1901, no 174, s. 4).
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Kuitenkin Arpád oli jo aiemmin ehtinyt esiintyä Kajanuksen helppotajuisen konsertin 
solistina samassa ravintolassa.868 Tästä ei kuitenkaan kirjoitettu paheksuvia puheen-
vuoroja sanomalehtiin, vaikka esitysten puitteet olivat samankaltaiset.

Edellä kuvatun vyyhdin purkamisessa käyttökelpoiseksi jäsennykseksi on osoittau-
tunut musiikkien tarkasteleminen kolmella ”korkean”, ”keski-” ja ”matalan” kulttuurin 
tasoilla. Käsitteitä on menestyksekkäästi soveltanut muunn muassa Lawrence W. Le-
vine Yhdysvaltain kulttuurihistorian analyyseissään.869 Nämä kolme kategoriaa olivat 
keskenään vuorovaikutussuhteissa. Levine onkin todennut, että jaottelu sisältää limit-
täisyyksiä ja päällekkäisyyksiä, minkä vuoksi tasojen selkeä sosiaalihistoriallinen erot-
telu on haasteellista.870  

Ravintolakonserttien kannalta erityisen hedelmällinen on vastaavasti Carlos Vegan 
lanseeraama ”keskimusiikin” (mesomúsica) käsite.871 Alkusoittojen, potpurien ja tans-
sikappaleiden salonkisovituksia voi sen avulla tulkita nimenomaan osana kaupunkien 
keskiluokan kuluttamaa esityskulttuuria.872 Ne jäävät yhtäältä sinfoniakonserttien ja 
taidemusiikin, toisaalta kansanmusiikin ja kotoperäisin iltamaperinteen välimaas-
toon. Naisorkesterien konserttien tuli olla aikalaiskuulijoille helposti lähestyttäviä ja 
viihdyttäviä, ”helppotajuisia”. Toisaalta esitykseen kuului myös kansanomaisempaa 
 Wienerlied- ja Gassenhauer-lauluohjelmistoa. Se erotti niitä esimerkiksi Kajanuksen 
populaarikonserteista, joiden ohjelmistoa muuten määritti sama helppotajuisuuden 
kriteeri kuin naisorkesterienkin repertuaareja.873  

Kenties naisorkestereita voisi parhaiten kuvailla väliinputoajiksi keskimusiikin pii-
rissä. Vaikka yhtyeiden ohjelmisto ja konserttikäytänteet liittyivät lähimmin salonkiso-
vituksiin, sisälsivät ne elementtejä myös ”korkeammista” ja ”matalammista” musiikki-
kulttuurin muodoista. Keskimusiikin kulttuurinvälittäjinä naisorkesterit vaikuttivat 
oleellisesti siihen, mitä Suomenkin urbaani keskiluokka 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teessa kuunteli.

YHTEENVETO

Naisorkesterien transnationaalisille verkostoille pohjautuva kulttuurinvälitystoiminta 
näkyi konkreettisesti yhtyeiden Suomen-konserteissa. Yhtyeet olivat mukana levittä-
mässä Itämeren pohjoisrannoille niin salonkiorkesterilaitosta eri kokoonpanoineen 

868 Ks. esim. Päivälehti 21.12.1901 (no 169A) s. 1.
869 Ks. Levine, Lawrence M.: Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America 

(Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1988).
870 Esimerkiksi Shakespearea saatettiin Levinen mukaan esittää Yhdysvalloissa 1800-luvun alkupuolella 

samassa tilaisuudessa sirkus- ja akrobaattinumeroiden kanssa (Levine 1988, 70–71). 
871 Ks. tämän tutkimuksen johdantoluvun ”Käsitteet ja metodit”-osio, viite 51.
872 Kurkela 2017b, 3–11. 
873 Ks. Kurkela 2017a, 71–75.
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kuin keskieurooppalaisen ravintolakonsertin käytöskoodeja. Erityisen keskeistä kult-
tuurinvälityksessä oli kuitenkin se, miten laajasti naisorkesterit toivat Suomen kau-
punkien keskiluokan kuultavaksi Saksan ja Itävallan keisarikuntien salonkimusiikki-
perinnettä sekä aikakauden uunituoreita muotisävellyksiä. Julkisessa keskustelussa 
yhtyeet jäivät silti vähäiselle huomiolle ja musiikkikritiikin marginaaleihin.

Naisorkesteri-kattokäsitteen alle mahtui monia erilaisia kokoonpanoja, joita on vai-
kea yksiselitteisesti erottaa toisistaan. Ei ollut yhtä instrumenttirakennetta tai imagoa, 
jota kaikki naisorkesterit olisivat orjallisesti noudattaneet. Sekä Suomessa että Eu-
roopassa konsertoi niin Trachtenkapelle-naisorkestereita, naisten torvisoittokuntia 
kuin wieniläisiä salonkiorkestereita sekä yhdistelmiä näistä kaikista. Kuitenkin noin 
kymmenhenkisestä Wiener Damenkapelle -naisorkesterista muodostui suosituin yh-
tyetyyppi, joka levisi myös Suomeen osana ravintola- ja varieteeviihteen salonkiorkes-
terilaitosta.

Naisorkesterien konserttikäytänteet olivat suhteellisen yhtenäiset Euroopan eri 
puolilla. Ne noudattivat yleistä urbaanin ravintolakonsertin kaavaa, jossa yleisö söi, 
joi, keskusteli ja tupakoi esitysten yhteydessä. Tätä esitysperinnettä naisorkesterit 
osaltaan välittivät Keski-Euroopasta Suomeen. Naisorkesterin konsertti ei muiden va-
rietee- ja ravintolaesitysten tapaan ollut harras tilaisuus, jossa musiikkia olisi kuun-
neltu taide-elämyksenä. Konsertin tarkoituksena oli pikemminkin saada asiakkaat 
viihtymään ja ostamaan virvokkeita, mikä puolestaan toi tuottoja ravintolan omista-
jalle sekä mainetta itse orkesterille. Voittopuolisesti miehistä koostuva asiakaskun-
ta määritti naisorkesterimuusikon työnkuvaa, sillä yleisön suosio saneli orkesterin 
 menestymismahdollisuudet huvialan ankarassa kilpailussa.

Sekä naisorkesterien että niiden suosimien säveltäjien juuret olivat Saksan ja Itä-
vallan keisarikunnissa. Yhtyeet esittivät Suomessa pääasiallisesti keskieurooppalai-
sia salonkisovituksia suosituista marsseista, valsseista, polkista ja muista tansseis-
ta, karaktäärikappaleista sekä näyttämöteoksista. Wieniläinen imago näkyi usein 
ohjelmistossa: kaupunkiin viittaavista Wienerlied-lauluista tuli suorastaan yhtyeiden 
erikoisuus. Orkesterien ohjelmistot eivät kuitenkaan noudattaneet kansallisuus- tai 
kielirajoja, vaikka samat kappaletyypit toistuivat lähes jokaisessa naisorkesterikonser-
tissa. Esimerkiksi näyttämömusiikissa Ranskan ja Italian vahvalla oopperaperinteellä 
sekä angloamerikkalaisella laulunäytelmällä oli vahva jalansija. Paikallisväriä mukaan 
toivat yleisön houkuttelemiseksi omaksutut suomalaiset sekä pohjoismaiset teokset. 
Yhtyeet omaksuivat ohjelmistoa kiertuekohteistaan, naisorkesterien kulttuurinvälitys-
toimintaan liittyi vuorovaikutteisuutta.

Vaikka naisorkesterikonsertti oli 1800- ja 1900-lukujen taitteen suomalaisessa kau-
pungissa arkinen ja suosittu huvi, yhtyeiden esityksiä ei käsitelty insitutionalisoitu-
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vassa musiikkikritiikissä. Niin sanotulla vakavalla musiikilla sekä sivistysporvariston 
kansanvalistuspyrkimyksillä oli etulyöntiasema julkisessa keskustelussa. Muusikoiden 
sukupuoli, ulkomaalaisuus ja ravintolaviihdetausta vaikuttivat asiaan oleellisesti. Arki-
päiväistä naisorkesterikonserttia ei yksinkertaisesti katsottu kommentoimisen arvoi-
seksi. Aivan kuten operetti-, sirkus- ja varieteenäytäntöjä, naisorkesterien konsertteja 
kommentoivat lähinnä sanomalehtien kaupunkipakinoitsijat. Varsinaiset konsertti-
arviot jäivät harvasanaisiksi ja suurpiirteisiksi.



Naisorkesteri näyttämölläV



194

9
”Suloisia impiä” vai ”tapain 
turmelijoita”?875 Naisasialiike, 
kansalaisyhteiskunta ja 
esiintyvän taiteilijan asema

Naisorkesterien julkisuuskuvaan liittyi monia muita kuin musiikillisia elementtejä. 
Sukupuolittavia lehdistökommentteja on mahdotonta ymmärtää luomatta katsausta 
naisorkestereiden yhteiskunnalliseen statukseen. Naisorkesterimuusikon ammatillista 
asemaa väritti kevytkenkäisyyden leima, joka kytkeytyi aikakauden sosiaalipoliittisiin 
kipukohtiin. Kysymys oli varieteealan työoloja, ihmiskauppaa ja prostituutiota koske-
vasta keskustelusta, jonka polttopisteeseen naisorkesterit osaltaan joutuivat. Sillä, että 
yhtyeiden toimintakulttuuri perustui ravintola-alan transnationaalisiin verkostoihin, 
oli debatin kannalta keskeinen merkitys. Toisaalta julkien keskustelu, jonka puitteissa 
aikalaiset kilvan kauhistelivat yhtyekulttuurin oletettuja epäkohtia, saavutti valtiorajat 
ylittävät mittasuhteet 1800-luvun lopun Euroopassa. Ajan mittaan se rantautui myös 
Suomeen.

”TAIDEPROLETARIAATIN”876 TYÖOLOJA PARANTAMASSA: 
VARIETEEMAAILMA JA AMMATILLINEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Naisorkesteriliiton perustamisyritys

”Niinpä, kollegat, ojentakaamme toisillemme kätemme liittyäksemme yhteen taistel-
laksemme epäkohtia vastaan, joita keskuudessamme enenevässä määrin ilmenee ja jot-
ka ovat omiaan peittämään alleen kunnolliset orkesterit. Yhteisvoimin saavutamme ta-
voitteen!”877 Näin innostuneesti lopetti kapellimestari Emil Gädicke maaliskuussa 1898 
Der Artist -lehdessä ilmestyneen kannanottonsa ”Meidän naisorkesterimme” (Unse-
re Damen-Capellen). Vaikka naisorkesterien sosiaalista asemaa oli käsitelty  lehden 

875 Luvun yläotsikossa on käytetty mukailtuja aikalaistermejä (ks. Uusi Savo 28.3.1898, no 71, s. 2 ja 
Viipurin Sanomat 11.10.1897, no 276, s. 2).

876 ”Kunstproletariat”. Arbeiterinnen-Zeitung 7.11.1895 (no 21) s. 8.
877 ”Darum, Collegen, reichen wir uns die Hand zum gemeinsamen Bunde, um Misstände zu bekämpfen, 

die immer mehr und mehr bei uns hervortreten, und welche geeignet sind, die braven Capellen zu 
überwuchern. Vereinte Kräfte führen zum Ziel!” Der Artist 6.3.1898 (no 682) s. 9.
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 sivuilla jo aiemmin, pitempikestoinen keskustelu aiheesta alkoi vasta 1890-luvun lo-
pulla. Vuosisadan vaihteeseen saakka jatkuneeseen ajatustenvaihtoon osallistuivat niin 
nais orkesterien johtajat kuin agentit ja impressaarit. Heidän yhteisenä päämääränään 
oli ”naisorkesteriliiton” (Damencapellen-Verband) perustaminen alan työoloja ja kil-
pailua sääntelemään. Dorothea Kaufmannin mukaan hanke kuitenkin kuivui pian ko-
koon. Liiton organisoimiseen ja ylläpitämiseen ei lopulta löytynyt tarpeeksi energiaa. 878 
Tästä huolimatta debatti oli vilkasta, ja se tarjoaa tärkeitä varieteealan sisäisiä näkö-
kohtia naisorkesterien sosiaaliseen asemaan.

Ajatus naisorkesteriliiton perustamisesta ei syntynyt tyhjästä. Sen taustalla piilivät 
ammatillinen järjestäytyminen ja professionalisoituva työelämä.879 Katalysaattorina 
tietoisuuden nostattamisessa toimi teollistumisen myötä syntynyt, alati kaupungeissa 
kasvava tehdastyöläisten joukko. Liikehdintä oli alkanut Euroopassa jo 1800-luvun al-
kupuolella. Satakunta vuotta myöhemmin se oli levinnyt myös musiikkialalle. Suomes-
sa Helsingin Filharmoonisen seuran orkesterin muusikot organisoivat jo vuosisadan 
vaihteessa varainkeruukampanjoita orkesterin eläkekassan hyväksi.880 Varsinainen 
ammattiyhdistys, Suomen Muusikeriliitto, perustettiin kuitenkin vasta vuonna 1917. 
Aluksi se toimi vastaavan saksalaisen ”muusikeriliiton” alaisuudessa. Liittoon hyväk-
syttiin jäseniksi sekä naisia että miehiä.881

Ammatillista järjestäytymistä tapahtui esittävien taiteiden alalla laajemminkin. Kos-
ka ala perustui transnationaalisille verkostoille ja kiertävälle elämäntyylille, työoloja ja 
kilpailua oli vaikeaa valvoa. Tämä korosti ammattikunnan sisäistä sääntelyn tarvetta. 
Niinpä varieteetaiteilijoiden (Artisten) ammattiyhdistystoiminta oli yksi Der Artist 
-julkaisun keskeisimmistä tavoitteista. Kyseessähän oli alan sisäinen ”ammattilehti” 
(Fachblatt) eli tiedotusväline, jota seurasivat niin esiintyjät, impressaarit kuin teat-
terinomistajat.882 Julkaisu myötävaikutti 1880-luvulla perustetun Internationale Ar-
tisten-Genossenschaft -yhdistyksen toimintaan, jota lehden päätoimittaja H. W. Otto 
innokkaasti tuki.883

Vaikka Damencapellen-Verband-liittoa ei koskaan virallisesti syntynyt, sen kes-
keisimmät päämäärät löytyvät Der Artistin sivuilta. Aiheesta käyty keskustelu sisälsi 
erimielisyyksiä muiden muassa yhtyeiden johtajien ja agenttien keskinäisestä vastuun-
jaosta. Yleisen tason tavoitteet olivat kuitenkin selvät. Niiden puolesta otti kantaa myös 
päätoimittaja Otto: 

878 Kaufmann 1997, 175–177.
879 Ks. esim. Hietala 1992, 25–33.
880 Marvia & Vainio 1993, 281–282.
881 Muusikeriliiton alkuvaiheista tarkemmin ks. Jalkanen 1989, 196–200.
882 Ks. esim. Der Artist 3.4.1898 (no 686) s. 7–8.
883 Ks. esim. Der Artist 24.5.1885 (no 46) s. 2, 10.6.1885 (no 47) s. 1–2 ja 28.11.1886 (no 94) s. 1–2. Am-

mattiyhdistyshenkistä järjestäytymistä tapahtui varieteetaiteilijoiden keskuudessa muuallakin kuin 
Saksassa (ks. esim. Rutherford 1986).
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Tämän [yhdistyksen] tarkoitus on suojella [naisorkestereita] ravintolanomistajien riistolta, 
poistaa alalta proletariaatti, suojella [naisorkestereita] lahjattomia ja vaativia jäseniä vastaan, 
poistaa huonot olot, jotka kokemus on opettanut, aseman korottaminen jne. Allekirjoittanut 
pyytää runsaslukuista osallistumista.884

Hankkeen ytimessä oli naisorkesterien moraalisen ja musiikillisen maineen puh-
distaminen. Sitä mukaa kuin yhtyeiden suosio ja ja määrä kasvoivat, niiden jäseniin 
kohdistui entistä voimakkaampia sosiaalisia ennakkoluuloja eri puolilla Eurooppaa. 
Tällainen kehitys herätti närää yhtyeiden johtajissa, muun muassa kapellimestari Gä-
dikessä.885 Yhdistykseen olikin suunnitteilla tarkka jäsenkontrolli. Braunschweigilai-
sen agentti Louis Kronin ehdotuksessa puoltolauseeseen olisi vaadittu 10 muusikon 
vähimmäismäärä, sillä tätä pienemmät yhtyeet eivät hänen mukaansa olisi kyenneet 
täyttämään orkesterien ohjelmiston edellyttämiä taiteellisia mittapuita.886 Lisäksi Kron 
suositti, että naisorkestereiden laadun sekä yhdistyksen jäsenkunnan valvomiseksi lii-
ton tulisi nimittää alueellisia luottamushenkilöitä orkestereiden tasoa tarkastamaan.887

1890-luvun lopun yhdistyshankkeessa ja Der Artist -lehden naisorkesterikeskus-
telussa valtaa pitävät miehet, kapellimestarit ja välitystoimistojen johtajat, kuten Do-
rothea Kaufmann on osoittanut.888 Lehtikirjoittelun sävy on silmiinpistävän miehinen. 
Debatin aktiivisimmat osallistujat vetosivat lähinnä toisiin kapellimestareihin ja agent-
teihin. Heistä ainoastaan yksi – J. Stukart – muisti sivulauseessa huomauttaa, että myös 
hyvämaineiset naispuoliset yhtyejohtajat olivat tervetulleita toimintaan mukaan.889 

Itse naismuusikoilla ei ollut sananvuoroa keskustelussa. He edustivat Gädicken, 
Stukartin ja Kronin kaltaisille johtohahmoille joko tottelevaisia työntekijöitä, passiivi-
sia uhreja tai moraalisesti turmeltuneita naisia, joiden varaan orkesterien maineenpa-
lautusta ei voinut laskea. Niinpä liiton tavoitteista käytyyn keskusteluun liittyi ajoittain 
yhtä voimakkaita sukupuolittavia ja misogyynisiä elementtejä kuin muihinkin nais-
orkestereita koskevaan aikalaiskommentteihin. Naisorkestereita välittänyt agentti J. 
Stukart valitteli rivimuusikoiden kevytkenkäisyyttä seuraavasti: 

Ei uskois, mitä tällainen kapellimestari soittajattariltaan joutuu toisinaan kokemaan ja on pa-
kotettu kärsimään asiasta kaikesta hiljaisuudessa, sillä hänellä ei ole tilaisuutta löytää hetkelli-
sesti korvaavaa muusikkoa, ja hänen kiinnitystään ei voi purkaa. / Ja kuinka mahtailevia nämä 
daamit toisinaan ovat! Tuossa on orkesterin johtajatar, joka kuljettaa mukanaan omaa punai-
sella sametilla päällystettyä tuoliaan (kotonaan hän istui puujakkaralla). Toinen taas vaatii 
sopimuksessaan, että hän tahtoo esiintyä ainoastaan omassa puvussaan, ja siinä missä muut 

884 ”Zweck desselben ist Schutz vor Ausnutzung seitens der Wirthe, Beseitigung des Proletariats in die-
sem Fache, Schutz gegen talentlose und anspruchsvolle Mitglieder, Beseitigung von allen Uebelstän-
den, welche die Erfahrung gelehrt hat, Hebung des Standes u. s. w. Der Unterzeichnete bittet um 
zahlreiche Beteiligung.” Der Artist 10.4.1898 (no 68) s. 55.

885 Der Artist 6.3.1898 (no 682) s. 9. Sosiaalisista hierarkiaeroista eri naisorkesterien välillä ks. myös Der 
Artist 20.3.1898 (no 684) s. 9–10 ja 24.4.1898 (no 689) s. 16–17.

886 Der Artist 10.4.1898 (no 687) s. 8. Alarajaa kuitenkin laskettiin 8 jäseneen (ks. saman numeron s. 55).
887 Der Artist 5.6.1898 (no 695) s. 16.
888 Kaufmann 1997, 175.
889 Der Artist 3.4.1898 (no 686) s. 7–8.
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nuoret soittajattaret yhdenmukaisesti valkoisiin pukeutuneina muodostavat sievän näyn, 
paistaa Nti Johtajatar omenanvihreässä silkissä kahden kyynärän pituisine laahuksineen, 
päässään vihreistä ja punaisista höyhenistä koottu hely, kuin karannut papukaija valkoisen 
kyyhkysparven joukosta. / Entä näiden soittajattarien matkatavarat! Moni kapellimestari vi-
hoittelee oikeutetusti valtavista hinnoista, joita hänen täytyy rahdista maksaa. Nämä valtavat 
korit ja matka-arkut, – ja mitä niissä onkaan sisällä? Satoja tyhjiä karamelli- ja suklaarasioita, 
6–8 kiloa vanhoja kirjeitä ihailijoilta eri kaupungeista ja kaikenlaista muuta tyhjänpäiväistä 
roskaa.890

Viime kädessä naisorkesteriliittoprojekti osoittautui kapellimestareiden sekä agent-
tien yritykseksi suojella omia tulonlähteitään sekä karsia alalle syntynyttä kilpailua. 
Kritiikin terävin kärki kohdistui hotelli- ja ravintolanomistajiin. Heidän ahneutensa 
ja epärehelliset sopimuskäytäntönsä olivat kirjoittajien mukaan syy naisorkesterien 
ahdinkoon.891 Osansa moitteista saivat ammattitaidottomat ja muusikoiden työpanos-
ta hyväksikäyttävät kapellimestarit.892 Vaikka liittoprojektin keskeisiin tavoitteisiin 
kuului työntekijöiden ”proletaarisen” aseman parantaminen, aloite ei kummunnut 
ruohonjuuritasolta eikä yhtyeiden jäsenkuntaa nähtävästi kuultu suunnitteluvaihees-
sa.893 Koska hanke ei ottanut tuulta alleen, epäselväksi jää, olisiko rivimuusikoiden ääni 
kuulunut itse yhdistystoiminnassa. Ammattiyhdistysten jäsenyys tuli naisorkesterien 
rivijäsenille lopulta ajankohtaiseksi vasta 1910- ja 1920-luvuilla.894

Naisorkesterit ja varieteetaiteilijoiden ammattiylpeys

Keskustelu naisorkesterimuusikoiden sosiaalisesta asemasta linkittyy varieteealan am-
matilliseen järjestäytymiseen erityisesti ”taiteilijanylpeyden” (Künstlerstolz) käsitteen 
avulla.895 Vaikka termi esiintyy muissakin aikalaisteksteissä, Der Artist -lehdessä se 

890 ”Man glaubt nicht, was manchmal so ein Capellmeister von seinen Damen auszusehen hat und ge-
zwungen ist, Alles stillschweigend zu dulden, da er nicht in der Lage ist, momentan Ersatz zu finden, 
und anders sein Engagement nicht absolviren könne. / Und wie prätentiös sind manchmal diese Da-
men! Da ist eine Dirigentin, die führt ihren eigenen rothsammtnen Stuhl mit (zu Hause sass Sie auf 
einem Holzschemel). Eine andere bedingt sich kontraktlich aus, nur in eigenen Costümen auftreten 
zu wollen, und während die anderen jungen Damen, gleichmässig weiss gekleidet, einen hübschen 
Anblick gewähren, prangt das Frl. Dirigentin in apfelgrüner Seide mit zwei Ellen langer Schleppe, am 
Kopfe einen Putz von grünen und rothen Federn, wie ein entflohener Papagei zwischen einer Schaar 
[sic] weissen Tauben. / Und das Gepäck dieser Damen! Manchen Capellmeister grollt mit recht über 
die Unsummen, die er an Fracht zahlen muss. Diese riesengrossen Körbe und – und was ist 
darin? Hunderte von leeren Bonbon und Chocoladeschahteln, 6–8 Kilo alte Briefe von Verehrern der 
diversen Städte, und anderer unnützer Kram.” Der Artist 3.4.1898 (no 686) s. 7.

891 Ks. esim. Der Artist 27.3.1898 (no 685) s. 9.
892 Ks. esim. Der Artist 20.3.1898 (no 684) s. 9–10.
893 Der Artistin sivuilla alustavia jäsenhakemuksia naisorkesteriliittoon jättivät nimenomaan yhtyeiden 

kapellimestarit, eivät yksittäiset muusikot (ks. esim. Der Artist 1.5.1898, no 690, s. 16 ja 15.5.1898, no 
692, s. 14).

894 Dorothea Kaufmannin mukaan naisorkesteriliittoa yritettiin perustaa uudelleen 1920-luvun puoli-
välissä, mutta tämäkään hanke ei toteutunut (Kaufmann 1997, 177). Ruotsissa naismuusikoiden am-
matillinen järjestäytyminen tapahtui Margaret Myersin mukaan maan musiikkiliiton piirissä, johon 
naismuusikoilla oli 1910-luvulta lähtien pääsy. Naisorkesterien työntekijät olivat kuitenkin tässä ak-
tiivisessa joukossa harvalukuisia (Myers 1993, 234–237). 

895 Ks. esim. Der Artist 30.10.1898 (no 716) s. 6.
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oli erityisen näkyvässä asemassa.896 Lehden pääkirjoituspaikalla ilmestyi usein tekste-
jä, joiden kirjoittajat kehottivat eri alojen varieteetaiteilijoita arvostamaan omaa työ-
panostaan sekä käyttäytymään sen mukaisesti. 

Yhteydet orastavaan ammattiyhdistystoimintaan olivat tiiviit. Työoloihin liitty-
vien epäkohtien poistaminen ja taiteilijoiden ammattiylpeyden kehittyminen kulkivat 
kirjoituksissa käsi kädessä. Kunniallisuusvaatimusten pohjalla olivat urbaanin huvi-
kulttuurin lieveilmiöt kuten alkoholin liikakäyttö ja prostituutio, jotka varjostivat ra-
vintolamuusikoiden sekä varieteetaiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa. Rivien välistä 
paistoikin toive taiteilijoiden sosiaalisen aseman kohentamisesta:

Haluan silläkin riskillä, että herätän siellä ja täällä päidenpudistelua, tunnustaa avoimesti, että 
olen vähintäänkin samalla hartaudella lumoutunut sellaisten virtuoosien kuin Schindlerin, 
Luigi dell’Oron jne. kuulemisesta kuin silloin kun aikoinaan kuulin Willy Burmesteria, There-
sa Careñoa [sic] ja muita konserttisalien huippunimiä. Ensin mainittujen virtuoosisuutta voi 
kiistää aivan yhtä vähän kuin viimeksi mainittujenkaan; ja sikäli kuin taiteilijasta voi tällaista 
todeta, voi samalla sanoa, että hänen taiteilijanylpeytensä on oikeutettua.897 

Ammattiylpeys siis velvoitti taiteilijoita. Kunniallisen käytöksen ohella tärkeää oli, että 
esiintyjä oli ansainnut kannuksensa ainoastaan omalla laadukkaalla työllään, ei ulkotai-
teellisilla ansioilla.898 Erityisesti naispuolisten varieteetaiteilijoiden ja naisorkesterimuu-
sikoiden kannalta tämä argumentti oli keskeinen. Naisia oli helppo syyttää siitä, että he 
olivat saaneet kiinnityksiä viehätysvoimansa eivätkä taitojensa perusteella.899 Tällainen 
ajattelu heijastui naisorkesterikeskustelussa syytöksiin soittamista teeskentelevistä tai 
ainoastaan kauneuden perusteella palkatuista muusikoista.900 Närkästystä herättivät 
myös avioliiton avulla yhteiskunnallisen ”luokkaretken” tehneet varieteealan naiset.901 

896 Ks. esim. Der Artist 6.3.1887 (no 108) s. 1–2. Kaufmann ja Myers eivät ole huomioineet varieteealan 
taiteilijanylpeydestä käytyä keskustelua tutkimuksissaan siitä huolimatta, että Der Artist -julkaisu on 
kuulunut heidän pääasiallisiin aineistoihinsa.

897 ”Ich will sogar, selbst auf das Risico hin, hier und da ein Ko
dass ich beim Anhören der Virtuosen wie Schindler, Luigi dell’Oro u. s. w. zum mindesten mit dersel-
ben Andacht dagegensessen und getauscht habe, wie seiner Zeit, als ich Willy Burmester, Theresa Ca-
reño [sic] und andere Koryphäen des Concertsaals hörte. Den Ersteren ist das Virtuosenthum ebenso 
wenig abzustreiten wie den Letzteren; und sofern man Derartiges von einem Artisten sagen kann, 
kann man gleichzeitig sagen, dass sein Künstlerstolz nicht unberechtigt ist.” Der Artist 30.10.1898 
(no 716) s. 6

898 Ks. Der Artist 14.1.1900 (no 779) s. 29.
899 Tällaisisesta asenteesta ks. esim. Eduard Romanowskin artikkeli varieteetaiteilijattarista aatelismies-

ten rakastajattarina (Der Artist 22.3.1896, no 580, s. 6–7).
900 Ks. Der Artist 13.11.1898, no 718, s. 17–18.
901 Tätä teemaa olen käsitellyt tarkemmin ruhtinatar Lilly Dolgorukin viulistinuraan liittyen erillisessä 

artikkelissa (Koivisto 2017, 25). 
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Naisasia- ja raittiusliikkeet

Naisasialiikkeen osuus naisorkesterien työolodebatissa oli viitteellinen. Varieteeala 
ei kuulunut liikkeen keskeisiin parannuskohteisiin. Toki naisasialiike jakautui sekä 
maail malla että Suomessa useisiin eri aatesuuntauksiin poliittisten näkemysten sekä 
jäsenten sosiaalisen taustan perusteella.902 Suomen naisasialiikkeen piirissä yhdistys-
ten agendalla oli pikemmin paikallisten tehdas- ja palvelustyöntekijöiden kuin ulko-
maisten varietee-esiintyjien aseman parantaminen.903 

Suomessa naisasasia-, raittius- ja työväenliikkeet tosin nostivat 1900-luvun alussa 
esille ravintoloissa työskentelevien naisten kuten tarjoilijattarien kokemaan seksuaali-
seen ahdistelua sekä alan huonoja työoloja.904 Erityisen vahvoja kannanottoja kirvoitti 
ravintola- ja kahvilaelämään liitetty prostituutio, jonka lakkauttamisen puolesta monet 
naisasianaiset puhuivat.905 Sen sijaan naisorkesterimuusikoiden kaltaiset, ulkomailta 
vain muutamaksi kuukaudeksi kerrallaan saapuvat kiertävät esiintyjät eivät herättäneet 
keskustelua, vaikka he työskentelivät yhtä lailla ravintoloissa. Varietee-elinkeino ei 
ollut Suomessa tyypillinen ammatinvalinta, ja kenties tästä syystä asenteet alalle ha-
keutuneita kohtaan olivat poikkeuksellisen tuomitsevia. Erityisesti fennomaanisivisty-
neistön ja naisasianaisten karsastus varieteeta ja ravintolahuveja kohtaan oli yleisessä 
tiedossa. Program-bladetin nimimerkki ”B–” huvitteli tämän paheksunnan kustan-
nuksella syksyllä 1902:

Mikäli Fyren[-lehti] on vakavissaan (ja niinhän se yleensä on), tulee meidän kaupunkimme 
hukkumaan ulkomaisiin naisorkesterihin tänä talvena: Kämpissä, Seurahuoneella, Fenniassa, 
Alppilassa, Klippanilla, Catanilla y. m. hyvissä paikoissa tulevat pääskyset [Schwalborna] ilah-
duttamaan yleisöä ja ansaitsemaan huomattavan summan – monella tavalla. […] miksi emme 
perustaisi kilpailevaa kotimaista (naisorkesteria). Meillähän on niin kirotun paljon naisia tääl-
lä Suomessa ja he kaikki valittavat, kuinka huonosti palkattua naisen työ on. Missä ovat nais-
asianaiset? Huhuu, missä on Lucina [Hagman], joka aina haluaa soittaa ensiviulua, missä ovat 
kaikki ne pianoa soittavat naiset, jotka ’juuri ovat palanneet opintomatkoiltaan kotiin’, missä 
on Alli [Trygg-Helenius], joka niin hyvin sopii suuren rummun ääreen, ja missä on A–ï–a 
[Adelaïde Ehrnrooth], hänen täytyy välttämättä kirjoittaa uudelle hankkeelle kupletteja.906

902 Naisasialiikkeen jakaantumisesta Suomessa ks. Jallinoja, Riitta: Suomalaisen naisasialiikkeen tais-
telukaudet: naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen mur-
roksen heijastajana (Helsinki: WSOY 1983), 43–51.

903 Huoli nimenomaan työläisnaisista ja palvelusväen naisista oli naisasialiikkeiden piirissä yleiseu-
rooppalainen trendi (ks. esim. Hervé, Florence: ”’Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen’: 
Die Entwicklung der deutschen Frauenbewegung von den Anfängen bis 1899”, julkaistu teoksessa 
Geschichte der deutschen Frauenbewegung, toim. Hervé, Florence, Neue kleine Bibliothek 48, Köln: 
Papyrossa Verlag 2000, s. 12–40, 24–35). 

904 Ks. esim. Valkonauhaliiton vuosikertomus Kotimaa-lehdessä 5.2.1908 (no 14) s. 2.
905 Kysymys oli pääasiallisesti prostituution mahdollistaviin rakenteisiin ja seksuaalisuutta sääntelevään 

kaksinaismoralismiin liittyvästä kritiikistä. Ks. esim. Jallinoja 1983, 65–66 ja Häkkinen 1995, 140. 
906 ”Om Fyren talar allvar (och det gör den ju vanligen) kommer vår goda stad att under denna vinter öf-

versvämmas af utländska damkapell: på Kämp, Socis, Fennia, Alphyddan, Klippan, Catani m. fl. goda 
ställen komma Schwalborna att roa publiken och förtjäna storkofvan – på mångahända sätt. […] hvar-
för icke starta ett inhemskt konkurrerande (damkapel [sic]). Vi ha ju så fördömdt mycket kvinnot här i 
Finland och all klaga de öfver huru illa kvinnans arbete aflönas. Hvar är kvinnosakskvinnorna? Halloj, 
hvar är Lucina, som alltid vill spela första fiolen, hvar äro alla de klavérspelande [sic] fruntimren, som 
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Sama asetelma vallitsi raittiusliikkeen suhteessa naisorkestereihin. Kuten Irma 
Sulkunen on osoittanut, Suomessa raittiusaatteen pääpaino oli nimenomaan köyhän 
väestön valistamisessa, ei keski- ja yläluokan huvien säännöstelyssä.907 Jonkinlaista 
huvialan anniskelukontrollia silti yritettiin Pohjoismaissa 1890-luvun lopulla, joskin 
sen tavoitteena oli yhtä lailla sukupuolimoraalin kuin alkoholinkulutuksen sääntely. 
Tyypillisin keino oli ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikojen rajoittaminen.908 Ruot-
sissa radikaalimpi päätös kieltää varieteenäytännöt anniskeluravintoloista puolestaan 
herätti huomiota Der Artist -lehden sivuilla asti.909 Sven Hirnin mukaan uusi laki sai 
aikaan sen, että Suomessa koettiin väliaikainen varieteetaiteilijoiden tulva, kun työ-
mahdollisuutensa menettäneitä solisteja siirtyi rajan yli itään.910 Anniskelurajoituksia 
kokeiltiin myös Helsingissä, jossa Seurahuoneen varietee-esitykset lakkautettiin lop-
puvuodesta 1896.911 Päätökset olivat kuitenkin voimassa vain muutamia vuosia. 912 

Varieteekielto anniskelualueilla ei Pohjoismaissa ulottunut instrumentaalimusiik-
kiin. Niinpä hotellin- ja ravintolanomistajat saattoivat edelleen palkata naisorkeste-
reita. Helsingin varieteerajoitteet lienevät vaikuttaneet siihen, että naisorkestereiden 
kysyntä kaupungissa lisääntyi 1890-luvun loppupuolella.913 Nystads Tidning -lehden 
siteeraaman Skånska Aftonbladetin mukaan Ruotsissa varieteesääntelyä oli helppo 
kiertää naisorkestereiden avulla:

Sen [uuden varieteelain] perusteella ainoastaan instrumentaalimusiikkia saa soittaa paikoissa, 
joissa väkijuomien anniskelu tapahtuu. Koska laki ei estä sitä, että tällaista musiikkia soittavat 
anniskelupaikoissa ’kevytkenkäiset’ naisorkesterit tai että anniskelu tapahtuu varieteesalongin 
vieressä sijaitsevissa tiloissa, kiellon vaikutus on todennäköisesti vain silmänlumetta. Ja aivan 
varmasti monille alueille syntyy vielä pahempia huvipaikkoja – laulukapakoita [sångkneiper] 
olut- ja viinitarjoiluineen saksalaiseen tapaan – tämänhetkisten varieteepaikkojen tilalle. Näin 
joudumme ojasta allikkoon – mutta fariseuksemme riemuitsevat.914

Kommentaattorin näkökulmasta naisorkesterit siis muodostivat varieteen   

’nyss äro hemkomna från studieresor’, hvar är Alli, som så väl passar till stora trumman, och hvar är 
A–ï–a, hon måste nödvändigt skrifva kupletter för det nya företaget.” Program-bladet 14.9.1902 (no 
7) s. 7.

907 Ks. esim. Sulkunen 1986, 35–41.
908 Ravintolakulttuuriin kohdistuvasta kontrollista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa ks. 

Sillanpää 2002, 36–51.
909 Der Artist 11.10.1896 (no 609) s. 15–16 ja 25.10.1896 (no 611) s. 14.
910 Hirn 1999, 97–98.
911 Hirn 1999, 113–114 ja Kurkela 2017a, 70–71.
912 Helsingin varieteetilanteesta 1900-luvun vaihteessa ks. esim. Tampereen Sanomat 26.10.1901 (no 

250) s. 2.
913 Naisorkesterien määristä Suomessa ks. kaavio 1. Varieteerajoitteista ks. Hirn 1997, 129.
914 ”På grund af densamma får endast instrumental musik [sic] utföras i lokal, där spritutskänkning 

eger rum. Då lagen icke skall hindra att sådan musik utföres i utskänkningslokalen af ’lättfotade’ 
damkapell eller att spritservering eger rum i lokaler liggande intill varietésalong, är det antagligt att 
förbudets värkan endast blir illusorisk. Och helt säkert skola å flera platser uppstå ännu sämre nöjes-
etablissement – sångkneiper med öl- och vin-servering, efter tyskt mönster – i. st. f. de nuvarande 
varietéerna. Så komma vi ur askan i elden – men våra fariséer triumfera.” Nystads Tidning 6.5.1896 
(no 19) s. 3.
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laimeamman vastineen ja havainnollistivat ravintolaviihteen sääntelyyn liittyvää kak-
sinaismoralismia.  Samankaltaisia äänenpainoja esiintyi Helsingissä, jonka monipuo-
lisempaan huvitarjontaan tottunut yleisö pian kyllästyi naisorkestereihin. Kaupungin 
ravintolaelämään perehtyneet lehtikirjoittajat vaativat ”hyvän varieteen” (den goda 
varietén) palauttamista paikkakunnan hotelleihin ja kahviloihin: ”Eikö ole mitään 
uutta auringon alla? Täytyykö kaikkien huvipaikkojen tarjota yhtä aikaa samanlaisia 
esityksiä?”915 

Keski-Euroopassa sen sijaan rajoitettiin nimenomaan naisorkesterien esiintymi-
siä.916 Mielenkiintoisen esimerkin tästä tarjoaa Vogtlandin alueella Saksissa sijaitseva 
Plauenin kaupunki. Sen paikallishallinto asetti joulukuussa 1895 tarkat ehdot paikka-
kunnalle saapuvien naisorkesterien työluville. Yhtyeiden jäsenten tuli muun muassa 
olla yli 21-vuotiaita Saksan keisarikunnan alamaisia sekä alistua ”lääkärintarkastuk-
seen” (eine ärztliche Untersuchung) heti kaupunkiin saavuttuaan.917 Viimeksi maini-
tun ehdon voi tulkita suoraksi viittaukseksi siihen, että naisorkesterimuusikoita epäil-
tiin prostituutiosta.918 Yhtyeiden rajoittaminen Saksan alamaisiin puolestaan kielii 
ennakkoluuloista böömiläisiä naisorkestereita kohtaan. Plauen nimittäin sijaitsi suh-
teellisen lähellä Erzgebirgen aluetta. Sikäli kaupunki oli käytännöllinen kohde monen 
pressnitziläisen naisorkesterin kannalta. Plauen ei kuitenkaan jäänyt ainoaksi esimer-
kiksi naisorkesterien kontrollista. Samankaltaisia rajoituksia sovellettiin myös muual-
la Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Puolan Łódźissa poliisimestari kielsi naisorkesterien 
esitykset syksyllä 1898 kokonaan.919

Keskustelu kiertävien naisorkesterien työskentelyoloista jäi ideatasolle. Vaikka alal-
le kaivattiin kipeästi sisäistä valvontaa kiertuetoiminnan transnationaalisen luonteen 
vuoksi, sitä oli juuri samasta syystä hankala toteuttaa. Sikäli kuin yhtyeet konsertoivat 
eri valtioissa ja kulttuuripiireissä, yhtenäisiä pelisääntöjä ei saatu aikaiseksi, eikä nai-
sorkesteriliittoa rekrytointi- ja palkkauskäytäntöjen kontrolloimiseksi lopulta syntynyt. 
Lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi jäivät myös yritykset naisorkesterien moraalis-musiikil-
lisen merkityksen tai määrän hallinnoimiseksi. Välillisesti yhtyeisiin kohdistuvaan so-
siaaliseen kontrolliin vaikuttivat työväenliikkeen, naisasialiikkeen sekä raittiusliikkeen 
kaltaiset modernit kansalaisaloitteet. Niiden suora vaikutus pysyi kuitenkin vähäisenä.

915 ”Fins [sic] det ingenting nytt under solen? Måste alla etablissement samtidigt bjuda på samma slag af 
attraktioner?” Fyren 2.11.1901 (no 44) s. 2.

916 Dorothea Kaufmann on nostanut esimerkeiksi sääntelystä Hampurin poliisikontrollin sekä Dresde-
nin kaupunginhallinnon päätökset naisorkesterien esiintymiskiellosta (Kaufmann 1997, 48–49 ja 
105–108).

917 Der Artist 8.12.1895 (no 565) s. 14.
918 Laillisten prostituoitujen – tai aikalaistermein ”tarkastusnaisten” – pakottaminen lääkärintarkastuk-

siin oli 1800-luvun lopun Euroopassa yleinen käytäntö alan viranomaiskontrollissa. Aiheesta tarkem-
min Suomen osalta ks. Häkkinen 1995, 156.

919 Ks. Der Artist 25.9.1898 (no 711) s. 17.
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IHMISKAUPPA, PROSTITUUTIO JA MORAALIPANIIKKI

Prostituutio

Kuten Dorothea Kaufmann on huomauttanut, latinan kielestä periytyvä käsite ”pros-
tituutio” viittaa esilläoloon, asettumiseen katseen kohteeksi.920 Naisorkesterien esiin-
tymiset taas olivat perusluonteeltaan julkisia tilanteita. Katsojille tarjoiltiin alkoholia, 
katsojakunta koostui pääasiassa miehistä eivätkä hyvämaineiset naiset voineet yksi-
nään liikkua ravintoloissa. Niinpä kytkös ravintola-alan ja prostituution välillä var-
josti aikalaisten käsityksiä yhtyeistä.921 Lisäksi prostituutio kuului varieteemaailman 
yleisesti tunnustettihin lieveilmiöihin kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi Münchenis-
sä prostituoitujen läsnäolo varieteeteattereiden tietyissä katsomo-osissa oli yleisesti 
tiedossa 1800-luvun lopulla.922 

Margaret Myers on yrittänyt perustella naisorkesterimuusikoiden moraalisesti ky-
seenalaista mainetta maaseudulta kaupunkeihin levinneellä ahdasmielisellä aatemaa-
ilmalla.923 Teoria ei kuitenkaan ole kovin uskottava. Leimallisen keskiluokkaisena ja 
kaupunkilaisena huvimuotona naisorkesterikonserttiin vaikuttivat ennen kaikkea ra-
vintolaesiintyjiin kohdistuvat yleiseurooppalaiset ennakkoluulot.

Negatiiviset asenteet ulottuivat muihin cafés chantants-, music hall- ja Singspiel-
halle-teattereiden naispuolisiin esiintyjiin, joiden maine yleisön keskuudessa oli arve-
luttava. Naispuolisilla varieteetaiteilijoilla saattoi Émile Zolan Nana-hahmon tapaan 
olla varakkaita ihailijoita, joiden kanssa jotkut heistä päätyivät naimisiin. Ylempien yh-
teiskuntaluokkien silmissä varieteetaustan luoma demi-monde-leima ei ollut helpol-
la häivytettävissä. Suomen suhteellisen pienissä piireissä ennakkoluulot olivat poik-
keuksellisen ankaria. Hyvänä esimerkkinä voi mainita kuvanveistäjä Ville Vallgrenin 
toisen vaimon Madeleine Imbert’n – taiteilijanimeltään Moulin Rougen ”Madeleine 
Rohanin”. Hänen kokottitaustansa, aggressiivinen puhetapansa ja kokaiinin käyttönsä 
herättivät paheksuntaa 1900-luvun alun helsinkiläisissä sivistyneistöpiireissä.924 En-
nakkoasenteesta, jonka mukaan ”varieteedaamit olivat valmiita mihin vain”,  joutui 

920 Kaufmann 1997, 52.
921 Ks. Häkkinen 1995, 28, 47–48 ja 56. 
922 Ks. esim. Rühlemann 2012, 447.
923 Myers 1993, 183.
924 Kalha 2013, 9–11. Ranskan kielen esiaviollisessa suhteessa elävään nuoreen naiseen viittaavilla käsit-

teillä ”kokotti” (cocotte) ja ”grisetti” (grisette) oli aikalaisten silmissä omat, arvottavat konnotaationsa. 
Esimerkiksi Anders Ramsaylla oli selkeä käsitys näiden kahden sosiaalisen kategorian välisistä eroista 
(Ramsay 1966 [1907], osa II, 188): ”On suuri ero grisetin [grisette] ja kokotin välillä. Jälkimmäinen 
on kylmä, etuja havitteleva, itsekäs, itserakas, laiska ja koreaksi pyntätty olio, joka herättää useammin 
vastenmielisyyttä kuin myötätuntoa, grisetti sitä vastoin yksinkertainen, teeskentelemätön, vaatima-
ton, työteliäs, uhrautuvainen ja ennen kaikkea uskollinen.” Pariisilaisesta grisetistä – jonka tyypillinen 
edustaja on esimerkiksi Henri Murger’n Boheemielämää-romaanin (1851) sekä siihen pohjautuvan 
Giacomo Puccinin La Bohème -oopperan (1896) naispäähenkilö Mimi – muodostui aikaa myöten niin 
tärkeä paikallinen symboli, että hänelle pystytettiin Pariisin 10. kaupunginosaan patsas. 
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kärsimään myös suomalainen varietee- ja oopperalaulaja Jenny Spennert.925 Kun 
Spennert yritti tallettaa Vasa-pankissa tililleen ansaitsemiaan rahoja, konttorineidit 
kieltäytyivät asioimasta hänen kanssaan.926

Spennertin tapaus on mielenkiintoinen myös toisesta syystä. Hän kuvailee muistel-
missaan avoimesti avioliiton ulkopuolisia rakkaussuhteitaan sekä ainoaksi jäänyttä ko-
kemustaan prostituution alalla:

Tuo yö on edelleen kuin poltettu hehkuvalla raudalla sisimpääni. Se oli minun ensimmäinen 
ja viimeinen hairahdukseni tässä elämässä. Tuo yö on jättänyt jälkeensä niin kauhean muis-
ton, etten sitä ikinä unohda. Mutta samalla se on opettanut minua ymmärtämään paljon ja 
monia, opettanut minua olemaan tuomitsematta ketään, sillä voi olla olemassa paljon sellaisia 
seikkoja. jotka tuovat ihmisen samanlaiseen tilanteeseen ja samanlaiseen kiusaukseen. Yritän 
järkeillä ja selittää sitä pois, yritän sanoa itselleni, ettei siinä ollut mitään väärää, että ihminen 
antaa itsensä miehelle, joka rakastaa häntä ja joka haluaa tehdä kaiken hänen vuokseen. Mies 
oli ilmeisesti hyvin varakas, ja kun hän kuuli, että olin saanut tuhatviisisataa ruplaa kuukau-
desta [Pietarin kesävarietee] Aquariumissa, tarjosi hän minulle samaa summaa yhdestä ai-
noasta yöstä. Luulen, että nuo rahat löytyvät vieläkin pankista koskemattomina.927

Katkelman perusteella voi päätellä, että varietee-esiintyjien ja yleisön välillä todella 
saattoi esiintyä maksullisia seksuaalisia suhteita. Muutoin Spennertkään tuskin olisi 
tällaiseen tilanteeseen joutunut. Esimerkiksi Münchenissä naispuolisten ravintola-
työntekijöiden toimenkuvaan saattoi kuulua vetäytyminen niin sanottuun ”yksityiseen 
huoneeseen” (chambre séparée) asiakkaiden kanssa.928 

Raja yhtäältä ravintola-asiakkaiden kanssa seurustelun tai ”supeeraamisen” sekä 
prostituution välillä oli kuitenkin olemassa, eikä näitä kahta käytäntöä tule sekoittaa 
toisiinsa. Pekka Jalkanen toteaa väitöskirjassaan, että Helsingissä ”ravintolat kilpai-
livat kaupungin parhaasta wieniläisestä naisorkesterista – luultavasti lailliseen pros-
tituutioon viitaten.”929 Samaa oletusta hän toistaa myöhemmin esittäessään, että 
naisorkesteritoiminnan hiipuminen Suomessa oli seurausta laillisen prostituution 

925 ”[…] varietédamer är villiga till vad som helst”. Spennert 1946, 86.
926 Spennert 1946, 86–87. Jenny Spennert joutui myös oman avioerojuristinsa raiskausyrityksen koh-

teeksi (Spennert 1946, 86). Spennertistä ks. myös Kurkela 2017a, 67–68.
927 ”Denna natt är alltjämt som inristad med glödande järn i mitt inre. Det var mitt första och sista sn-

edsprång här i livet. Den natten har lämnat efter sig ett så hemskt minne, att jag aldrig kommer att 
glömma det. Men samtidigt har det lärt mig förstå många och mycket, lärt mig att inte döma någon, 
för det kan finnas mycket som bringar en människa i samma situation och samma frestelse. Jag för-
söker resonera bort det och förklara det, jag försöker säga till mig, att det inte var något orätt i att ge 
sig åt en man, som älskar en och som vill göra allt för en. Han var tydligen mycket förmögen, och då 
han hörde att jag hade haft ettusenfemhundra rubel i månaden på Aquarium, erbjöd han sig att ge mig 
samma summa för en enda natt. Jag tror att de pengarna ännu ligger orörda på banken.” Spennert 
1946, 105.

928 Rühlemann 2012, 445–446.
929 Jalkanen 1989, 41. Väitteen perustelu jää epämääräiseksi. Virkkeen lopussa on viite (no 7, s. 43), 

jossa mainitaan Uuden Suomettaren numerot 8.9.1899 ja 1.9.1902 sekä Sven-Erik Åströmin katsaus 
prostituutioon Helsingissä vuosisadan vaihteessa (Åström, Sven-Erik: ”Kaupunkiyhteiskunta mur-
rosvaiheessa”, julkaistu teoksessa Helsingin kaupungin historia IV:2, toim. Rosén, Ragnar et al., 
Helsinki: Helsingin kaupunki 1956, s. 7–335). Sanomalehdistä ensin mainitusta ei näytä löytyvän mi-
tään tietoja naisorkesterista, kun taas Historiallisen sanomalehtikirjaston mukaan Uusi Suometar ei 
edes ilmestynyt 1.9.1902. Åströmin artikkelissa puolestaan on mainittu, että prostituoidut liikkuivat 
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loppumisesta.930 Todellisuudessa naisorkesteritoiminnan ja prostituution suhde tuskin 
oli näin yksinkertainen. Koska konkreettista näyttöä asiayhteydestä ei ole, yhtäläisyys-
merkkejä naisorkesterimuusikoiden ja prostituoitujen välille ei nähdäkseni voi vetää.

Paheellisen naisen stereotyyppi oli silti laajalle levinnyt huviteollisuuden alalla. Mie-
likuva vaikutti muusikoiden arkeen, vaikka prostituutio ei olisi heitä henkilökohtaisesti 
koskettanut. Spennertin kuvailemat häpeän tunteet olivat varmasti tuttuja varietee- ja 
huviteollisuudessa työskennelleille naisille. He joutuivat ammattinsa puolesta sietä-
mään yleisönsä ja työnantajiensa lähentely-yrityksiä sekä kärsimään huonon naisen 
leimasta omasta käytöksestään riippumatta. Aikalaiskeskustelu aiheesta on hyvin vä-
rittynyttä ja useimmiten muiden kuin varieteelaulajattarien tai -muusikoiden itsensä 
kirjoittamaa. Sen perusteella on mahdotonta tehdä yleispäteviä johtopäätöksiä prosti-
tuution ja naisorkesteritoiminnan suhteesta. Esimerkiksi pressnitziläismuusikot Marie 
Stütz ja Ida Tschek eivät mainitse prostituutiokysymystä lainkaan päiväkirjoissaan, 
joiden sävy on uskonnollinen ja perheorientoitunut. 

Toisaalta naisorkesteriammattilaiset hakivat tietoisesti pesäeroa prostituutiovih-
jauksiin. Tähän viittaavat epäsuorasti naisorkesterien työpaikkailmoitukset, joissa 
kapellimestarien tai muusikoiden vaatimukset ”keine Kneiperei” tai ”Kneipverhältnis-
se ausgeschlossen” olivat yleisiä.931 Saksan kielen olutkapakkaan liittyvillä käsitteillä 
Kneiperei sekä Kneipe on yhteys niin kutsuttuihin animieren-Kneipen-ravintoloihin. 
Niissä naispuoliset esiintyjät toimivat tarpeen mukaan myös prostituoituina.932 

Konkreettisesti prostituutioasia nousi esille naisorkesteriliittoon laajemmin liitty-
vässä ”naisorkesterikysymyksessä” (die Damen-Capellen-Frage).933 Nais orkesteri-
muusikoiden palkkojen niukkuus oli päivänpolttava aihe, ja kritiikin kärki osui 
musisoinnin tasoon. Esimerkiksi nimimerkki Franzel vihjaisi loppuvuodesta 1898 
ilmestyneessä, naisorkesterien kokoonpanoja käsittelevässä artikkelissaan, että palk-
katilanteesta oli syyttäminen huonotasoisia böömiläisiä naisorkestereita, jotka suos-
tuivat esiintymään huomattavasti kilpailijoitaan halvemmalla.934 Kapellimestari Emil 
Gädicke ilmaisi asian omassa kannanotossaan suorasukaisemmin. Hänen mukaansa 
alan alhaiset palkat huomioon ottaen oli mahdotonta kuvitella, etteivät huonotasois-
ten orkesterien muusikot hankkineet sivutienestejä myymällä jotain aivan muuta kuin 

Helsingissä usein ravintoloiden läheisyydessä ja että Ruotsista tuodun ravintolahenkilökunnan kes-
kuudessa sukupuolitaudit olivat yleisiä. Hän kuitenkin puhuu pääasiassa bodega-viiniravintoloista 
ja 1910-luvun ”amerikkalaisista baareista” (Åström 1956, 262), joissa naisorkestereita ei juuri nähty. 

930 Jalkanen & Kurkela 2003, 212. Väitteen perästä ei löydy lähdeviitettä.
931 Ks. esim. Der Artist 15.12.1895 (no 566) s. 44. Ks. myös Kaufmann 1997, 135.
932 Animieren-käsitteestä ks. Kaufmann 1997, 134–135 ja Pennanen 2019. Aikalaiskommenttina ks. 

myös Åbo Tidningissä ilmestynyt, alaansa pettyneen miespuolisen naisorkesterimuusikon komment-
ti, jossa yhtyeiden toimintakulttuuria arvosteltiin kovin sanoin (4.11.1903, no 300, s. 3).

933 Tätä käsitettä käytti puheenvuorossaan Hans Stark -niminen keskustelija (Der Artist 28.5.1899, no 
746, s. 12).

934 Der Artist 13.11.1898 (no 718) s. 17–18.
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 musiikillista osaamistaan.935 Ennakkoluulot kohdistuivat erityisesti niihin naisorkeste-
rien nuoriin jäseniin, jotka esiintyivät lavalla statisteina.936 

Ylipäätään naisorkesterien ja prostituution suhde näyttäytyi aikalaiskeskustelussa 
kaksijakoisena. Yhtäältä yhtyeisiin rekrytoitujen nuorten tyttöjen kohtaloa surkutel-
tiin Der Artistin sivuilla.937 Toisaalta naisorkesterikeskustelun osallistuneet kirjoittajat 
vaativat yhtyeiden johtajilta rekrytoinnin sääntelyä, jotta yhtyeet tulevaisuudessa ”su-
vaitsisivat vain hyviä ja kunnollisia naismuusikoita”.938 Epäsuora muusikoiden syyllis-
täminen näkyi myös orkesterien työpaikkailmoituksissa, joissa kapellimestarit painot-
tivat palkkaavansa ainoastaan moraalisesti nuhteettomia naisia.939 Sekä yksittäisten 
yhtyeiden että koko keskustelun tavoite oli pikemmin maineen puhdistaminen kuin 
prostituution kitkeminen sinänsä.

Ihmiskauppa

Prostituutiokeskustelu liittyi naisorkesterien tapauksessa myös ihmiskauppaan, aika-
laistermein ”tyttökauppaan” (Mädchenhandel) tai ”valkoiseen orjakauppaan” (weiße 
Sklaverei).940 Koska tämä rikollisuuden muoto oli leimallisen transnationaalinen ja kyt-
köksissä prostituutioon sekä ravintola-alaan, se yhdistyi aikalaisten mielissä sukkelasti 
naisorkesteritoimintaan. Aihetta käsiteltiin sanomalehtien naisorkesteri uutisoinnin 
yhteydessä 1890-luvulta 1910-luvulle asti. Vaikka debatti painottui Keski- Eurooppaan, 
uutiset kantautuivat myös Suomen kaupunkeihin. Esimerkiksi vuonna 1911 suomalai-
set lehdet raportoivat Saksan poliisilaitoksen laajamittaisista pyrkimyksistä ihmiskau-
pan estämiseksi: 

Naiskauppa itsessään Saksassa on hyvin merkityksetön, sillä Saksan valtakunta on vaan läpi-
kulkumaana elävälle ’tavaralle’ Venäjältä, Galiziasta, Unkarista tai Balkaninmaista Etelä-Ame-
rikaan [sic]. Viime aikoina, kun poliisi on silloin tällöin päässyt sekaantumaan kauppiasten 
afääreihin, on heidän täytynyt tulla entistä hävyttömämmiksi ja keksiä hyvin yksinkertaisia, 
mutta varmoja ryöstötapoja. Eräs niistä on sellainen, että naisille, ennenkuin heidät toimi-
tetaan määräpaikkaansa, hommataan paikka jossain naisorkesterissa. Siellä saavat he sitten 
seista [sic] ja kitkuttaa viulua, jonka kielet on sivelty suovalla, niin ettei niistä lähde mitään 
ääntä.941 

Naisorkestereihin kohdistui vain murto-osa eurooppalaisesta Mädchenhandel- 
keskustelusta. Saksankielisillä alueilla yhteys naisorkesterien kiertuetoiminnan ja 

935 Der Artist 6.3.1898 (no 682) s. 9.
936 Ks. esim. nimimerkki Franzelin kirjoitus ”Musiker in Damen-Capellen” Der Artist -lehdessä 

25.12.1898 (no 724, s. 15). 
937 Ks. esim. Der Artist 6.3.1898 (no 682) s. 9.
938 ”[…] nur gute und anständige Musikerinnen zu dulden […].” Der Artist 3.4.1898 (no 686) s. 7.
939 Kaufmann 1997, 148.
940 Ks. esim. Rühlemann 2012, 441–443.
941 Sosialisti 28.10.1911 (no 249) s. 7. Ks. myös esim. Nya Pressen 27.10.1911 (no 248) s. 5 ja Työkansa 

6.11.1911 (no 101) s. 4.
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 ihmiskaupan välillä oli silti lehtikirjoittajien erityisenä huolenaiheena.942 Yhtyeitä kon-
sertoi alueilla, joihin Mädchenhandel-käsite saksankielisessä Euroopassa vahvimmin 
liitettiin, muun muassa Etelä-Amerikassa.943 

Euroopan sisällä ennakkoluulojen polttopisteessä olivat itäiset alueet. Dorothea 
Kaufmannin ja Nancy M. Wingfieldin mukaan aikakauden rasistinen stereotyyppi 
Mädchenhandel-parittajasta oli nimenomaan (unkarin)juutalainen.944 Der Artist -leh-
dessä taas esiintyi epäluuloa Venäjän keisarikuntaan suuntautuvaa kiertuetoimintaa 
kohtaan. Venäjällä naispuolisen varieteetaiteilijan asema oli kirjoittajien mukaan huo-
mattavasti koti-Saksaa heikompi:

Meidän nuorten tyttöjemme joukossa on vain vähän niitä, jotka eivät pidä Venäjää kaikkien 
loiston, rikkauden ja onnen unelmien Doradona [sic] ja aseta keisarikuntaa rahallisessa mie-
lessä korkealle kaikkien muiden itämaiden yläpuolelle. / Joidenkin naispuolisten Münchhau-
senien liioitellut kertomukset ovat synnyttäneet tämän käsityksen, ja joidenkin vähemmän 
omantunnonarkojen, hienostuneiden puolimaailman daamien, joilta puuttuu kaikki naiselli-
suus, tuomat korut ja turkikset jne. vahvistavat näennäisesti Venäjän mainetta kultakaivokse-
na; se, että tällaiset lahjat puhuvat karua kieltään monista illanistujaisista chambre séparéessa, 
itsensämyymisestä sekä aina vain syvemmästä uppoamisesta alhaisuuden ja hävyttömyyden 
liejuun, se on meidän nuorille tytöillemme käsittämätöntä. […] Aluksi on mainittava, että tai-
teellinen naisorkesteri tai naisensemble on Venäjällä ylipäänsä mahdottomuus, sillä maksetut 
palkat ja kaikkien kulujen vähentämisen jälkeen jäävä puhdas voitto ovat niin pieniä, ettei 
niiden vuoksi yksikään parempi ensemble voi ottaa töitä vastaan.945

Myös kirjailija Šolom Aleichem (Šolomon Naumovitš Rabinovitš, 1859–1916) kuva-
si novellissaan A Mensch fun Buenos Aires (engl. The Man from Buenos Aires, 1911) 
aikakauden stereotyyppiä ihmiskauppiaasta, joka saapuu Itä-Euroopan pikkukyliin 
houkuttelemaan köyhien vanhempien tyttäriä mukaansa.946 Syötteinä saattoivat olla 
lupaukset musiikkikoulutuksesta sekä tuotteliaasta urasta naisorkesterissa. Esimerkik-
si itävaltalaisessa lehdistössä mielikuva oli syvälle juurtunut. Varoituksia hämäräperäi-
sistä naisorkesteriagenteista esiintyi etenkin nykyisessä Länsi-Ukrainassa  sijaitsevan 

942 Ks. esim. Linzer Volksblatt 17.2.1909 (no 38) s. 5.
943 Kaufmann 1997, 102–104.
944 Kaufmann 1997, 168 ja Wingfield 2017, 176. Ks. myös Rühlemann 2012, 441 (viite 348).
945 ”Es giebt wohl nur wenige unter unsern jungen Mädchen, die nicht Russland als das Dorado aller 

Träume von Glanz, Reichthum und Glück betrachten und das Czarenreich in pecuniärer Beziehung 
weit über alle Länder des Orients stellen. / Die übertriebenen Schilderungen manches weiblichen 
Münchhausen haben diese Meinung hervorgerufen, und die von einzelnen wenig scrupulösen und 
jeder Weiblichkeit ermangelnden Halbweltsdamen aus Russland zurückgebrachten 
Schmuck- und Pelzsachen etc. bestätigen scheinbar das Renommé Russlands als Goldgrube; dass 
solche Präsente eine gar beredte Sprache führen von vielen Sitzungen im Chambre séparée, von 
Selbst-Prostitution und immer tieferem Einsinken in den Schlamm der Niedrigkeit und Gemeinheit, 
das ist unsern jungen Mädchen unverständlich. […] Zunächst sei erwähnt, dass ein künstlerisches Da-
men-Orchester oder Damen-Ensemble in Russland überhaupt unmöglich ist, da die gezahlten Gagen 
und der nach Abzug aller Unkosten verbleibende Reingewinn so minimal sind, dass dafür kein bes-
seres Ensemble acceptiren [sic] kann.” Der Artist 30.4.1899 (no 742), s. 15–16. Ks. myös Der Artist 
22.7.1894 (no 493) s. 8–9.

946  Aleichem, Šolom: ”The Man from Buenos Aires”, julkaistu teoksessa Tevye the Dairyman and the 
Railroad Stories (New York: Schocken Books 1987 [1911]), s. 266–276.
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Chernivtsin kaupungin Czernowitzer Allgemeine Zeitung -päivälehdessä.947 Tämä 
galitsialainen kaupunki oli aikalaisten silmin yksi keisarikunnan pahamaineisimmista 
ihmiskaupan keskuksista.948

Ihmiskauppakeskustelu ei rajoittunut Galitsian alueelle tai Itävaltaan. 1890-luvun 
puolivälissä sanomalehdet ympäri sekä Eurooppaa että Suomea uutisoivat kauheuksis-
ta, joita Julius Onczayn (1854–?) naisorkesteri Maiglöckchenin jäsenet olivat joutuneet 
kokemaan. Yhtyeen Saksan-kiertueilla vastapestattuja teini-ikäisiä muusikoita oli ran-
gaistu fyysisellä väkivallalla, ahdisteltu seksuaalisesti sekä kielletty pitämästä yhteyttä 
perheisiinsä.949 Kapellimestari Onczay saatiin ennen pitkää kiinni ja hänet tuomittiin 
Hampurissa kahdeksi ja puoleksi vuodeksi kuritushuoneeseen.950 Oikeusjutun herättä-
mä julkinen kohu perustui osin siihen, että julmuudet olivat tapahtuneet koti-Saksassa, 
eivät Itä-Euroopassa tai kaukaisessa Argentiinassa. Skandaalista uutisoitiin Suomessa 
saakka. Ulkomaisista lehdistä poimittujen juttujen sävy oli täälläkin kauhisteleva sekä 
uhrien nuoruutta ja viattomuutta korostava.951

Julius Onczayn tapaus ei jäänyt ainoaksi naisorkestereita ja ihmiskauppaa koskevak-
si skandaaliksi. Der Artist -lehti julkaisi keväällä 1898 pitkän, anonyymin kirjoituksen, 
jonka laatija teki selkoa Krakovassa tuoreeltaan paljastuneesta ihmiskaupparingistä. 
Yksityiskohtaisten rikoskuvausten ohella kirjoittaja maalaili tilannetta synkin värein:

Ihmiskauppa […] on herättänyt täällä Krakaussa [Krakova] merkittävää huomiota, ja jatkoa 
sekä loppua tälle synkälle kuvalle käsitellään parhaillaan oikeussalissa. Nuorten tyttöjen vien-
ti pois maasta Turkkiin ja heidän heittämisensä mitä tuomittavimpaan seuraan muodostaa 
maassamme erittäin tuottoisan elinkeinon monille työnvieroksujille siitä huolimatta, että 
tällaiset keinottelijat hyvin usein ajautuvat törmäyskurssille rikoslainsäädännön kanssa. Seu-
raavassa tapauksessa, jota haluan kuvailla, näytelee pääroolia eräs tietty Jakob Ehrlich, Sta-
nislaussa [Stanislawów] syntynyt ja Salonikissa [Thessaloniki], etelän tyttökauppiaiden Eldo-
radossa asuva juutalainen musikantti [Musikant]. Tällä herralla on siellä kapelli, jolle hän on 
antanut maineikkaan nimen ’Original Krakauer Damen-Capelle’. Kapelli koostuu 5 herrasta 
ja 15 tytöstä, joista viimeksi mainituista ainoastaan viisi ovat todellisia muusikoita; muut sitä 
vastoin ovat niin sanottuja ’statisteja’, jotka pitävät huulillaan esimerkiksi pumpulilla tukittuja 
huiluja tai soittavat valeviulua. Todellisuudessa näiden virtuoosien tarkoituksena on houkutel-
la vieraita nauttimaan ruhtinaallisin mitoin arveluttavasta ’kuplivan ottamisesta’ [Champag-
ners] ja harjoittamaan muita aisteja kiihottavia himoja.952

947 Ks. esim. Czernowitzer Allgemeine Zeitung 22.3.1908 (no 1260) s. 5.
948 Wingfield 2017, 199.
949 Ks. esim. Hamburger Anzeiger 10.3.1896 (no 59, Beilage 1) s. 5.
950 Onczayn orkesterista ja oikeusjutusta tarkemmin ks. esim. Hamburger Anzeiger 22.10.1895 (no 247) 

s. 2 ja 10.3.1896 (no 59, Beilage 1), s. 5 sekä Der Artist 20.10.1895 (no 558) s. 12, 27.10.1895 (no 559) 
s. 12–13, 3.11.1895 (no 560) s. 14 ja 15.3.1896 (no 579) s. 13–14.

951 Ks. esim. Nya Pressen 23.10.1895 (no 287), s. 4.
952 ”Die Handels-Operationen mit lebender Waare […] hat hier in Krakau ein bedeutendes Aufsehen 

hervorgerufen, und Fortsetzung und Schluss des düsteren Bildes findet eben im Gerichtssaale statt. 
Die Ausfuhr junger Mädchen nach der Türkei und das hineinwerfen derselben in den Trubel der ver-
werflichsten Gesellschaft, dies bildet hier zu Lande ein sehr einträgliches Einkommen für manche ar-
beitsscheue Individuen, trotzdem dass solche Spekulanten sehr oft mit dem Strafgesetze in Collision 
kommen. Im vorliegenden Falle, den ich beschreiben will, spielt die Hauptrolle ein gewisser Jakob 
Ehrlich, jüdischer Musikant, gebürtig aus Stanislau, wohnhaft in Saloniki, den bekannten Eldorado 
der Mädchenhändler nach Süden. Dieser Herr hat dort eine Capelle, der er den rühmlichen Namen 
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Jakob Ehrlich löytyy orkestereineen 
Der Artistin osoiteluetteloista vuo-
silta 1892 sekä 1896, jolloin hän yh-
tyeineen oleskeli Thessalonikissa 
sekä Lesboksen Mytilenessä. Mikäli 
tiedot pitävät paikkansa, kapellimes-
tari oli ehtinyt harjoittaa ihmiskaup-
paa useita vuosia ennen kuin asia 
saatiin oikeuden käsittelyyn. Tähän 
viittaa myös se, että Ehrlich oli ar-
tikkelin mukaan kyennyt lahjomaan 
puolelleen poliisiviranomaisen sekä 
kokoamaan käyttöönsä puolalaisen 
välittäjäverkoston osinkoja vastaan. 
Kuten useiden muidenkin ihmis-
kauppiaiden, myös Ehrlichin uhrit 
olivat artikkelin mukaan pääasial-
lisesti varhaisteini-ikäisiä – ”eivät 
edes 14-vuotiaita” (kaum 14jährige) 
– ja kotoisin vaatimattomista maa-
seutuoloista.953

Lähi-itään ja Balkaniin, jossa 
Itävallan keisarikunnan kielet ja 
kulttuurit sekoittuivat keskenään, 
liittyi Galitsian ja Venäjän tapaan 
aikalaismielikuvia ihmiskaupan ja 
prostituution teemoista. Ehrlichin 
kaltaiset tapaukset olivat omiaan 
vahvistamaan naisorkesteri- ja ihmiskauppakeskustelun antisemitistisiä sävyjä sekä 
Itä-Eurooppaan kohdistuvia ennakkoluuloja.  Ne kiteyttää oivallisesti Fritz Schön-
pfingin Teplitz-Schönauer Anzeiger -paikallislehdessä 1909 ilmestynyt pilakuvasarja 
”Meidän Balkanin-vientituotteemme” (Unsere Balkanexport, ks. kuva 8). Tyypittely-
jen kohteiksi joutuvat sekä Thessalonikissa esiintyvä itävaltalainen naisorkesteri että 

’Original Krakauer Damen-Capelle’ beigelegt hat. Die Capelle besteht aus 5 Herren und 15 Mädchen, 
von welchen letzteren lediglich nur fünf wirkliche Musikerinnen sind; die Anderen dagegen sind so-
genannte ’Strohstatistinnen’ indem sie z. B. die mit Watte verstöpfte Flöte im Munde halten, oder eine 
maskirte Violine spielen. In Wirklichkeit sind aber diese Virtuosinnen im Anlocken der Gäste zum 
reichlichen Genuss eines zweifelhaften Champagners und zum Kultiviren weiterer sinnerregender 
Gelüste.” Der Artist 24.4.1898 (no 689) s. 16–17.

953 Der Artist 24.4.1898 (no 689) s. 16–17.

Kuva 8. Transnationaalista nais-
orkesteritoimintaa varjosti aikalaisten sil-
missä transnationaalinen rikollisuuden ala, 
ihmiskauppa. Unsere Balkan-Export -karika-
tyyrisarjassa vuodelta 1909 esiintyivät sekä 
Wiener Damenkapelle -yhtye että pahamainei-
nen ihmiskauppias. 
Kuvalähde: ANNO / Österreichische Nationalbibliothek 
(Die Muskete 6.5.1909, no 188, s. 4)
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 unkarilainen, Bukarestiin päätynyt Mädchenhändler, joka pakoilee lain kouraa ihmis-
kauppaa vastustavan hyväntekeväisyysyhdistyksen jäsenenä. 

Ennakkoluulot poikivat statuseroja myös eri alueilta tulevien naisorkesterien välille. 
Erään vuonna 1893 Der Artistissa julkaistun kannanoton kirjoittaja piti pressnitziläi-
siä muusikoita syynänaisorkesterien kärsimään esteettis-moraaliseen inflaatioon. 954 
Sen sijaan Ehrlich-jutun laatijalle, jonka ennakkoluulot kohdistuivat puolalaisiin ja 
juutalaisiin naisorkesterimuusikoihin, Erzgebirgen musiikkiperinne näyttäytyi kun-
niallisena:

Taiteellista musiikin runollisuutta ei luonnollisestikaan ole löydettävissä useimmista näistä 
[erzgebirgeläisistä] tytöistä; joitakin syvempiä perustietoja, pari päähän päntättyä käytännön 
periaatetta ilman käsitystä teoriasta, kaavamainen versio painetusta nuottitekstistä eikä mi-
tään muuta. Mutta moraalisessa mielessä tällaiset naismusiikin tulkitsijat ovat nuhteettomia; 
he lähtevät maailmalle ansaitakseen rahaa, elääkseen, mutta eivät tästä huolimatta koskaan 
unohda naisellisuuttaan eivätkä koskaan taivu rahan tahtoon.955

Vaikka aikalaisten kommenteista löytyi eroja, prostituution ja ihmiskaupan leimat 
värittivät naisorkestereita koskevaa julkista keskustelua. Niissä näyttäytyi naisorkes-
tereille leimallisen transnationaalisen toimintaverkoston kääntöpuoli, kun kiertävä 
ammatti ravintola-alalla yhdistettiin kansainväliseen Mädchenhandel-rikollisuuteen. 
Yhtälöön vaikuttivat oleellisesti esiintyjien sukupuoli ja ikä. Kun esimerkiksi itäval-
talainen Neuigkeits-Welt-Blatt-lehti julkaisi humoristisen, suurella kuvalla (ks. kuva 
9) varustetun artikkelin kolmen iäkkään civitavecchialaisen naisen muodostamasta 
jousiyhtye-erikoisuudesta, kirjoittaja ei malttanut olla letkauttamatta, ettei kyseisen 
naisorkesterin tarvinnut ainakaan kantaa huolta ”tyttökaupan” vaaroista.956 Toisaalta 
ihmiskauppa sai sanomalehtikirjoittajia kiinnittämään huomiota naisorkesterimuu-
sikoihin kohdistuvaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan niin koti-Euroopassa kuin 
maailmalla. 

954 Der Artist 30.4.1893 (no 429) s. 8.
955 ”Von einer künstlerischen Musikpoesie ist bei den meisten dieser Mädchen natürlich nicht viel zu 

finden; einige gründliche Elementarkenntnisse, ein paar angepaukte Grundsätze der Praktik, ohne 
einer Theorie, eine schablonenhafte Ausführung des gedruckten Notentexten und nichts wei-

ter. Aber in moralischer Beziehung sind solche Interpretinnen der Damenmusik tadellos; sie gehen in 
die Welt, um zu verdienen, um zu leben, vergessen aber hierbei nie ihre Weiblichkeit und verwerfen 
sie nicht um des Geldes willen.” Der Artist 24.4.1898 (no 689) s. 17.

956 Artikkeli oli otsikoitu ”Die von der Damenkapell’n von Civitavecchia” (Neuigkeits-Welt-Blatt 
12.9.1907, no 209, s. 21).
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Kuva 9. Ravintolaorkestereissa soittavat nuoret naismuusikot herättivät aika-
laisissa epäilyksiä prostituutiosta ja ihmiskaupasta. Itävaltalainen Neuigkeits-Welt-
Blatt-lehti irvaili tilanteelle vertaamalla Damenkapelle-yhtyeitä kuvan italialaiseen 
naisorkesteriin.
Kuvalähde: ANNO / Österreichische Nationalbibliothek (Neuigkeits-Welt-Blatt 12.9.1907, no 209, s. 21)
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NAISORKESTERIEN MARKKINOINTIKEINOT 

Suunnittelin ajatukseni siluetista, joka erosi kaikesta, mitä siihen aikaan oli nähtävillä, 
Éden-Concert[-varietee]ssa. Löysin siluetin nopeasti. Sen oli oltava ”ainutlaatuinen” ja… huo-
kea. Onnistuin. Ja tämän siluetin oli pysyttävä niiden ihmisten muistoissa, jotka vielä kolmen-
kymmenen viiden vuodenkin jälkeen puhuvat siitä edelleen. / Vielä tänäkään päivänä en voi 
matkustaa ulkomaille ilman, että lehdet palauttavat mieliin ”punatukkaisen, vihreään satiiniin 
pukeutuneen naisen mustine käsineineen”.957

Kuvaus on peräisin kuuluisan ”chansonettilaulaja” Yvette Guilbertin (1865–1944) 
kynästä. Pariisilaisen Guilbertin ura oli varsinainen tuhkimotarina köyhästä 
ompelijattaresta, joka etenee varieteeteattereiden juhlituksi diivaksi.958 Kuten Guil-
bert muistelee, hänen menestyksensä perustui osaltaan huolellisesti rakennettuun 
taiteilija imagoon. Sen avulla hän saattoi erottua muista laulajista. Sinänsä yksinkertai-
sista visuaalisista valinnoista – pitkistä mustista käsineistä ja vihreästä esiintymisasus-
ta – muodostui Guilbertin tavaramerkki, joka pysyi katsojien muistissa pitkään. 

Naisorkesterit kaupallisella varieteealalla

Yvette Guilbert ei ollut ainoa kahvila- tai ravintolaesiintyjä, joka 1900-luvun taitteen 
Euroopassa sovelsi visuaalisia markkinointikeinoja. Koska institutionalisoituva varie-
teeala oli kaupallinen ja uutuushakuinen, kilpailu taiteilijoiden kesken oli  kiivasta.959 
Esityksiä markkinoivat yleisölle mitä erilaisimmin keinoin niin taiteilijat, taiteilija-
seurueet kuin agentit, impressaarit ja ravintolanjohtajat.960 Kaupallisessa toiminta-
kulttuurissa konserttejaan yrittivät myydä myös naisorkesterit. Vaikka ala perustui 

957 ”C’est à l’Éden-Concert que je conçus l’idée d’une silhouette tranchant sur tout ce que l’on voyait alors. 
Je la trouvai vite. Elle devait être ’unique’ et… bon marché. J’y parvins. Et cette silhouette-là ne devait 
jamais du souvenir des gens qui, après trente-cinq ans, en reparlent toujours. / Aujourd’hui 
encore, je ne puis aller à l’étranger sans que les journaux rappellent ’la dame rousse aux gants noirs, 
vêtue de satin vert’.” Guilbert, Yvette: La chanson de ma vie (Paris 1927), 67.

958 Guilbert on itse kuvaillut uransa alkua sekä taustaansa laajasti muistelmissaan (Guilbert 1927).
959 Ks. esim. Kaufmann 1997, 158–160. 
960 Rühlemann 2012, 359–360.

Julkisuuskuva, kansallisuus 
ja paikallisuus10
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transnationaalisille verkostoille – tai ehkä juuri siitä syystä – paikallisuudesta sekä 
kansallisuudesta tuli suosittuja mainostuskeinoja, joiden avulla yhtyeet pyrkivät profi-
loitumaan tai erottumaan joukosta.

Konkreettisten todisteiden puutteessa on vaikea sanoa, kuka tai ketkä naisorkesteri-
kulttuurissa päättivät yhtyeiden markkinoinnista. Greta Kentin muistelmien perusteel-
la tilanteeseen vaikutti yhtyeiden sisäinen hierarkia: esimerkiksi Bisérasin torvisoit-
tokunnan pukuvalinnat saneli orkesterin johtajapariskunta.961 Asia lienee ollut näin 
muissakin yhtyeissä. Koska orkesterien johtajat vastasivat yhtyeiden kiinnityksistä ja 
muista käytännön asioista, he huolehtivat yhtyeiden mainonnasta.962 

Sekä Myers että Kaufmann ovat tarkastelleet naisorkestereiden julkisuuskuvaa mel-
ko niukasti. Molemmat ovat kyllä hyödyntäneet aineistoissaan yhtyeiden markkinointi-
materiaaleja, muun muassa postikortteja.963  Kaufmann on analysoinut ansiokkaasti 
myös varieteemaailman niin sanottua Bühnensitzen- eli kirjaimellisesti ”näyttämöllä 
olemisen” kulttuuria.964 Sen vuoksi naisorkesterien jäsenet – kuten muutkin varie-
teemuusikot – olivat jatkuvasti yleisön katseiden kohteina, eivät pelkästään heidän 
kuultavissaan Molemmat tutkijat tarkastelevat naisorkesterien esiintymisiä kuitenkin 
konsertteina, eivät esityksinä, joihin kuului musiikin lisäksi visuaalisia ja näyttämöl-
lisiä elementtejä.965 Valinta pohjautuu nähdäkseni länsimaisen musiikin historiankir-
joituksen sekä feministisen musiikinhistorian teoskeskeisiin perinteisiin. Musiikin ja 
sukupuolen tutkijat, joilla on ollut vahva tarve legitimoida tutkimuskohteitaan, ovat 
keskittyneet naismuusikoiden sekä -säveltäjien kohdalla musiikkiin sinänsä.966

Lähtökohta on perusteltu, mutta ei ongelmaton. Naisorkesterien kohdalla näyttämöllisten 
seikkojen huomiotta jättäminen eristää yhtyeet niiden kulttuurihistoriallisesta viitekehyk-
sestä, varietee- ja huviteollisuuden transnationaalisista verkostoista. Toisaalta musiikkikes-
keisyys sekoittaa helposti naisorkesterien rakentaman imagon ja yhtyeiden sukupuolittavan 
vastaanoton, jossa ulkonäön kommentointi oli arkipäivää.967 Yleisön mieltymykset tietysti 
vaikuttivat naisorkesterien markkinointiin samalla tavalla kuin yhtyeiden ohjelmistoon. 
Jos naisorkesterien näyttämöllistä ilmettä käsitellään vain tästä näkökulmasta, muusikois-
ta muodostuu yksioikoinen kuva aikakauden patriarkaalis-porvarillisten kulttuurirakentei-
den anonyymeinä uhreina. Naisorkesteri konserttien hahmottaminen esityksinä sen sijaan 
mahdollistaa konserttikulttuurin monipuolisemman tarkastelun. 

961 Kent 1983, 43.
962 Ks. esim. Müller 1993/1994, 201–202. 
963 Kaufmann 1997, 154–156 ja Myers 1993, 178–179. 
964 Kaufmann 1997, 49–52. Naisorkesterimuusikoista katseiden kohteina ks. myös Kaufmann 1987, 57.
965 Ks. esim. Kaufmann 1997, 123–124.
966 Tällaisesta näkökulmasta ks. esimerkiksi Marcia J. Citronin kuuluisa feministinen analyysi Cécile 

Chaminaden pianosonaatista (Citron 2000 [1993], 145–159). 
967 Esimerkkinä naisorkesterien sukupuolittuneesta vastaanotosta Suomessa ks. nimimerkki Passepar-

tout’n juttu naisorkesteri Messerschmidt-Grünneristä (Program-bladet 16.2.1898, no 72, s. 3).
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Orkesterien nimet

Vaikka tutkijan huomio kiinnittyy helposti visuaalisiin markkinintikeinoihin, orkeste-
rien nimet ja mainostekstit ovat tarkastelemisen arvoisia. Nimi oli osa ravintolaorkes-
terin tavaramerkkiä. Transnationaalisen kiertuekulttuurin kannalta tärkeää oli, että 
nimi oli helposti ymmärrettävissä eri puolilla Eurooppaa ja että se herätti halutun laisia 
mielikuvia kiertuekohteiden yleisössä. Kaikkien naisorkesterien nimet eivät olleet pel-
kistetysti muotoa Wiener Damenkapelle, vaikka attribuuttia käytettiin runsaasti. Der 
Artist -lehden osoitelistassa on kirjava valikoima naisorkestereita, joiden profiilit ulot-
tuivat ”romanialaisista” tai ”venäläisistä” aina ”ranskalaisiin” yhtyeisiin, ”merimies-
orkestereista” (Matrosenkapellen) aina ”eliitti-salonkiorkestereihin” saakka. Nimiin 
ripoteltiin auliisti lisää adjektiiveja ja adverbejä, joiden tarkoitus oli kutkuttaa lukijan 
kiinnostusta.

Myers ja Kaufmann eivät tutkimuksissaan käsittele naisorkesterien nimiä kovin yk-
sityiskohtaisesti.968 Maren Bagge sen sijaan on Hannoverin Musik und Gender -insti-
tuutin naisorkesteripostikortteja käsittelevässä artikkelissaan anaylsoinut aihetta yk-
sityiskohtaisemmin.969 Omat, Der Artist -lehden osoitelistaan perustuvat havaintoni 
myötäilevät Baggen löydöksiä tiiviisti. Näkökulmat risteävät myös sikäli kuin posti-
korttiaineistosta ja osoitelistoista löytyy samoja yhtyeitä. Tässä tutkimuksessa ni-
mianalyysi kuitenkin painottuu transnationaalisuuden näkökulmasta paikallisuuden 
ja kansallisuuden merkitykseen, kun taas Bagge tarkastelee artikkelissaan naisorkes-
terien mainontaa yleisellä tasolla. 

Useimmiten naisorkesterien nimissä oli näkyvästi esillä kapellimestari.970 Käytäntöä 
voi pitää osoituksena johtajien auktoriteettiasemasta. He muodostivat julkisuudessa 
yhtyeidensä kasvot siitä huolimatta, että visuaalisessa mainonnassa esiteltiin rivimuu-
sikoita. Aivan kuten sanomalehtikritiikeissä ja -artikkeleissa, myös Der Artistin osoi-
tepalstalla näkyi harvoin naisorkesterimuusikoiden nimiä. Poikkeuksen muodostivat 
joissakin tapauksissa ensiviulistit (Leiterinnen) sekä solistit, joiden osaamista halut-
tiin erityisesti mainostaa. Esimerkiksi 13-vuotias viuluvirtuoosi Fr. Wohlrab mainit-
tiin vuonna 1898 osoitelistoissa Wilh. Schmiedlin ”karlsbadilaisen” (Carlsbader) nais-
orkesterin vetonaulana.971

Kuten Kaufmann ja Bagge ovat huomauttaneet, attribuutit ”ensimmäinen” 
tai ”ensiluokkainen” (erste, erstklassige), ”eliitti-” (Elite), ”mitä hyvämaineisin” 

968 Ks. esim. Kaufmann 1997, 154 ja Myers 1993, 178.
969 Bagge 2018, 22.
970 Merkittävällä osalla yhtyeistä ei edes ollut erillistä nimeä, vaan niitä markkinoitiin – yleensä mies-

puolisen – kapellimestarin nimellä (ks. liite 2).
971 Ks. esim. Der Artist 16.1.1898 (no 675) s. 42. En ole onnistunut selvittämään Fr. Wohlrabin henki-

löllisyyttä tarkemmin. Wohlrab-nimisiä muusikoita löytyi kyllä Pressnitzin alueelta useampia, mutta 
heistä kukaan ei täsmää tähän nimeen ja kuvaukseen tarkalleen.
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( bestrenommierte), ”solisti-” (Solist) sekä ”salonki-” (Salon) olivat yleisiä naisorkes-
terien nimissä.972 Luonnehdintoja hyödynsivät Suomessakin esiintyneet yhtyeet.973 
Määreet saattoivat esiintyä sekä yhdessä että erikseen monenlaisina muunnelmina.974 
Koska naisorkesterien moraali ja musiikillinen taso olivat aikalaisten silmissä epäilyk-
senalaisia, kunniallisuuden korostaminen oli yhtyeille erityisen tärkeää.975  Julkisessa 
keskustelussa 1890-luvulla levinnyt moraalipaniikki sekä kilpailun koventuminen lisä-
sivät painetta entisestään.

Useat naisorkesterit hyödynsivät nimissään kansallisia, alueellisia tai kansainvälisiä 
luonnehdintoja. Niiden vetovoima perustui aikakauden huviteollisuudelle tyypilliseen 
eksotisointiin. Yleisölle kaukomailta saapuneet sirkus- ja varieteetaiteilijat edustivat 
toiseutta, jota saavuttiin uteliaina katsomaan. Vieraita kulttuureja käytettiin peileinä 
omalle eurooppalaiselle tai alueelliselle itseymmärrykselle. Huveihin liittyi usein impe-
rialistinen, kolonialistinen ja rotuopillinen pohjavire. Sen valossa esiteltiin maailman-
näyttelyissä esimerkiksi Afrikan tai Aasian alkuperäiskansoja.976 

Wieniläisillä ja itävaltalaisilla yhtyeillä oli naisorkesterikulttuurissa valta-asema, 
mutta myös muita kansallisia ja alueellisia attribuutteja hyödynnettiin. Der Artistin 
palstoilta saattoi löytää niin ”kroatialaisia” (croatische) tamburitzaorkestereita kuin 
vaikkapa ”alankomaalaisia” (niederländische) tai ”steiermarkilaisia” (steyrische) yh-
tyeitä.977 Alueellisuutta korostettiin myös  hienovaraisemmin: alppialueiden kukkiin 
ja luontoon viittaavat attribuutit – esimerkiksi Edelweiss (alppitähti) tai Blauveilchen 
(orvokit) – olivat yleisiä naisorkesterien nimissä.978  Jotkin yhtyeet liittivät nimeensä 
paikkoihin ja henkilöihin viittaavia historiallis-mytologisia määreitä kuten naisorkes-
terit Attila, Saxonia ja Vindobona.979 

972 Kaufmann 1997, 154 ja Bagge 2018, 17.
973 Ks. taulukko 3.
974 Esimerkiksi Henriette Fahrbach-Ehmkin yhtye oli Der Artistin osoiteluetteloissa vuonna 1896 Origi-

nal Wiener Damencapelle I. Ranges, Kämpissä esiintynyt Favorite puolestaan Elite- Damenorchester. 
Ainakin Der Artist -lehden perusteella vaikuttaa siltä, että tällaiset attribuutit olivat pikemmin sääntö 
kuin poikkeus.

975 Ks. esim. Myers 1993, 179 ja 184–187.
976 Huvikulttuurista ja kolonialismista ks. esim. Scheper, Jeanne: Moving Performances: Divas, Iconi-

city, and Remembering the Modern Stage (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press 2016) ja 
Rydell 1987. 

977 Näistä esimerkkeinä Sieg'l I. Steyrische Damen-Orchester (osoitelistoissa 1893–1896), Helsingin 
Oopperakellarissakin esiintynyt N. P. Wedemeyerin Erstes Niederländisches Damen-Orchester Hol-
landia (osoitelistoissa 1898–1899) ja M. Pejnovicin I. Orig. Croatische Tamb.-Damen-Capelle Lyra 
(osoitelistoissa 1898–1899). Nimistä ja alueellisuudesta ks. myös Bagge 2018, 17.

978 Erityisen suosittu oli Itävallan kansalliskukaksi muotoutunut alppitähti eli Edelweiss, joka valkoise-
na kukkana sopi mainiosti naisorkesterien herkkään imagoon. Alppitähden mukaan itsensä nimesi 
 kolme yhtyettä: Erdmann Langerin (vuodesta 1895 alkaen), Florian Schmiedlin tai Schmidlin (vuo-
desta 1895 alkaen) sekä Franz Schmoltnerin (1896) orkesterit. Langerin yhtye käytti myös nimeä 
Austria. Damen-Capelle I. Ranges Blauveilchenia (1898–1899) puolestaan johti Ed. Beck.

979 Hans Rauscherin Ungarische Damencapelle Attila mainosti kaikissa tarkastelluissa vuosikerroissa 
vuodesta 1893 eteenpäin, Elite Damen-Capelle Saxonia -orkesterista (1898) puolestaan oli tiedos-
sa vain yhtyeen agentuurin osoite. Vindobona-nimisiä orkestereita löytyy joukosta kaksi kappaletta: 
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Toiset naisorkesterit taas mainostivat itseään ”kansainvälisinä” (international).980 
Pressnitziläisen Josef Fischerin naisorkesterin nimestä löytyi jopa termi ”kosmopoliit-
tinen” (cosmopolite). Näillä valinnoilla haluttiin todennäköisesti korostaa yhtyeiden 
kiertuekokemusta sekä suurkaupunkilaista eleganssia. Toisaalta naisorkesterit käyt-
tivät musiikkiaiheisiin viittaavia pyhimys- ja jumalnimiä, joiden kaiku ei ollut kan-
sallisuuteen sidottu. Näitä olivat esimerkiksi Apollo, Cäcilia, Amphion, Polyhymnia, 
Euterpe ja Euterpia.981 Niillä yhtyeiden johtajat herättelivät yleisössä yhteiseen euroop-
palaiseen sivistykseen ja kulttuuriperintöön viittaavia mielikuvia.

Joidenkin naisorkesterien nimet viittasivat ohjelmistollisiin teemoihin, jotka viestivät 
niiden kulttuurinvälitystoiminnasta. Erityisen vahvasti nimissä näkyy naisorkesterien 
suosima näyttämömusiikki. Jopa neljä yhtyettä kutsui itseään Lohengriniksi Richard 
Wagnerin samannimisen oopperan mukaan.982 Kaksi taas oli inspiroitunut Vincenzo 
Bellinin Normasta.983 Nimistä löytyi myös naisorkesterien suosimia patrioottisia mars-
seja. Stephan Geyerin unkarilainen naisorkesteri nimitti itseään Rákóczyksi kuuluisan 
kansallismielisen marssin mukaan. Wilh. Hangardin itävaltalais-unkarilainen nais-
orkesteri puolestaan käytti tunnetun itävaltalaisen kenraalin mukaan otsikoidun mars-
sin perusteella nimeä Radetzky.984 Yhteys Habsburgien keisarikuntaan on molemmissa 
ilmeinen, mutta nimien kontrasti tuo esille keisarikunnan poliittiset jännitteet. Geyer 
halusi korostaa orkesterinsa unkarilaiskansallista luonnetta, kun taas Hangardin julki-
suuskuvan keskiössä oli koko keisarikunta.

Jotkut yhtyeet valitsivat nimikseen eurooppalaisia naisten nimiä. Der Artistin lis-
toilta voi löytää muiden muassa naisorkesteri Elviran ja Valerien.985 Sen lisäksi, että 
naisen nimi herätti yleisössä toivottuja feminiinisyyden mielikuvia, se oli mutkatonta 
ymmärtää kieli- ja kulttuurialueesta riippumatta. Lisäksi joukosta löytyi mielialoihin 
ja tunnelmiin liittyviä lisänimiä kuten Humor (huumori), Concordia (sopusointu) tai 

Margit Slapniczkan (1894–1896, 1898) ja C. Valtun (1898–1899) yhtyeet.
980 Esimerkkinä kansainvälisyysattribuutista voi mainita Internationales Damen-Künstler-Ensemble 

Arielen (Der Artist -lehdessä 1896).
981 Tämäntyyppisiä nimiä omaksuivat rouva Klauken Damen-Orchester Apollo (1898–1899), K. Dittlin 

naisorkesteri, joka käytti myös nimeä Borussia (vuodesta 1892 alkaen), Cilly Rompen Cynello- tai 
Cäcilie-naisorkesteri (1896, 1898), Emil Augustinin Damen-Concert-Orchester Cäcilia (1896, 1898), 
Damen-Künstler-Ensemble Amphion (1893–1894), Damen-Capelle Polyhymnia (1898–1899), Fritz 
Dettbarnin Damencapelle Euterpe (1894–1896), Jos. Hussin Neuetabl. Damen-Orchester Euterpe 
(1899) ja Fr. Lorken Wiener Damen-Orchester Euterpia (1894–1895).

982 Lohengrin-liikanimeä käyttivät Der Artistin mukaan ainakin Julius Angerin (1892–1896), Max Dun-
kelin (1898–1899), Jos. Panhansin (1898–1899) ja Carl Wirthin (vuodesta 1895 alkaen) yhtyeet. Ange-
rin ja Wirthin yhtyeillä oli käytössä myös muita nimiä kuten Zufriedenheit (Wirth) ja Elvira (Anger).

983 Norma-teema löytyi sonnenbergiläisen Josef Bärtlin (vuodesta 1895 alkaen) ja Martha Kochin Ber-
liinissä vaikuttaneen naisorkesterin (vuodesta 1894 alkaen) nimistä. Kochin orkesteri esiintyi myös 
nimellä ”Perle [Sterne] des Nordens”.

984 Geyerin orkesteri esiintyi Der Artist -lehden osoitelistassa vuodesta 1892, Hangardin yhtye vuodesta 
1895 alkaen.

985 Elvirasta ks. viite 982. Hugo Richterin ja Wilh. Hüsgenin I. Oesterr. Concert-Capelle (Der Artistissa 
vuodesta 1894 lähtien) oli nimeltään Valerie. Ks. myös Bagge 2018, 17.
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 Zufriedenheit (tyytyväisyys).986 Orkesterien johtajat pyrkivät niillä luomaan  yleisössään 
ja työnantajissaan ajatusta yhtäältä kainoista nuorista naidoista ja toisaalta konserttien 
kepeästä Gemütlichkeit-ilmapiiristä.987 

Naisorkesterin nimi saattoi viitata myös pukuihin tai uudenaikaisiin näyttämötekni-
siin elementteihin, joita kiertuekohteissa haluttiin erityisesti esitellä.988 Tyypillinen oli 
merimiesaihe, jonka puitteissa naismuusikot puettiin joko miesmatruuseiksi tai muu-
ten merihenkisiin asuihin.989 Ääriesimerkki lienee J. Schatzin johtama naisorkesteri 
Mephisto, joka vuonna 1896 mainosti esitystensä ”uutta alkuperäisnumeroa: juhlaa 
helvetissä sähköisin salama- ja bengaalituliefektein” (Neue Orig.-Nummer: ein Fest 
in der Hölle, mit electr. Blitz- u. bengal. ).990 Joukosta löytyy myös yksi 
jockey-naisorkesteri sekä polkupyöränaisorkesteri (Original-Damen-Radfahrer- 
Kapelle).991

Yhtyeiden nimet aiheuttivat joskus konfliktitilanteita. Esimerkiksi Helsingis-
sä 1896–1897 esiintyneen Wiener Schwalben -naisorkesterin johtajat Josef ja Ma-
ria Pollak992 närkästyivät, kun kaupungissa samaan aikaan konsertoinut Henriette 
Fahrbach- Ehmkin yhtye mainosti itseään myös ”Wienin pääskyset” -nimellä.993 Niin-
pä Pollakit ilmoittivat suurin kirjaimin yleisölleen Hufvudstadsbladetissa, että juuri 
heidän  orkesterinsa oli ”ainoa olemassaoleva naisorkesteri nimeltään (Huom!) Ori-

986 Humor-nimi oli käytössä A. Fehnlin ja L. Brumondin yhtyeillä vuonna 1892, minkä lisäksi sitä hyö-
dynsi Jos. Peineltin naisorkesteri (alun perin nimeltään Wiener Blut, vuodesta 1892 alkaen). Concor-
diaksi itseään nimitti ainakin Meyer-nimisen johtajan naisorkesteri (1898–1899), joka saattoi olla 
sama kuin vuoden 1896 listoissa samalla nimellä esiintynyt yhtye. Zufriedenheit-nimestä ks. viite 
982. Ks. myös Bagge 2018, 17.

987 Risto Pekka Pennanen mainitsee Sarajevon musiikkielämää joulukuussa 1913 käsittelevässä artikke-
lissaan naisorkesterin nimeltä Wiener Herzen, jonka nimen taustalta löytyy hänen mukaansa tyypilli-
nen wieniläinen leivonnainen (Pennanen 2015, 84 ja 90, viite 18). Valinta lienee viestinyt iloluontoi-
sesta wieniläisestä kahvilakulttuurista.

988 Näyttämötekniikan hyödyntämisestä ks. myös Bagge 2018, 16 ja Kaufmann 1997, 123.
989 Esimerkiksi Aadalbert Pechocin naisorkesteri mainosti itseään nimenomaan ”Matrosen- 

Damencapelle”-yhtyeenä (Der Artistissa vuodesta 1894 lähtien). Merimiesteemasta naisorkesterien 
visuaalisessa ilmeessä ks. FMG Hannover, postikortti 3.700.911. Käydessäni Hannoverin musiikki-
korkeakoulun arkistossa kokoelma oli vielä sen verran tuore, että korteista ainoastaan 23 kappaletta 
oli numeroitu. Tästä syystä viittaan kokoelman muihin kortteihin niiden säilytyskuorissa olevilla koo-
deilla, jotta valokuvat olisivat tarkasti identifioitavissa.

990 Ks. esim. Der Artist 20.12.1896 (no 619) s. 28. 
991 Nämä ovat H. Müller's Damen-Jockey-Capelle (1894–1895) ja W. Müllerin Original-Damen- 

Radfahrer-Capelle (1898). Jälkimmäisen reittitietoja ei ole säilynyt. Myöskään siitä, olivatko orkeste-
rien johtajat sukua keskenään, ei ole toistaiseksi löytynyt todisteita.

992 Kapellimestari oli koko nimeltään Josef Maria Pollak (1857–?), mikä hämmentää tilannetta. Tämä 
käy ilmi Das kleine Volksblatt -lehdessä 27.5.1937 julkaistusta henkilökuvasta, joka on säilynyt leh-
tileikkeenä Österreichisches Volksliedwerkin arkistossa. Kuitenkin esimerkiksi Program-bladetin 
juttu yhtyeestä vuodelta 1897 (3.1.1897, no 53, s. 4). puhuu orkesterin johtajasta nimellä ”fru Ma-
ria Pollak”, ja samassa yhteydessä julkaistussa valokuvassa näkyy ainoastaan naisia. Aviopari lienee 
 toiminut yhtyeen johdossa yhteistyössä, mutta julkisessa keskustelussa johtajattareksi mainittiin 
markkinointisyistä ainoastaan vaimo – olihan kysymyksessä naisorkesteri. Olen käsitellyt Pollakien 
yhtyettä tapaustutkimuksenomaisesti toisaalla (Koivisto 2018, 255–256).

993 Molempien orkesterien johtajat olivat kotoisin Wienistä, joten on todennäköistä, että he tunsivat toisen-
sa tai ainakin tiesivät toistensa orkestereista. Koivisto 2018, 255–256 ja tämän tutkimuksen viite 336.



Naisorkesteri  näyttämöllä

217

ginal Wiener Schwalben” (den enda existerande damorkestern med benämningen 
(Obs!) Original Wiener Schwalben).994 Pariskunta julkaisi samankaltaisia kannanot-
toja 1890-luvun lopulla myös Der Artist -lehdessä. Niissä he varoittivat ravintolan- ja 
hotellin johtajia samalla nimellä esiintyvistä kilpailevista orkestereista.995 Mainoksissa 
oli nostettu esille orkesterin perustamisvuosi 1883, jolla johtajat halusivat korostaa yh-
tyeen kokeneisuutta ja perinteikkyyttä.996 Pollakien aktiivisuus havainnollistaa oival-
lisesti, miten tärkeän osan naisorkesterin imagoa yhtyeen nimi transnationaalisessa 
kiertuetoiminnassa muodosti. 

Kansalliset, kansainväliset ja alueelliset elementit siis ristesivät keskenään nais-
orkesterien nimissä. Ne muodostivat keskeisen osan yhtyeiden julkisuuskuvasta. Ni-
met eivät silti olleet kiveen hakattuja tai toisiaan poissulkevia. Oli täysin mahdollista, 
että orkesteri vaihtoi nimeään.997 Toisaalta monet orkesterit pitivät imagostaan tiiviisti 
kiinni, mikäli se osoittautui kilpailussa pärjäämisen kannalta tehokkaaksi.

WEIßE MADERLN: NAISORKESTERIEN ASUT JA 
ESIINTYMISKONVENTIOT

Nimien ohella oleellisia naisorkesterien imagonrakennuksessa olivat esiintymisasut 
ja näyttämöllä olemisen tapa. Yhtyeistä tuskin olisi julkaistu kuvallisia mainoksia ja 
postikortteja, elleivät ne olisi tietoisesti panostaneet ulkoasuunsa. Toisaalta Bühnen-
sitzen-kulttuuri sai aikaan sen, että yleisö odotti naisorkestereilta tietynlaista lava-
käyttäytymistä. Sekä puvut että näyttämöllisyys kuuluivat laajemmin eurooppalaiseen 
varieteekulttuuriin, eivät pelkästään naisorkesterien konsertteihin. Ohjelmiston ohella 
yhtyeet välittivät Suomen kaupunkeihin myös näitä esityskulttuurin elementtejä.

Esiintymisasut

Naisten salonkiorkesterin ikonisin visuaalinen ilme pohjautui pitkille, valkoisille le-
ningeille (ks. kuva 10).998 Niistä tuli aikalaisten silmissä naisorkesterin univormu, sil-
lä käytäntö levisi yhtenäisenä Euroopan eri puolille.999 Valokuva-aineiston perusteel-
la tällaisiin pukuihin kuului yleensä erivärisiä juhlavia koristeruusukkeita, -vöitä ja 
 -olkanauhoja, jotka täydensivät asukokonaisuuden. Leningit olivat harvoin  avokaulaisia 

994 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 4.12.1896 (no 331) s. 2.
995 Der Artist 17.11.1895 (no 562) s. 53.
996 Der Artist 17.11.1895 (no 562) s. 53.
997 Ks. liite 2. Esimerkiksi naisorkesteri Fennia esiintyi alun perin nimellä ”Flora”, kuten liitteestä käy 

ilmi.
998 Kortti on Der Artist -lehden kustantamon tuottama ja postileiman mukaan se on lähetetty Giessenistä 

1910.
999 Ks. esim. Salten 2004 [1911], 92.
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tai lyhythelmaisia. Tässä suhteessa ne poikkesivat monien muiden varietee alan nais-
muusikoiden – esimerkiksi subrettien tai chansonettien – puvuista, joissa ihonmyö-
täiset trikoot olivat arkipäivää.1000 Trendin alkuperästä ei ole tarkkaa tietoa.  Kuitenkin 
jo Josephine Amann-Weinlichin naisorkesterin jäsenet pukeutuivat 1870-luvulla ku-
valähteiden perusteella pitkiin vaaleisiin leninkeihin. 1001  Kenties malli saatiin heiltä. 
Valkoisten pukujen myötä wieniläiseen puheenparteen juurtui termi weiße Maderln 
(suom. valkoiset neidot), jolla viitattiin nimenomaan wieniläisiin tai itävaltalaisiin nai-
sorkestereihin.1002 Myös merkittävä osa Suomessa esiintyneistä naisorkestereista kon-
sertoi valkoisissa asuissa. 

Kuten Dorothea Kaufmann ja Maren Bagge ovat huomauttaneet, valkoisilla, peit-
tävillä asuilla haluttiin todennäköisesti korostaa esiintyjien nuoruutta ja moraalis-
ta kunnollisuutta.1003 Lisäksi Kaufmann on tuonut esille, että vaalealla väriskaalalla 

1000 Myers 1993, 179; Kaufmann 1997, 156 ja Bagge 2018, 26. Ks. myös Kalha 2013, 9–10.
1001 Ks. esim. ranskalaisessa valokuva-albumissa säilynyt kuva orkesterista (Recueil. Portraits de 

Joséphine Amann-Weinlich, chef du 1er orchestre féminin d’Europe (XIXe s.), http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b85306006m, osoite tarkistettu 8.4.2018).

1002 Ks. Marschall 2016 (https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wien/stadtleben/?em_cnt=802956, 
osoite tarkistettu 8.4.2018).

1003 Kaufmann 1997, 156 ja Bagge 2018, 26. Anke Steinbeck on esittänyt, että valkoiset asut loivat lisäksi 

Kuva 10. Wilhelm Riemannin Elite Konzert-Damen-Orchester Bonne Fortune 
poseeraa tässä postikortissa vuodelta 1910 yhtyekulttuurille ominaiseen tapaan pit-
kissä valkoisissa asuissa. Niiden avulla naisten salonkiorkesterit tekivät eroa varie-
teemaailman uskaliaaseen eroottiseen vihjailuun.
Kuvalähde: FMG Hannover / D-HVfmg Rara / FMG Postkarten.270



Naisorkesteri  näyttämöllä

219

 tehtiin pesäeroa pikkuporvariston ja työväenluokan naisten tummasävyiseen pyhäpu-
keutumiseen.1004 Tässä mielessä puvuilla oli samankaltainen funktio kuin eliittiin tai 
 ensiluokkaisuuteen viittaavilla nimiattribuuteilla. 

Naisorkesterien pukuja määrittivät adjektiivit ”hyvän maun mukainen” (geschmack-
voll, smakfull), ”erittäin hieno” (hochfein) sekä ”elegantti” (elegant). Käsitteitä käyt-
tivät sekä yhtyeiden johtajat että miespuoliset sanomalehtikirjoittajat.1005 Luonneh-
dinnat ovat maireudessaan kaavamaisia. Siksi on vaikeaa päätellä, mitä kirjoittajat ja 
mainostajat kulloinkin niillä tarkoittivat. Ero muille varietee-esiintyjille tyypillisiin us-
kaliaisiin pukuihin oli kuitenkin selvä. Esimerkiksi Finland-lehteen kirjoittanut nimi-
merkki ”N.” vertasi Helsingin Palokunnantalolla esiintyneen naisorkesteri A. Schmied-
lin esityksiä ja operettilaulajien numeroita seuraavasti:

Hyvin harjoitelleen naisorkesterin esityksistä ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa, mutta lau-
lusta sitä vastoin olisi yhtä ja toista huomauttamista. / Näiden rivien lähettäjä olettaa, että 
niin sanottujen kansankonserttien päämääränä on jalostaa ’kansan’ makua ja ettei yhdenkään 
niihin otettavan esityksen ainakaan pitäisi olla sellainen, että sillä voisi olla moraalisesti tur-
meleva vaikutus yleisöön. Tämä usko joutui eilen häpäistyksi. Vaikka jättäisikin huomiotta 
sen, ettei café-chantantista muistuttavien laulunumeroiden musiikillinen arvo ollut suuri, ei 
voi olla mitä vakavimmin moittimatta sitä, että neiti Hjelmdahlin sallittiin kansankonsertissa 
esiintyä puvussa, joka jopa varieteeteatterissa olisi vaikuttanut uskalletulta.1006

Valkoinen puku ei kuitenkaan ollut ainoa vaihtoehto. Aiemmin on jo mainittu 
Trachtenkapelle-yhtyeet, joiden esityksiin kuuluivat kansanmusiikki-instrumentit 
sekä kansallispuvut. Kansallispukuratkaisuja esiintyi myös muissa yhtyeissä, ja  niillä 
vedottiin yleisön eksotiikannälkään. Esimerkiksi Helsingissäkin heinäkuussa 1898 
esiintynyt N. P. Wedemeyerin alankomaalainen naisorkesteri (I. Niederländisches 
Damen- Orchester) käytti mainosmateriaalin perusteella sekä pitkiä, valkeita leninkejä 
että tyyliteltyjä kansallispukuja.1007 

Kuva- ja mainosaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että useampien naisorkesterien 
jäsenillä oli käytettävissään useampi kuin yksi esiintymisasu.1008 Yhtyeet – erityisesti 
naisten torvisoittokunnat – mainsotivat Der Artist -lehdessä moninkertaisestikin vaih-
tuvia pukujaan. Aineisto tosin ei kerro, vaihtoivatko muusikot asua kesken konsertin, 

näyttävän kontrastin suhteessa yhtyeiden miespuolisten jäsenten frakkeihin (Steinbeck 2012, 120).
1004 Kaufmann 1997, 156.
1005 Viimeksi mainituista hyvänä esimerkkinä ks. Viborgsbladetin anonyymi arvostelu naisorkesteri Bu-

gányin konsertista (19.10.1898, no 242, s. 2).
1006 ”Om den väl inöfvade damorkesterns prestationer är ej annat än godt att säga, men mot sången vore 

deremot [sic] ett och annat att anmärka. / Insändaren af dessa rader förutsätter att ändåmålet med 
de så kallade folkkonserterna är att förädla ’folkets’ smak och att alla der [sic] förekommande presta-
tioner åtminstone ej böra vara af det slag, att de kunde hafva en depraverande inverkan på publiken. 
Denna tro kom emellertid i går på skam. Om man ock förbiser att de om café-chantant påminnande 
sångnumrens musikaliska värde ej var stort, kan man dock ej underlåta att på det allvarligaste klandra 
att det tilläts fröken Hjelmdahl att på en folkkonsert uppträda i en drägt, som t. o. m. på en varieté- 
teater skulle förefallit vågad.” Finland 24.2.1890 (no 45) s. 3. Kursiivit ovat peräisin alkutekstistä.

1007 Ks. FMG Hannover, postikortti 14 ja Der Artist 22.1.1899 (no 728) s. 54.
1008 Ks. esim. Bagge 2018, 26.
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päivittäin tai viikoittain. Dorothea Kaufmann on tullut siihen tulokseen, että vaihta-
minen toimi todennäköisesti konserttikohtaisesti.1009 Väite vaikuttaa uskottavalta. 
 Suomalaisissa sanomalehdissä ei ole säilynyt kuvauksia siitä, että naisorkesterit olisi-
vat vaihtaneet pukuja esitystensä aikana. Joka tapauksessa useamman puvun ylläpito 
tuli muusikoille kalliiksi. Ajan tavan mukaan esiintyvien taiteilijoiden asuista ei vastan-
nut teatteripuvusto vaan esiintyjä tai seurue itse. Näin oli myös naisorkesterien laita.1010 

Joillakin naisorkestereilla oli käytössään erilaisia ”fantasiapukuja” (Phantasiekos-
tümen).1011 Yksityiskohtaisia luonnehdintoja niistä on vaikeaa löytää, mutta sanoma-
lehtikuvaukset sekä naisorkesterien mainospostikortit antavat osviittaa pukujen kirjos-
ta. Joukosta löytyi sekä tyttömäisiä merimiesasuja, kuten Norbert Otton naisorkesteri 
Humorilla, että rokokoopukuja peruukkeineen, kuten brittiläisellä Madame Anglessin 
naisorkesteri Pompadourilla.1012 Muutamissa mainosvalokuvissa esiintyvät naiset po-
seerasivat toilettensa mukaisissa rooleissa, kuten esimerkiksi ”Damenterzett Wiener 
Singvögel esityksessään salapoliiseina” (Damenterzett Wiener Singvögel in ihrem 
Vortrag als Schattnerinnen).1013 Käytäntö näyttää olleen tyypillisempi lauluyhtyeiden 
kuin naisvoittoisten ravintolaorkesterien keskuudessa. 

Fantasia-asuihin liittyi leikittelyä aikakauden heteronormatiivisilla sukupuoli-
rooleilla. Bagge, Myers ja Kaufmann ovat yksimielisiä siitä, että naisten salonkiorkeste-
reita uskaliaampia olivat tässä suhteessa muut varieteeseurueet ja naisten torvisoitto-
kunnat.1014 Jo yhtyeiden instrumenttivalinnat herättivät yleisössä mielikuvia miehisistä 
sotilassoittokunnista, ja näiden mielikuvien varaan orkesterit rakensivat markkinoin-
tiaan. Naisten torvisoittokunnat pukeutuivat univormuihin, joihin kuului  sotilasta kin 
ja -lakin ohella joko hame tai housut.1015 B. Böhmin Alt-Heidelberg-naisorkesteri 
puolestaan käytti pitkien valkoisten pukujensa koristeina Burschenschaft-lakkeja ja 
-olka nauhoja saksalaiseen ylioppilaskulttuuriin viitaten.1016 Perimmäinen tarkoitus oli 
tietysti yleisön uteliaisuuden kutkuttaminen. Nainen sotilas- tai ylioppilasasussa muo-
dosti aikakauden keskiluokan silmissä kiehtovan ristiriidan, jollaista ei arkielämässä 
voinut nähdä. Fiktiivinen näyttämömaailma mahdollisti normeista poikkeavan pukeu-
tumisen aina vakavan teatterin ja oopperamaailman housurooleista lähtien.1017 

1009 Kaufmann 1997, 123. Annkatrin Babbe sen sijaan on epäillyt, että naisorkesterimuusikot vaihtoivat 
asujaan myös konserttien väliajoilla (Babbe 2017, 315).

1010 Bagge 2018, 26 ja Müller 1993/1994, 202.
1011 Ks. esim. Müller 1993/1994, 201. 
1012 FMG Hannover, postikortti 2 ja Kent 1983, 22.
1013 FMG Hannover, postikortti 5.832.014. Olen tulkinnut varjostamiseen viittaavan käsitteen ”Schattne-

rin” tarkoittavan tässä yhteydessä eräänlaista salapoliisia.
1014 Ks. esim. Bagge 2018, 26; Kaufmann 1997, 68 ja 123; Myers 1993, 179.
1015 Ks. esim. FMG Hannover, kuva 5.862.446 (Elite-Damen-Trompeter- u. humor. Gesangs-Ensemble 

La Paloma Dir. A. Böhm). Univormuihin liittyvistä sukupuolittuneista konnotaatioista puhallinorkes-
tereissa ks. myös Steinbeck 2012, 119–120.

1016 FMG Hannover, posikortti 5.034.663. 
1017 Housurooleista tarkemmin ks. Owen Janderin ja Ellen T. Harrisin artikkeli ”Breeches part” Oxford 
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Varieteealalla sukupuoliroolien haastaminen olikin yleistä eri puolilla Eurooppaa. 
1800-luvun lopulla suosittuja olivat erilaiset ”muuntautumistaiteilijat” (Verwandlungs-
künstler). Heitä voisi kuvailla nykyisen drag-taiteen esitaistelijoiksi.  ”Muuntautu-
mistaiteilijat” pukeutuivat oletetun sukupuolensa vastaisesti ja esittivät humoristisia 
laulu- sekä näyttämönumeroita.1018 Britanniassa yleisön suosikiksi nousi Vesta Tilley 
(Matilda Alice Victoria Powles, myöh. Lady de Frece, 1864–1952), jonka repertuaariin 
karttui monenlaisia mieshahmoja pitkän uran aikana.1019 Der Artistin naisorkesteri-
palstalla mainostanut Radoschowski’sche Damen-Gesellschaft Dämon Gold ilmoitti 
esittävänsä myös Verwandlung-numeroita.1020 Sekä Der Artistin osoiteluetteloista että 
säilyneistä konserttiohjelmista päätellen varsinaiset Verwandlung-esitykset eivät kui-
tenkaan olleet tavanomaisia naisorkesterikultuurissa. 

Aikalaisyleisön silmissä maskuliinisia viittauksia sisältäneet asuvalinnat näyttäytyi-
vät mielikuvituksellisina ja teatraalisina. Tästä Helsingin Seurahuoneellakin esiinty-
nyt Madame Bisérasin naisten torviyhtye on havainnollinen esimerkki.1021 Orkesterin 
pukuvalikoimaan kuuluivat niin 1700-lukua henkivät sotilastakit kaularöyhelöineen, 
polvihousuineen ja kolmikolkkahattuineen kuin rintapanssarit töyhtökypärineen.1022 
Greta Kent, jonka Viola-, Mina- ja Hilda-tädit kuuluivat orkesteriin 1900-luvun tait-
teessa, toteaa muistelmissaan osuvasti, että ”osassa valokuvista he [Bisérasin jäse-
net] näyttävät pikemminkin pantomiimien solistipojilta”.1023 Joukosta löytyi myös 
” feminiinisempiä” pukuvalintoja, mutta siroihin kenkiin tai saappaisiin verhotut jalat 
olivat Bisérasin muusikoilla vähintään sääriä myöten näkyvissä.

Music Online -tietokannassa (https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/gmo/9781561592630.
article.03911, osoite tarkistettu 8.4.2018) sekä Rosenberg, Tiina: Byxbegär (Stockholm: Alphabeta-
Anamma 2000).

1018 Aiheesta tarkemmin ks. Rodger, Gillian: ”’He isn’t marrying a man’: Gender and Sexuality in the Re-
pertoire of Male Impersonators, 1870–1930”, julkaistu teoksessa Queer Episodes in Music and Mo-
dern Identity (toim. Fuller, Sophie & Whitesell, Lloyd, Urbana & Chicago: University of Illinois Press 
2002), s. 105–133. 

1019 Tilleystä ks. Bruseker, Nancy A.: ”’Where are the girls of the old brigade?’ Vesta Tilley and her Fema-
le Audience in Correspondence”, julkaistu teoksessa Musicians and Their Audiences: Performance, 
Speech and Mediation (toim. Tsioulakis, Ioannis & Hytönen-Ng, Elina, New York: Routledge 2017), 
s. 167–180.

1020 Radoschowskin yhtye mainosti itseään Der Artistissa vuosina 1895–1896. Orkesterin osoitteesta ei 
annettu palstalla tietoa, joten yhtyettä ei ole huomioitu tämän tutkimuksen reitti- ja nimilistoissa 
(kartat 3 ja 4 sekä liite 3).

1021 Yhtyeestä tarkemmin ks. Kent 1983, 39–43.
1022 Kent 1983, 41–42. Myös orkesterin esiintymisnumerot vaikuttavat Helsingin Kaivohuonnelta säi-

lyneen ohjelman perusteella kovin näyttämöllisiltä (ks. Kaivohoneen varietee, ohjelma kesältä 
1896, Doria-tietokanta, Ruokalistoja ja ohjelmalehtisiä -kokonaisuus, http://urn.fi/URN:NBN:-
fi-fe201211139940, osoite tarkistettu 1.2.2019).

1023 ”In some of the photographs they look more like principal boys.” Kent 1983, 40. Millie Taylorin 
mukaan brittiläisten pantomiimien sankarihahmo (principal boy) kehittyi alun perin italialaisen 
commedia dell’arte -perinteen harlekiinista (arlecchino, ks. Taylor, Millie: British Pantomime Per-
formance, Bristol & Chicago: Intellect 2007, 12). Nämä roolit kirjoitettiin tyypillisesti naisten esitet-
täviksi (Rodger 2002, 106). Termi ”pantomiimi” tarkoittaa tässä yhteydessä fantasianäytelmää, ei siis 
pantomiimiesitystä sellaisena kuin sen nykyään suomen kielessä ymmärrämme (Taylor 2007, 11–12).



Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle

222

Vaikka naisorkesterien pukukäytännöt vaikuttavat suhteellisen yhtenäisiltä, työpu-
keutumiseen vaikuttivat aluekohtaiset kulttuurierot. Esimerkiksi Suomen oloissa Bisé-
rasin visuaalinen ilme oli naisorkesterille poikkeuksellinen. Mannereurooppalaisessa 
suurkaupungissa se sen sijaan saattoi näyttäytyä jopa konservatiivisena. Kun Biséra-
sin yhtye esiintyi Pariisin Folies-Bergèressä, ”ranskalaiset varieteetytöt [show girls], 
jotka olivat tottuneet kulkemaan ympäriinsä alasti, kiusoittelivat armottomasti yhty-
een jäseniä tekemällä heille sellaisia huomautuksia kuin ’Oh la la [sic], Engleeeesh – 
shocking’”.1024

Naisorkestereissa työskennelleet miesmuusikot eivät kuva-aineiston perusteella 
sonnustautuneet tiukkoihin trikoihin tai fantasia-asuihin. Myöskään sukupuolirooleil-
la leikittelyä ei heidän puvuissaan näkynyt. Yleensä miehen asu oli naisorkestereissa 
moderni tumma puku tai frakki. Sen sijaan Ludmilla Gehrecken naisorkesterin joh-
tajatar omaksui vaikutteita miesten pukeutumistavasta. Hän kuvautti itsensä yhtyeen 
postikortteihin mustassa hännystakissa ja frakkirusetissa sekä valkoisessa paidassa. 
Yhteen postikorttiin Gehrecke kuvattiin jopa johtamassa orkesteriaan tahtipuikko kä-
dessä. Viittaukset perinteisen miehiseen kapellimestarirooliin olivat varmasti tietoisia. 
Gehrecke halusi siis luoda sekä itsestään että yhtyeestään vakavasti otettavaa, am-
mattimaista ja miesorkestereihin vertautuvaa mielikuvaa. Tässä tapauksessa esiinty-
misasujen valintaa voi tulkita emansipatorisena tekona, vaikka ratkaisuun olisi myötä-
vaikuttanut yleisön kiinnostus.1025

Näyttämöllä katseen kohteena

Naisorkesterin musiikillinen laatu […] arvioidaan kiinnittämällä huomiota ei vähempään kuin 
kolmeen erilaiseen tekijään. Ne ovat: rumpalin ulkonäkö, rumpalin tapa reagoida salissa istu-
vien herrojen katseisiin ja rumpalin kyky käsitellä rumpukapuloitaan. / Naisorkesteri, jossa 
on kaunis rumpali, joka ennakkoluulottomasti jakelee pieniä suloisia hymyjä kaikille herroille, 
joiden katseen hän näkee intensiivisemmin suuntautuneen itseensä, ja joka sen lisäksi osaa 
lyödä piccolorumpua niin, että hän peittää koko orkesterin ja suorittaa oikealla kädellä hyper-
elegantin heilautuksen, kun hän on aikeissa lyödä vaskilautasta rumpukapulalla, tuollainen 
naisorkesteri on ensiluokkainen. / Jos rumpalilla ei ole kaikkia mainittuja ominaisuuksia, osan 
niistä voi sopivasti ottaa vastuulleen joku orkesterin muista naispuolisista jäsenistä. Katseet ja 
hymyt voi hoitaa myös esimerkiksi orkesterin johtajatar tai bassoviulunsoittajatar, joka näkyy 
hyvin, sillä hänkin olosuhteiden pakosta seisoo, kun ei pysty pitämään viuluaan leuan alla.1026

1024 ”[…] they were unmercifully teased by the French show girls who were used to walking around nude, 
making such remarks to them as ’Oh la la, Engleeeesh – shocking’ […]”. Kent 1983, 45.

1025 Ks. esim. FMG Hannover, postikortti Gehrecken orkesterista kansiossa B3 ja Bagge 2018, 20–21. 
Gehrecken orkesteri esiintyi myös Turun Hamburger Börsissä vuonna 1905.

1026 ”En damorkesters musikaliska kvalitet […] bedömes med fäst afseende å icke mindre än tre särskilda 
faktorer. Dessa äro: trumslagerskans utseende, trumslagerskans sätt att reagera mot de i salen sittan-
de herrarnes blickar och trumslagerskans förmåga att behandla sina pinnar. / En damorkester, som 
har en vacker trumslagerska, den där fördomsfritt levererar ett litet täckt småleende åt hvarje herre, 
hvars blickar hon ser mera intensivt rikade på sig, och som därjämte kan hvirfla på piccolotrum-
man så att hon öfverröstar hela orkestern och göra en hyperelegant svängning med högra armen, 
då hon skall åt mässingstallriken med trumpinnen, en sådan damorkester är af prima kvalitet. / Om 
nu trumslagerskan icke besitter alla de antydda egenskaperna, så kan en del af dem äfven lämpligen 
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Tämä piikikäs kuvaus naisorkestereiden ”katseista ja hymyistä” on peräisin nimimerk-
ki Boulot’lta. Naisorkesterien lavakäyttäytymisestä on vaikeampaa tehdä päätelmiä 
kuin muusikoiden esiintymisasuista, sillä elävää kuvaa yhtyeistä ei ole tiettävästi säi-
lynyt. Valokuva- ja postikorttiaineistoista voi toki vetää joitakin johtopäätöksiä. Kuten 
Margaret Myers on korostanut, pääosin lavaeleitä koskevat lähteet ovat peräisin ylei-
sön, eivät muusikoiden kynästä.1027 Niiden näkökulmaa leimaa sukupuolittava katse, 
joka näyttämöllä soittaviin naisiin kohdistui.1028 

1900-luvun vaihteen eurooppalaista varieteeta on vaikea jakaa eri genrekatego-
rioihin. Musiikki, tanssi ja näytteleminen limittyivät taiteilijoiden esityksissä usein 
saumattomasti.1029 Näin oli myös naisorkesterikonserttien laita, mikä näkyy jo soiton 
ja laulun vapaassa yhdistelemisessä. Voisi olettaa, että yhtyeillä olisi ollut mahdolli-
suus sisällyttää konsertteihinsa myös draamallisia tai tanssillisia elementtejä. Myös 
esiintymisasujen vaihdokset kertovat siitä, että muusikot omaksuivat yleisön edessä 
erilaisia rooleja. Valokuva-aineisto antaa ymmärtää, että yksittäiset seurueet esittivät 
jopa ”huumorinumeroita” (humoristische Vorträge) tai muita näytelmällisiä osuuksia 
konserteissaan.1030 Pääasiallisesti teatteri ja tanssi jäivät silti naisorkesterien toiminta-
kulttuurin ulkopuolelle. Vain yksi orkesteri mainosti 1890-luvulla Der Artist -lehdessä 
itseään myös ”tanssiseurueena” (Tanzgesellschaft).1031 Vaikuttaa siis siltä, että yhtyeet 
halusivat profiloitua varieteealan kilpailussa musiikkinumeroilla. 

Silmäpeli, johon ”Boulot” tekstissään viittaa, oli aikalaisuutisoinnissa laajasti esillä. 
Esimerkiksi Program-bladetin Passepartout kirjoitti tanskalaisen naisorkesteri Danan 
esityksistä Seurahuoneella keväällä 1899 seuraavasti: ”Heidän kujeelliset silmänsä rea-
goivat yllättävän helposti ihaileviin katseisiin, minkä johdosta heidän kaksi ’Dana’-ka-
valjeeriaan näyttävät kadehdittavan välinpitämättömiltä.”1032 Fyren- pilalehti kiteytti 
ajatuksen Josef Silbermanin (1877–1950) naisorkesterin kohdalla suorasukaisemmin: 
”Häntä kuuntelee mielellään ja hänen daamejaankin katselee mielellään.”1033 Miesvoit-
toinen yleisö saapui ihailemaan naisorkesterimuusikoiden ulkonäköä, ei välttämättä 
kuuntelemaan heidän musisointiaan.

 öfvertagas af någon annan kvinnlig medlem af orkestern. Det där med blikkarna [sic] och småleen-
dena t. ex. kan också exekveras af kapellmästarinnan eller basfiolflickan, som synes bra, emedan hon 
också står, därtill tvungen af den omständigheten, att hon icke kan hålla sin fiol under hakan.” Huf-
vudstadsbladet 24.11.1895 (no 320) s. 6.

1027 Myers 1993, 179.
1028 Miehisestä katseesta ks. Kaplan 1983, 1–2 ja 14–15.
1029 Kalha 2013, 192.
1030 Ks. esim. FMG Hannover, postikortti 5.632.373.
1031 Kysymyksessä oli Weni Mikovecin ”puolalainen” (polnische) yhtye, joka näkyy lehden osoiteluette-

loissa kaikkina tarkasteltuina vuosikertoina 1892 alkaen. Tanssi tosin ilmestyi mukaan orkesterin 
nimeen vasta vuonna 1898 – mahdollisesti jo aineistosta puuttuvan vuosikerran 1897 kuluessa.

1032 ”Deras skälmska ögon reagera oanadt lätt mot beundrande ögonkast, hvaröfver deras två ’Dana’- 
kavaljerer ser afvundsvärdt likgiltiga ut.” Program-bladet 17.3.1899 (no 82) s. 3.

1033 ”Man kan gärna höra honom, och se på hans damer också för resten [sic].” Fyren 7.12.1901 (no 49) s. 4.
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On vaikea sanoa, missä määrin tulkinnat kuvastavat totuudenmukaisesti 
 konserttitilannetta. Epäilemättä orkesterinjohtajat rohkaisivat muusikoita hymyile-
mään ja suhtautumaan yleisön ihailuun positiivisesti. Olihan heidän elantonsa riip-
puvainen asiakaskunnasta. Todennäköisesti flirttimaininnat kuitenkin perustuivat 
miespuolisten kirjoittajien fantasioihin. Lavalla soittava nainen oli asiakaskunnalle 
lähtökohtaisesti passiivinen ihailun kohde, johon totilasin äärellä istuvat miehet hei-
jastivat omia romanttisia tai eroottisia toiveitaan.1034 

Naisorkesterien esiintymisten aikalaiskuvauksia voikin tulkita klassisena esimerkki-
nä ”miehisestä katseesta” (male gaze), jossa naisesiintyjä määritellään patriarkaalisen 
linssin läpi. Kuten miehistä katsetta elokuvan viitekehyksessä tutkinut Jill Dolan on 
esittänyt, näyttämöllä tai valkokankaalla esiintyvän naisen käyttäytyminen suodattuu 
länsimaisessa kulttuurissa sukupuolittavien normien ja valtarakenteiden läpi.1035 Ase-
telma näkyy laajalti naisorkestereita koskevissa aikalaiskirjoituksissa, joita tuottivat 
pääosin keskiluokkaan kuuluvat miehet. Heidän mieltymyksensä ja mielikuvansa puo-
lestaan vaikuttivat naisorkesterien omiin markkinointikeinoihin.

Tulkintaa tukee se, ettei naisorkesterien jäsenillä ole silmäpelin kuvauksissa aloit-
teellista asemaa. He sananmukaisesti vastaavat hymyillään miesten katseisiin, eivätkä 
kirjoittajat tee selkoa heidän ajatuksistaan tai motiiveistaan. Erinomainen esimerkki 
tällaisesta esineellistämisestä löytyy Fyren-pilalehdessä helmikuussa julkaistusta hu-
moristisesta runosta ”Eräälle naisorkesterin jäsenelle (A.:n ylistys)” (Till ”Henne” i 
dam orkestern, en hyllning af A.):

Istun puoliksi uneksien, hiljaa / Ja kuuntelen viuluasi. / Tupakka- ja viinihöyryjen, / moitti-
vien ja arvostavien äänten, / ihmisten jaarittelun ja virnistelyn keskellä. / Sävelten juovutta-
mana / Kuulen ainoastaan sinun viulusi. / Näen sinut, pienen ja hennon. / Näytät niin sorjalta 
ja kauniilta. / Otsasi, punaiset huulesi, / Kuka voisikaan puhua niistä pahaa? / Sinun katseesi, 
joka laulaa ja livertelee, / Kuin viulusi sävelet, / Sinun uumasi, taipuisan kuin pellava. – / Si-
nun vuoksesi mies voi haaskata elämänsä! / Pst! Viiniä! Lisää viiniä! Lisää viiniä! / Tänä iltana, 
sinä pikkuinen, minä suutelen / Hymyileviä punaisia huuliasi.1036

Runon taustalla näkyy jälleen käsitys yhtyeiden jäsenistä tahdottomina objektei-
na.  Kuten Margaret Myers on osoittanut, asetelma kumpuaa aikakauden porvarillis- 
heteronormatiivisista asenteista.1037 Toisaalta suutelu- ja katsekontaktihaaveet kie-
toutuvat yhteen naisorkesterien ”kevytkenkäisen” maineen ja moraalipaniikin kanssa. 
Miehinen katse asetti naismuusikot ahtaaseen lokeroon. He olivat eroottisten  unelmien 

1034 Ks. Dolan 2012 [1988], 48–49.
1035 Ks. esim. Dolan 2012 [1988], 18 ja 99. 
1036 Jag sitter halfdrömmande, stilla / Och lyssnar till din violin. / I ångor af tobak och vin, / Bland röster, 

som klandra och gilla, / Bland människors pladder och flin, / I tonernas villande villa, / Jag hör en-
dast din violin. / Jag ser dig, du spensliga lilla. / Du synes så fager och fin. / Din panna, din mund af 
karmin, / Hvem säger om dem något illa? / Din blick, som kan sjunga och drilla, / Som tonen från din 
violin, / Din midja så böjlig som lin. – / För dig kan ett lif man förspilla! / Pst! Vin! Mera vin! Mera 
vin! / I kväll skall jag kyssa, du lilla, / Din leende mund af karmin.” Fyren 4.2.1899 (no 5) s. 3.

1037 Ks. erityisesti Myersin tutkimuksen toisen osan ensimmäinen luku (Myers 1993, 194–222).
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saavuttamattomia kohteita, joiden omalla tahdolla tai toiveilla ei ole merkitystä.

Varieteekulttuuriin kuului laajemminkin uskalias eroottinen vihjailu, joka ei rajoit-
tunut esiintymisasuihin.1038 Brittiläisen music hall -tähden Marie Lloydin (1870–1922) 
konflikteja Lontoon huvisääntelyn kanssa tutkinut Susan Pennybacker on tuonut tee-
maa ansiokkaasti esille. Osuvan aikalaiskommentin mukaan ”kysymys ei ollut siitä, 
mitä hän [Lloyd] sanoi, vaan miten hän sen sanoi” (it was not what she said but the 
way in which she said it).1039 Kun Lloyd kyseli koulutytöksi pukeutuneena näennäisen 
viattomia – ”What’s that for, eh?” – yleisölle oli eleiden ja äänenpainojen kautta selvää, 
mitä merkityksiä rivien välistä oli tarkoitus lukea.1040

Eroottisen vihjailun viitekehys väritti kauttaaltaan naisorkesterien näyttämölläoloa. 
Koska yhtyeet esiintyivät ravintoloissa, kahviloissa ja varieteeteattereissa, yleisö oli en-
nakolta valmis näkemään naismuusikoiden eleissä piilomerkityksiä. Kontrasti wieni-
läisten tai itävaltalaisten naisorkesterien käyttämiin pitkiin valkoisiin leninkeihin on 
ilmeinen. Orkesterinjohtajat käyttivät ristiriitaa hyödykseen. Oman aikansa kiltin naa-
purintytön siisti ja siveä ulkomuoto maailmalliseen ravintolailtaan yhdistettynä  kiehtoi 
yleisön miesten mielikuvitusta. Asetelma kuvastaa oivallisesti keskiluokan kaksinais-
moralistisia asenteita, joiden puitteissa naisorkesterimuusikot joutuivat jatkuvasti 
tasa painoilemaan eri puolilla Eurooppaa.

MITGLIEDERWECHSEL VORBEHALTEN: NAISORKESTERIT, 
POSTIKORTTITEOLLISUUS JA MAINONTA

Postikortti varieteemainonnan välineenä

Myös naisorkesterin postikorttimainonta heijasti yleisön toiveita. Orkestereiden kan-
nalta ei ollut yhdentekevää, millaisina niiden jäsenet postikorttikuvissa näyttäytyivät. 
Kyseessä oli yhtyeiden toimeentulon kannalta tärkeä ja transnationaalisten verkosto-
jen avulla laajalle levinnyt markkinointikeino.1041 Korttien mukana mielikuvat naisor-
kestereista kulkeutuivat konserttiyleisöltä sukulaisille ja tuttaville. Kuvien asetelmat, 
rekvisiitta ja taustat viestivät julkisuuskuvasta, jonka naisorkesterit – tai oikeammin 
yhtyeiden johtajat – itsestään halusivat tietoisesti välittää.

1038 Varieteesta ja eroottisesta vihjailusta ks. esim. Myers 1993, 185–186.
1039 Pennybacker, Susan: ”’It was not what she said, but the way in which she said it’: The London County 

Council and the Music Halls”, julkaistu teoksessa Music Hall: The Business of Pleasure (toim. Bai-
ley, Peter, Popular Music in Britain, Milton Keynes & Philadelphia: Open University Press 1986, s. 
118–140), 119. Pennybacker on nostanut tämän sitaatin artikkelinsa yläotsikkoon. Lloydista ks. myös 
Crump, Jeremy: ”Provincial Music Hall: Promoters and Public in Leicester, 1863–1929”, julkaistu 
teoksessa Music Hall: The Business of Pleasure (toim. Bailey, Peter, Popular Music in Britain, Milton 
Keynes & Philadelphia: Open University Press 1986, s. 53–72), 66.

1040 Pennybacker 1986, 131.
1041 Bagge 2018, 28–29.
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Naisorkesterien kultakausi 1800- ja 1900-lukujen taitteessa osui yksiin postikortti-
teollisuuden suursuosion kanssa.1042 Varietee- ja esittävien taiteiden aloilla postikortti-
mainostaminen muutenkin tyypillistä. Jopa Der Artist -lehden kustantamo laajensi 
vuosisadan vaihteessa toimintaansa postikorttien painattamiseen.1043  Uutta markki-
nointikanavaa käyttivät niin kansainvälisesti tunnetut supertähdet kuten näyttelijä Sa-
rah Bernhardt tai tanssija Caroline Otéro (1868–1965) kuin vaatimattomamman jul-
kisuusprofiilin solistit ja yhtyeet impressaareineen.1044 Postikorttimainonnasta tuli 
oleellinen osa esittävien taiteiden – erityisesti naistaiteilijoiden – tähtikulttia. Ihailua 
ja valokuvien keräilyä kohdistui myös miespuolisiin esiintyjiin. Ruotsalainen kupletti-
laulaja Sigge (Bror Sigfrid Lindgren, 1869–1892) sai Helsingissä 1890-luvulla 
vieraillessaan kaupungin naiset suorastaan villiintymään.1045 

Taidehistorioitsija Harri Kalha on puhunut vuosisadan vaihteen postikortti-
kulttuurista osuvasti oman aikansa ”sosiaalisena mediana”. 1046 Vertaus saattaa 
kuulostaa anakronistiselta, muta se auttaa nykyihmistä ymmärtämään postikort-
tien merkitystä sekä laajaa levinneisyyttä. Kortit olivat keräilykohteita, joita ihmiset 
paitsi lähettivät toisilleen, myös kokosivat albumeihin ja vaihtoivat keskenään.1047 
 Modernina,  tehokkaana ja valtiorajat ylittävänä viestintätapana postikortit sopivat niin 
nais orkesterien kuin muiden kiertävien varieteeseurueiden käyttöön erinomaisesti.

Yleinen mielikuva aikakauden postikorteista on mustavalkovalokuva. Tuotanto oli 
tosiasiallisesti monipuolisempaa. Mukaan mahtui värillisiä piirroskortteja kuvateks-
teineen, ja korttitehtaiden työntekijät saattoivat lisätä valokuviin värejä ja irtokoris-
teita. Kuvia myös muokattiin ja retusoitiin. Tämän lisäksi käytössä oli niin sanottu 
foto montaasitekniikka. Sen avulla kuvia saatiin yhdisteltyä keskenään tai sijoitettua 
erilaisiin koristekehyksiin.1048 Uudenaikainen tiedonvälitys sekä nopeutuneet kulku-
yhteydet edesauttoivat korttien leviämistä.1049 

Naisorkesterien transnationaaliset verkostot ja kulttuurinvälitystoiminta nä-
kyvät korteissa varsin konkreettisella tavalla. Kuten Maren Bagge on selvittänyt, 

1042 Kalha 2013, 16–17 ja Kalha, Harri: ”Sukupuolen sotkijat: queer-kuvastoa anno 1900” (SQS 1–2/2015, 
s. 22–28), 23. Ks. myös Bagge 2018, 9.

1043 Ks. esim. FMG Hannoverin kokoelmasta löytyvät postikortti no 5 Marie Wirth-Pastuschkan Zufrie-
denheit-orkesterista (postileima 9.11.1908). Lehden logo vilahtelee tiuhaan Hannoverin musiikkikor-
keakoulun Forschungszentrum Musik und Gender -instituutin naisorkesteripostikorttikokoelmassa.

1044 Otérosta ks. esim. Kalha 2013, 86–95 ja Bernhardtista Kalha 2013, 79–83. Kalha keskittyy analyysis-
sään erityisesti pariisilaisiin ns. kokotteihin (cocottes), puolimaailmallisiksi leimattuihin näyttämö-
taiteen ammattilaisiin (Kalha 2013, 42–49). Myös Hanna Suutela on tutkimuksessaan Suomalaisen 
Teatterin näyttelijättäristä analysoinut valokuvamainontaa (ks. Suutela, Hanna: Impyet: näyttelijät-
täret suomalaisen teatterin palveluksessa, Helsinki: Like 2005, 90–100).

1045 Hirn 1999, 100.
1046 Kalha 2015, 14. 
1047 Kalha 2015, 24 ja Kalha 2013, 17 ja 19. Ks. myös Bagge 2018, 9.
1048 Postikorttiteollisuuden tekniikoista 1900-luvun alussa tarkemmin ks. Kalha 2013, 16–19 ja 75.
1049 Ks. esim. Kalha 2013, 22–25.
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 nais orkesteripostikortteja lähetettiin postitse sukulaisille, ystäville tai tuttaville.1050 
Monissa korteissa näkyy tietyn konserttiravintolan tai -kahvilan oma leima: lähettäjä 
on siis ostanut kortin paikan päältä.1051 Postikortteja varten teetettyjä mainosvalokuvia 
hyödynnettiin myös kiertuekohteissa. Esimerkiksi Program-bladet-lehdessä julkais-
tiin säännönmukaisesti Helsingissä esiintyvien naisorkesterien ja muiden taiteilija  seu-
rueiden potretteja.1052

Valtaosa Hannoverin-kokoelman postikorteista kulki kuitenkin Saksan keisarikun-
nan sisällä. Naisorkesterien kiertuekohteita ajatellen tämä ei ole ihme. Enemmistö 
mainoskorteista myös painettiin Saksan kaupungeissa kuten Lyypekissä, Dresdenissä, 
Leipzigissa tai Der Artistin korttikustantamossa Düsseldorfissa. Kaupungit kuuluivat 
yhtyeiden ydinalueisiin, ja korteissa toistuvat samojen kustantamojen nimet.1053 Yri-
tyksissä oli nähtävästi erikoistuttu naisorkesteripostikorttien tuotantoon. Toistuvuus 
kertoo naisorkesterien, impressaarien, agenttien ja postikorttikustantamojen tiiviistä 
verkostoista Saksan keisarikunnan eri puolilla.

Hannoverin musiikkikorkeakoulun kokoelmasta löytyvät naisorkesterien postikortit 
ovat pääosin saksankielisiä, joskin joukossa vilahtelee esimerkiksi ranskan ja tšekin 
kieltä.1054 Kokoelmaan on kuitenkin päätynyt yksi Freiburgista Helsinkiin 1911 lähe-
tetty valokuvakortti, jonka vastaanottajaksi on merkitty Aleksanterikatu 15:ssä asu-
nut Pehr Holsti.1055 Pääasiassa kortteja lähettivät konsertin katsojat ja kuulijat. Joskus 
niitä saattoivat postittaa myös orkesterien jäsenet, jotka halusivat kertoa läheisilleen 
kuulumisia uudesta kaupungista tai työpaikasta.1056 

Aikalaiset ostivat ja vaihtoivat postikortteja myös muista syistä kuin heteronorma-
tiivis-romanttisen ihailun yllyttäminä. Kalha on esittänyt, että 1900-luvun vaihteen 
postikortti oli kansainvälisesti vahva väline queer-kulttuurin, ristiinpukeutumisen ja 
normista poikkeavien sukupuoli-identiteettien ilmentämisessä.1057 Monet kortit oli silti 
suunniteltu ”miehistä katsetta” silmällä pitäen. Postikorttiformaatti sopikin aikanaan 
erinomaisesti pornografisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi Margaret Myers on tuonut esil-
le, että 1800-luvun lopun Euroopassa liikkui laajalti miehille suunnattuja  ”ranskalaisia” 

1050 Bagge 2018, 25.
1051 Ks. esim. FMG Hannover, postikortti 22. Ks. myös Bagge 2018 22–23.
1052 Esimerkkinä ks. Fahrbach-Ehmkin yhtyeestä julkaistu mainoskuva (Program-bladet 29.1.1896, no 

65, s. 4).
1053 Ks esim. Bagge 2018, 8.
1054 FMG Hannover, postikortit 18 ja 5.865.909. 
1055 FMG Hannover, postikortti 3.877.536. Kysymyksessä on todennäköisesti vuonna 1889 syntynyt tek-

niikan alan opiskelija Pehr Olof Holsti (ks. Nyländska avdelningens supplement till  studentkatalogen 
no 2, 1911, s. 17). Kortin lähettäjästä ei voi tekstin perusteella päätellä mitään, sillä kortissa lukee 
osoitteen lisäksi ainoastaan sana ”Hälsningar”.

1056 Bagge 2018, 14.
1057 Kalha 2015, 25.
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valokuvakortteja.1058 Erotisoiva ote näkyi myös sellaisissa korteissa, joissa ei esiintynyt 
alastomuutta tai pornografisia elementtejä.1059

Joskus sukupuoliroolien sekoittaminen ja naisen esineellistäminen kietoutuivat 
risti riitaisella tavalla toisiinsa. Mainio esimerkki tästä on Bergeret-valokuvaamon Nan-
cyssa vuonna 1902 julkaisema valokuvapostikorttisarja Les femmes de l’avenir (suom. 
Tulevaisuuden naiset). Nimensä mukaisesti se esittelee naisia erilaisissa ”miesten” am-
mateissa: muun muassa asianajajina, sotilasuralla ja lääkäreinä.1060 Vaikka yksittäiset 
kuvat saattavat näyttäytyä nykykatsojalle jopa feministissävytteisinä, sarja on kokonai-
suutena kepeän humoristinen. Tekijät halusivat kutkuttaa aikalaisten mielikuvitusta 
kuvaamalla nuoria, kauniita naisia epäsovinnaisissa asuissa ja tilanteissa. Esimerkiksi 
sarjan sotilasnaisten – kenraalin, rumpalin ja aliupseerin – univormut eivät olisi sovel-
tuneet taistelukentille paljaine käsivarsineen, avonaisine kaula-aukkoineen ja tiukasti 
nyöritettyine korsetteineen (ks. kuva 11). Naiset eivät esiinny kuvissa tulevaisuuden 
lasikattojen rikkojina, aktiivisina toimijoina. Heidän ensisijainen tarkoituksensa on 
miellyttää miehen silmää.

Näiden ristipaineiden kautta on tulkittava myös naisorkesterien postikortti-
mainontaa. Yhtäältä kortit olivat orkesterien itsensä kustantamia, toisaalta niiden vi-
suaalisia valintoja ohjasivat yleisön mieltymykset. Kuten muusta mainonnasta, kortti-
en asetelmasta ja sisällöstä lienevät päättäneet yhtyeiden impressaarit ja johtajat, eivät 
rivimuusikot. Kysymyksessä oli käyntikortti, jonka avulla yhtyeiden esityksiä myytiin 
eri puolille Eurooppaa. Mainosvalokuvan välityksellä naisorkesterien rakentama, mut-
ta yleisön mieltymyksiä heijastava julkisuuskuva levisi nopeasti ympäri Eurooppaa.

Poseerauksia ja rekvisiittaa

Naisorkesterien mainospostikorteista löytyy runsaasti yhteisiä visuaalisia elementtejä. 
Tyypillisessä postikorttikuvassa naisorkesterimuusikot esiintyvät pitkissä valkoisissa 
esiintymisasuissaan pittoreskisti ryhmiteltyinä geneeristä valokuvaamotaustaa vasten 
(ks. esim. kuva 10).1061 Liikettä, rekvisiittaa ja koristeita ei juuri näy, vaan yhtyeen jä-
senet joko istuvat tai seisovat staattisen suoraselkäisinä kameran edessä. Mukana ovat 
myös orkesterin herrat, jotka on sijoitettu diskreetisti takariviin. 

Sekä varietee- että postikorttiteollisuuteen linkittyvän eroottisen vihjailun näkö-
kulmasta naisorkesterien valokuvat vaikuttavat konservatiivisilta. Vaikka  tarkoituksena 

1058 Myers 1993, 306–307.
1059 Ks. esim. Kalha 2013, 123–128.
1060 Bibliothèque de la Ville de Paris, Bibliothèque Marguerite Durand (CP 357a, 1482a–1487a, 1522a, 

1521a) ja Banque d’images – BIU Santé (CISA1123). Kuvat ovat katsottavissa Ranskan kansalliskirjas-
ton Gallica-palvelun kautta (http://gallica.bnf.fr/, osoite tarkistettu 8.4.2018), joskin niistä puuttuu 
osa: saatavilla ovat numerot 1, 3, 5, 6, 8–10, 14, 17 ja 18.

1061 Ks. Kaufmann 1997, 156 ja Bagge 2018, 19.
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Kuva 11. 1800- ja 1900-lukujen vaihteen postikorttiteollisuudessa 
naisen keho oli miehisen katseen kohteena. Ranskalaisen Les femmes de 
l’avenir -postikorttisarjan ”kenraali” poseerasi näinkin mielikuvituksel-
lisessa univormussa vuonna 1902. 
Kuvalähde: Collections Bibliothèque Marguerite Durand / Ville de Paris (Les femmes de 
l’avenir, no 10: Général, CP 1487a)
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on esitellä nuorten naisten suloja, korttiaineisto tuo ulkoiset avut esille pikkuporva-
rillisen kotoisissa tunnelmissa. Tätä painottavat Bagge sekä Kaufmann, joka puhuu 
analyysissään ”perhekuvan ilmapiiristä” (die Atmosphäre eines Familienphotos).1062 
Tyypillinen postikortti tuo katsojan mieleen pikemminkin kabinettikuvan kuin huo-
mionhakuisen varieteemainoksen. Yhtyeen jäsenet on kuvattu joko tuijottamassa va-
kavina suoraan kameraan, nojaamassa toistensa olkia vasten tai katsomassa toisiaan 
ikään kuin käynnissä olisi arkipäiväinen keskustelu. Kuvauspaikalla on vain muutamia 
tuoleja ja pöytä. Joku yhtyeen jäsenistä saattaa poseerata kirja, kuvalehti tai nuotti kä-
sissään. Valokuvaajan taustakankaista mukaan on päätynyt sievä interiööri tai haaveel-
linen maisema. 

Vaikka kuvien ilmapiiri oli keskiluokkaisen perhekeskeinen, postikorttien ostajat 
kommentoivat esiintyjien ulkonäköä.1063 Naisen keho oli valokuvassa miehisen katseen 
ja arvostelun kohteena näennäisen siveistä poseerauksista huolimatta. Esimerkiksi 
muuan Herrmann lähetti ystävälleen Emilille Stuttgartiin vuonna 1908 Oskar Leuber-
tin wieniläistä naisorkesteria esittävän postikortin, jonka kuvapuolelta löytyy kysymys: 
”No kuka heistä sitten miellyttää sinua eniten?”1064

Korttiaineisto havainnollistaa, miten suuri merkitys ulkonäöllä naisorkesteri-
muusikoiden kannalta oli. Harvat orkesterit kuvauttivat itsensä soittotilanteessa 
nuotti telineineen päivineen. Soittimia oli esillä lähinnä naisten torvisoittokuntien ja 
kansanomaisten yhtyeiden kuvissa, joissa niillä oli eksotisoinnin ja huomion herättä-
misen kannalta tärkeä funktio.1065 Suuressa osassa kortteja muusikoilla ei ollut edes 
instrumentteja tai muita musiikkiin viittaavia esineitä mukana, kuten Maren Bagge 
on huomauttanut.1066 Tällöin kuvissa korostui pikemmin muusikoiden ulkonäkö kuin 
ammattitaito. Lisäksi muutamat yhtyejohtajat painattivat postikortteihinsa varoitus-
lauseen ”oikeus jäsenten vaihtoon pidätetään” (Mitgliederwechsel vorbehalten).1067 
Kuten Bagge on todennut, maininta liittyi luultavasti muusikoiden tiheään vaihtuvuu-
teen.1068  Koska uusia mainosvalokuvia ei ollut kannattavaa teettää aina kun orkesterien 
muusikot vaihtuivat, yleisön pettymyksiä haluttiin tällä tavalla ehkäistä ennalta. 

Koska korttien tyyli oli pelkistetty, kuviin päätyneet esineet todennäköisesti valit-
tiin tietoisesti. Esimerkiksi tanssiaisiin viittaava ylellisyysesine viuhka korosti yhtäältä 
yhtyeiden eliitti- tai ensiluokkaista imagoa, toisaalta tanssipainotteista ohjelmistoa.1069 

1062 Kaufmann 1997, 156 ja Bagge 2018, 19.
1063 Ks. Bagge 2018, 14.
1064 ”Welche gefällt dir denn von den am besten?” FMG Hannover, postikortti 4.859.367.
1065 Esimerkkeinä ks. FMG Hannover, postikortit 4.530.094 ja 7 ja Bagge 2018, 20–21.
1066 Bagge 2018, 21.
1067 Ks. esim. FMG Hannover, postikortti 5.862.443. 
1068 Bagge 2018, 19.
1069 FMG Hannover, postikortit 11 ja 5.862.436.
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Hiuksia koristivat monessa kuvassa juhlavasti kukat.1070 Jotkin yhtyeet olivat valinneet 
kuviensa keskuselementeiksi suurikokoisia kukka- ja lehväseppeleitä.1071 

Naisten torvisoittokuntien mainoskuvat ovat eläväisempiä kuin Wiener 
 Damenkapelle -yhtyeiden postikortit. Muusikot poseeraavat puhallinyhtyeiden pos-
tikorteissa teatraalisemmissa asuissa ja mielikuvituksellisemmissa puvuissa (ks. kuva 
12).1072 Ehkä naisten torviyhtyeet rakensivat tietoisesti uskaliaampaa julkisuuskuvaa 
kuin heidän valkopukuiset kanssasisarensa. Naisten laulu-, tanssi- ja muuntautumis-
yhtyeiden kuvissa taiteilijat kilistelivät shampanjalasejaan jo huomattavasti estotto-
mammassa hengessä kuin valkopukuiset ”Wienin pääskyset”.1073  

1070 FMG Hannover, postikortti 5.632.108. Joskus kukkia oli kiinnitetty myös pukujen rintamuksiin (ks. 
esim. postikortti 3.396.334). 

1071 Ks. esim. FMG Hannover, postikortti 5.632.098.
1072 Kortin on tuottanut lyypekkiläinen Böttgerin veljesten yritys, joka oli Hannoverin aineiston perusteel-

la suosittu muidenkin naisorkesterien keskuudessa. Kortti on päivätty vuonna 1911 Saarbrückenin St. 
Johannissa. Naisten torvisoittokuntien mainoskorteista ks. myös Kent 1983, 39–47.

1073 Tästä hyvänä esimerkkinä ks. Gesangs- u. Verwandlungs-Ensemble Lotos -seurueen mainospostikortti 
(FMG Hannover, 5.632.077).

Kuva 12. Naisten torvisoittokuntien ja muiden varieteeyhtyeiden mainonta 
oli näyttävämpää kuin wieniläisten naisorkesterien. H. M. Bruckin johtaman Da-
men-Trompeter-Corps ”Humoresk” -yhtyeen jäsenet skoolasivat mainospostikortis-
saan iloisissa tunnelmissa.
Kuvalähde: FMG Hannover / D-HVfmg Rara / FMG Postkarten.98
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Arkistomateriaalista ei ole toistaiseksi löytynyt juurikaan tietoja siitä, mitä 
 naisorkesterimuusikot itse ajattelivat mainoskuvistaan. Vaikka markkinointipäätöksiä 
olisivat tehneet orkesterien miespuoliset johtajat, mainospostikorttien ja -valokuvien 
sisältöön yhtyeiden rivijäsenillä oli edes teoriassa sananvaltaa. Toisin oli naisorkeste-
reista julkisuudessa leviteltyjen stereotypioiden ja parodioiden laita. Tiedonmurusten 
perusteella muusikoiden suhtautuminen mainsokuviinsa ei ollut ainakaan yksioikoi-
sen negatiivista. Esimerkiksi Bisérasin torvisoittokunnan muusikot säästivät, keräilivät 
ja lähettelivät orkesterin valokuvia myös perheenjäsenilleen, vaikka asut olivat ajan 
mittapuulla uskaliaita.1074 Jos esiintyjät olisivat kokeneet kortit omanarvontuntoaan 
loukkaaviksi, he tuskin olisivat jakaneet niitä kotiväelleen. 

Pääasiallisesti naisorkesterien postikortit eivät olleet värillisiä tai runsaasti ko-
risteltuja.1075 Hannoverin kokoelmasta löytyy ainoastaan yksi kortti, jossa on hyö-
dynnetty fotomontaasitekniikkaa rohkeammin kuin sjoittamalla kuvia tyyliteltyi-
hin piirros kehyksiin. Tässä postileiman mukaan vuonna 1916 lähetetyssä kortissa 
Hermann Ernstin johtama I. Harzer Damen-Orchester katselee lentokoneen kyydistä 
allaan levittäytyvää keskieurooppalaista kaupunkimaisemaa.1076 Yhtyeen johtaja tai 
 impressaari halusi epäilemättä luoda yhtyeestään modernia ja kansainvälistä kuvaa 
viittaamalla matkailualan teknologisiin edistysaskeleisin.

Koristeelliset kuvakehykset olivat naisorkesteripostikorteissa yleisiä. 1900- luvun 
alun art nouveau -designin hengessä niihin oli sisällytetty tyyliteltyjä kukkaorna-
mentteja sekä kuvattavien ammatista kertovia lyyra- ja muita musiikkiaiheita.1077 
 Ornamentiikka ei poikennut aikakauden muusta valokuvatuotannosta.1078 Toisaalta 
kukka- ja soitinaiheet korostivat samaa porvarillisen feminiinistä koti-idylliä kuin ku-
vattujen muusikoiden asennot ja asut.

Esimerkki: Josef Silbermanin suomalainen naisorkesteri Fennia

Nyt siellä [hotelli Fenniassa] soittaa erittäin hyvä naisorkesteri, jonka nimi on myös ”Fennia”, 
ja jota johtaa herra nimeltä Zimmermann [sic], mikä viittaa kamarimusiikin tajuun. Hänen 
vaimonsa on kuuluisa suomalainen sooloviulisti – mikä hänen nimensä nyt olikaan – no, sama 
kuin hänen miehellään. Hän on joka tapauksessa kuuluisa. Me olemme ihastelleet häntä aikai-
semmin. Toisessa yhteydessä ja toisessa paikassa.1079

1074 Greta Kentin muistelmista löytyy lukuisia naisorkesteri Bisérasin postikorttikuvia (ks. esim. Kent 
1983, 41–42). Jälkimmäiseen korttiin on kirjoitettu: ”4/12/05. / Rakas Em. Lähetän sinulle toisen 
kuvan myöhemmin, minulla ei ole niitä enempää nyt jäljellä. / Rakkain terveisin Hilda.” (Dear Em. 
Will send you another photograph later on, have no more left now. / Love from Hilda.).

1075 Joitakin väritettyjä kortteja löytyy joukosta (esimerkkinä FMG Hannover, postikortti 5.865.906). Ne 
olivat kuitenkin selkeässä vähemmistössä mustavalkoisiin postikortteihin verrattuina.

1076 FMG Hannover, postikortti kansiosta B 23.
1077 Ks. esim. FMG Hannover, postikortti 21.
1078 Ks. esim. Kalha 2013, 175–185.
1079 ”Nu spelar där ett mycket godt damkapell, som också heter ’Fennia’, och ledes af en herre som he-

ter Zimmermann [sic], hvilket tyder på sinne för kammarmusik. Hans fru är den berömda finska 
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Tämä Josef Silbermanin – ei siis Zimmermannin – naisorkesteri Fenniaa kuvaava si-
taatti on peräisin helsinkiläisen Fyren-lehden sivuilta. Sikäli kuin naisorkesterit saa-
puivat Suomeen muualta Euroopasta, maininta kotimaisesta sooloviulistista herättää 
heti lukijan huomion. Kyseinen viulisti Fredja Silberman (os. Sahlman, 1875?–1934) 
sekä hänen sisarensa, sellisti Miriam Sahlman (1880?–?) ovatkin tiettävästi ainoita 
suomalaisia naisorkesterimuusikoita, joista on säilynyt jälkiä sanomalehti- ja arkisto-
aineistoihin.1080 Silti heidän orkesteriuransa on jäänyt musiikin historiantutkimuksessa 
huomiotta.1081 Poikkeuksellisen, ”suomalaisen” naisorkesterin julkisuuskuva ansaitsee 
kuitenkin tulla analysoiduksi. Tapa, jolla Silbermanin yhtyettä ”brändättiin” milloin 
suomalaiseksi ja milloin ruotsalaiseksi, valottaa oivallisesti naisorkesterien ketteriä, 
vaihtuvia ja nopeasti leviäviä mainostustaktiikoita. Lisäksi Fennian tapaus havainnol-
listaa kontrastia naisorkesterien transnationaalisen kiertuetoiminnan sekä yhtyeiden 
kansallis-paikallisiin mielikuviin nojaavan mainonnan välillä.

Samoin kuin heidän erzgebirgeläiset kollegansa, Silbermanin orkesterissa soitta-
neet helsinkiläiset Sahlmanin sisarukset olivat kotoisin alemman keskiluokan käsi-
työläisperheestä Perheen isä Elias (Ilja) Sahlman (1847–1911) oli ammatiltaan räätäli, 
joka saapui Suomeen vuonna 1865 venäläisen sotaväen mukana.1082 Vaimonsa Helena 
(Rachel-Lea) Bernsteinin (1855–1942) kanssa hän oleskeli 1800-luvun lopulla sekä 

 solo violinisten – hyr va’ namne’ – nå, det kan vara detsamma. Hon är emellertid berömd. Vi ha be-
römt henne förut. I annat sammanhand och annan lokal.” Fyren 13.4.1901 (no 15) s. 7.

1080 Fredja ja Miriam Sahlmanin syntymävuodet on merkitty tässä tutkimuksessa siten kuin ne löytyvät 
Amsterdamin kaupunginarkiston asiakirjoista (GSA, Vreemdelingenregisters 1849–1922, 08-11-1915 
Silbermann, Josef, Tarnow/Galicië, A01587000169 ja 09-11-1917 Sahlman, Mirjam, Viborg/Finland, 
A01593000133, https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018). 
Helsingin Musiikkiopiston opiskelijamatrikkeliin (SIBA 5/3, 1889–1895, no 258 ja SIBA 5/4, 1895–
1901, no 411) heidät on jostain syystä merkitty vuotta nuoremmiksi. Sisarten nimistä esiintyi ulko-
mailla erilaisia kirjoitusasuja (esim. Frieda, Frida ja Mirjam). Tässä tutkimuksessa heidän nimensä 
on kirjoitettu samalla tavoin kuin suomalaisissa opiskelijamatrikkeleissa.

1081 Margaret Myers on ottanut Silbermanin naisorkesterin lähiluvun kohteeksi, mutta ei ole saanut sel-
ville tietoja yhteen jäsenistä. Myers toteaa, ettei orkesterin ”yksittäisistä jäsenistä tiedetä mitään lu-
kuun ottamatta johtajan nimeä” (Nothing is known of individual members other than the leader’s 
name, Myers 1993, 294). Vaikka Myersin katsaus on suppea, hän on kuitenkin kyennyt selvittämään 
yksityiskohtaisesti orkesterin reittejä Ruotsissa ja Alankomaissa sekä löytämään tiedon siitä, että 
naisorkesteri Fennia kuului ainakin vuonna 1906 tukholmalaisen Ree’s Theatre and Concert Bureau 
-agenttitoimiston listoille (ks. Myers 1993, 294–295 ja 299). Carita Björkstrand mainitsee Sahlma-
nin sisaukset tutkimuksessaan, mutta viittaa Fredja Sahlmaniin erheellisesti sukunimellä ”Dahlman” 
eikä ole havainnut, että hän oli Miriam Sahlmanin sisar (Björkstrand, 108–109). Lisäksi Sahlma-
nin sisarukset löytyvät Arvi Karvosen laatimasta Sibelius-Akatemian opiskelijaluettelosta (Karvonen 
1957, 337), kun taas Fabian Dahlströmin kokoamassa oppilasluettelossa (Dahlström 1982, 393–485) 
Fredja Sahlmania ei ole mainittu lainkaan. Sven Hirn (Hirn 1999, 119) on puolestaan tuonut esille, 
että Silbermanin orkesteriin kuului kaksi suomalaista muusikkoa ja että yhtyeen kapellimestari oli 
naimisissa suomalaisen naisen kanssa. Muista tutkijoista Pekka Jalkanen (Jalkanen & Kurkela 2003, 
212) sekä alankomaalainen musiikkitieteilijä Philomeen Lelieveldt (Lelieveldt, Philomeen: ”Voor en 
achter het voetlicht: Musici en arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf in Neder-
land, 1918–1940”, väitöskirja, Universiteit Utrecht 1998, 71 ja 112) ovat maininneet Silbermanin Fen-
nia-orkesterin nimeltä. 

1082 Nya Pressen 1.7.1888 (no 175A) s. 2.
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Helsingissä että Viipurissa, jossa perheen Miriam-tytär syntyi.1083 Sahlmanit kuului-
vat Helsingin juutalaisvähemmistöön, jossa räätälin elinkeino oli yleinen. Juutalaisten 
ammatinharjoitusta koskevat rajoitukset 1800-luvun lopun Suomessa eivät nimittäin 
jättäneet heille montaa uravaihtoehtoa.1084 Fredja ja Miriam Sahlmanin sosioekonomi-
siin mahdollisuuksiin vaikutti siis kulttuurinen vähemmistöasema.

Molemmilla sisaruksilla oli kuitenkin mahdollisuus opiskella Helsingin musiikki-
opistossa 1890-luvulla. Fredja Sahlman viipyi opistossa vain yhden lukuvuoden 
1891–1892, jonka aikana hän joutui olemaan useita kertoja poissa tunneilta heikon 
terveytensä vuoksi. Miriam Sahlmanin opinnot taas kestivät kolme täyttä lukuvuotta 
(1897–1900). Molemmat saivat kansainvälisestikin katsottuna laadukasta opetusta. 
Miriamin sellonsoittoa ohjasivat Kajanuksen orkesterissa kunnostautuneet soolosellis-
tit, saksalaissyntyinen Otto Hutschenreuter ja myöhemmin kapellimestarina tunnet-
tu Georg Schnéevoigt. Fredja puolestaan opiskeli viulunsoittoa norjalaisen säveltäjä- 
viulisti Johan Halvorsenin johdolla. Sisarukset osallistuivat myös pianonsoiton ja 
musiikin teorian tunneille. Molemmat suoriutuivat opinnoistaan mainiosti, joskin 
Fredjan sairastelu lienee heikentänyt hänen loppuvuoden tuloksiaan.1085 

Sahlmanien perheessä panostettiin tyttärien koulutukseen. Esikoinen Bertha (1872–
1954) kouluttautui 1890-luvulla kätilöksi ja sai viranomaisilta erioikeuden harjoittaa 
ammattia uskonnostaan huolimatta.1086 Myös nuorin sisar Esther (1892?–?) hankki 
käytännöllisen ammatin sairaanhoitoalalta.1087 Carita Björkstrand on esittänyt, että 
Elias Sahlman halusi todennäköisesti tarjota jälkikasvulleen korkeatasoista musiikki-
koulutusta heidän sosiaalisen asemansa kohottamiseksi.1088 Teoria on sinänsä uskotta-
va. Toisaalta räätäli Sahlman oli jo 1890-luvulle tultaessa menestynyt urallaan, vaikka 
vuonna 1888 koettu konkurssi varjosti hänen talouttaan.1089 Vaikuttaisi siis siltä, että 

1083 SIBA 5/4 (1895–1901), no 411.
1084 Helsingin juutalaisen yhteisön ammattijakaumaa 1900-luvun alkupuolella tutkineen Laura Ekholmin 

mukaan mielikuva juutalaisesta vaatekauppiaasta oli niin vahva, että jo alalla työskenteleminen riitti 
joskus siihen, että henkilön tulkittiin olevan juutalaistaustainen. Juutalaisväestön yhteyksistä tekstiili-
alaan ks. esim. Ekholm, Laura: ”Boundaries of an Urban Minority: The Helsinki Jewish Community 
from the End of Imperial Russia until the 1970s” (väitöskirja, Politiikan ja talouden tutkimuksen lai-
toksen julkaisuja 11, Helsingin yliopisto 2013), 15, 41 ja 59. Helsingin juutalaisesta yhteisöstä ks. myös 
Muir, Simo: ”Yiddish in Helsinki: Study of a Colonial Yiddish Dialect and Culture” (väitöskirja, Studia 
Orientalia 100, Helsingin yliopisto, Helsinki: Finnish Oriental Society 2004) ja Muir, Simo: ”Vanha 
juutalainen musiikki Helsingissä: historiallis-lingvistinen katsaus” (Musiikki 1/2006, no 36, s. 3–41).

1085 Tämä ei sinänä ollut poikkeuksellista: huonon terveyden vaikutukset näkyivät myös monen muun 
1800-luvun lopulla opiskelleen muusikon kohdalla Helsingin musiikkiopiston matrikkeleissa. Kap-
paleen tiedot perustuvat Sibelius-Akatemian arkistossa säilyneisiin 1800-luvun lopun opiskelijamat-
rikkeleihin (SIBA 5/3, 1889–1895, no 258 ja SIBA 5/4, 1895–1901, no 411).

1086 Ks. esim. KA, Suomenjuutalaisten arkisto (arkistoluettelo 630:144), kotelo 1: jäsenrekisterit 1918–
1946 ja Päivälehti 27.10.1893 (no 250) s. 3.

1087 GSA, Archiefkaarten 1939–1994, Sahlman Ester 07-05-1892, A05907_0720_2015 (https://archief.
amsterdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018).

1088 Björkstrand 1999, 109. 
1089 Nya Pressen 1.7.1888 (no 175A) s. 2 ja Finlands Allmänna Tidning 4.7.1888 (no 153) s. 3. 



Naisorkesteri  näyttämöllä

235

syyt ammatilliseen koulutukseen olivat käytännölliset ja vanhemmat rohkaisivat tyttä-
riään hankkimaan itsenäisesti leivän pöytään.1090 

Tarkkaa tietoa siitä, milloin Fredja ja Miriam Sahlmanin naisorkesteriura alkoi, ei ole 
toistaiseksi löytynyt. Sanomalehdistä käy ilmi, että Fredja Sahlman johti sooloviulistina 
hotelli Kämpissä esiintynyttä naisorkesteri Floraa syksyllä 1894. Mainittu orkesteri 
oli ehtinyt esiintyä Kämpissä jo edellisenä keväänä. 1091 Ehkä Fredja Sahlman tutustui 
orkesterin jäseniin ja solmi työsopimuksen tuolloin. Urakehitys oli joka tapauksessa 
nopeaa: orkesterin johtajattaren ja ensiviulistin (Leiterin, Stehgeigerin) paikat olivat 
verrattain hyvin palkattuja ja arvostettuja.1092 

Alun perin Hampurista saapunut Flora oli ensimmäinen Kämpissä konsertoinut 
Damen kapelle-yhtye.1093 Se, että orkesteriin rekrytoitiin pian esiintymisen jälkeen 
suomalainen jäsen, kertoo yhtyeiden transnationaalisille verkostoille perustuvista 
rekrytointikäytännöistä. Fredja Sahlman oli siis omalla panoksellaan mukana rantaut-
tamassa naisorkestereita osaksi Helsingin huvikulttuuria. Kun Flora-orkesteri palasi 
Helsinkiin uudemman kerran, tuore suomalaisjäsen noteerattiin heti julkisuudessa:

”Kapelli koostuu suunnilleen samoista voimista kuin aiemminkin. Eräs ’suuri’ muutos on kui-
tenkin tapahtunut. Vaalea johtajatar […] on nyt saanut seuraajakseen tummaihoisen, juutalais-
ta sukujuurta olevan tummaverikön ja – aina parempi – oman Helsinkimme lapsen. Nuoren 
naisen nimi on Sahlman ja hän on aikanaan nauttinut opetusta Helsingin musiikkiopistossa. 
Neiti Sahlman käyttää joustaan viehättävästi ja elegantisti ja hänen pieni kapellinsa soittaa 
vähintään yhtä hyvin kuin edellisen johtajattaren aikana.”1094

Der Artistin osoiteluetteloissa, joihin kyseinen naisorkesteri ilmestyi joulukuussa 1894, 
sen johtajaksi mainittiin mies nimeltä Gustav Rothe.1095 Yhtye jatkoi naisorkestereille 
tyypilliseen tapaan Helsingistä matkaansa Pietariin.1096

1090 Muusikon ura ei ollut ylipäänsä 1800- ja 1900-lukujen taitteen Helsingin juutalaisyhteisössä tavaton 
ammatinvalinta naiselle. Laura Ekholmin tekemän ammattijakaumatutkimuksen mukaan Helsingis-
sä oli vuonna 1915 kymmenen eri musiikkiammateissa toimivaa juutalaista, joista peräti neljä oli nai-
sia (ks. Ekholm 2013, 136). Ainakin yksi naisista oli ammatiltaan laulaja: miehistä puolestaan löytyi 
yksi konserttimestari ja yksi oletettavasti juutalaisessa seurakunnassa työskennellyt kanttori. Muut 
muusikot on tutkimuksessa luokiteltu kategoriaan ”Musician/pianist”.

1091 Nya Pressen 7.10.1894 (no 272) s. 3. Orkesteri esiintyi sanomalehti-ilmoitusten perusteella hotelli 
Kämpissä 20.3.–11.5.1894 ja 10.10.1894–4.1.1895.

1092 Kaufmann 1997, 131.
1093 Ks. Hufvudstadsbladet 20.3.1894 (no 77) s. 3 ja 21.3.1894 (no 66) s. 3.
1094 ”Kapellet är sammansatt af i det närmaste samma krafter som förut. En ’stor’ förändring har dock 

skett. Den blonda direktrisen […] har nu efterträdts af en mörkhyad brunett af judisk extraktion och 
– dess bättre – barn af vårt eget Helsingfors. Den unga damens namn är Sahlman och hon har i tiden 
åtnjutit undervisning vid Helsingfors musikinstitut. Fröken Sahlman för sin stråke med behag och 
elegans och hennes lilla kapell spelar minst lika bra som under den förra direktrisen.” Nya Pressen 
7.10.1894 (no 272) s. 3 Aiemman sooloviulistin nimi oli lehtitietojen perusteella neiti Börne tai Börner.

1095 Ks. Der Artist 9.12.1894 (no 513) s. 23–24. Der Artistin osoiteluetteloista löytyy useampikin Flora- 
niminen naisorkesteri 1890-luvun alkupuolelta. Rothen orkesteri ei kuitenkaan käyttänyt Flora-li-
sänimeä kyseisessä lehdessä. Koska ajankohta ja esiintymispaikka täsmäävät pilkulleen, on syytä 
olettaa, että kysymys oli nimenomaan Rothen orkesterista.

1096 Rothen orkesteri ilmoitti olinpaikastaan lehden listoilla harvakseltaan vielä vuosina 1895 ja 1896, 
jolloin se konsertoi Pietarin lisäksi Kielissä sekä Tanskassa. Oletettavaa on, että Fredja Sahlmanin 
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On mahdollista, että Miriam Sahlman oli jo tässä vaiheessa – toisin sanoen opiske-
luaikanaan – aloittanut naisorkesteritoiminnan sisarensa opastuksella. Östra Finland 
-lehden Helsingin-kirjeenvaihtaja ”Six” mainitsi tammikuussa 1897 naisorkesterissa 
työskentelevät, viulua ja ”bassoviulua” (basfiol) soittavat helsinginjuutalaiset sisaruk-
set,  joskaan ei nimeltä.1097 Jo aiemmin siteerattu Nya Pressenin toimittaja oli kokenut 
Fredja Sahlmanin etnisen taustan mainitsemisen arvoiseksi, mutta nimimerkki Six oli 
ennakkoluuloissaan suorasanaisen rotuopillinen: 

[…] huomio kiinnittyy heti siihen, että useimmat naisorkesterien kauniit jäsenet ovat juuta-
laista tai puolijuutalaista tyyppiä. Onhan tunnettu tosiasia, että juutalaiset ovat musikaalinen 
kansa, liioittelematta voi sanoa, että he ovat maailman musikaalisin kansa. Tunnettua on myös 
se, että monilla musiikkisuuruuksilla on virrannut juutalaista verta suonissaan, vaikka he eivät 
olisikaan olleet puhtaasti juutalaisia. Myös Helsingin kaupungin vähälukuisessa juutalaises-
sa seurakunnassa on useita musiikille omistautuneita […]. Tunnusomaista on, että juutalais-
tytöillä ei ole kiinnostusta opiskelua kohtaan. Heidän taipumuksensa painottuu pikemminkin 
musiikin suuntaan: he ovat nautinnon- ja huvittelunhaluisia. Vaikka he ovat syntyneet ja kas-
vaneet länsimaisessa kulttuurissa, nousee itämainen luonne siis esille.1098

Naisorkesterimuusiokoihin kohdistui antisemitistisiä ennakkoluuloja myös  muualla 
Euroopassa. Esimerkiksi Dorothea Kaufmannin kokonaisuudessaan siteeraama, Der Ar-
tist -lehdessä 1898 ilmestynyt pilaruno kuvaa naisorkesteria, jonka jäsenten seksuaalisia 
palveluksia epäilyttävä juutalainen ”sutenööri” myy.1099 Asenteet vaikuttivat juutalais-
taustaisten naismuusikoiden – myös Sahlmanin sisarusten – asemaan  työmarkkinoilla. 
Muutamat naisorkesterit ilmoittivat soittajia hakiessaan, etteivät juutalaiset olleet ter-
vetulleita heidän joukkoonsa (keine Israelitinnen).1100 Toisaalta 1800-luvun lopun Eu-
roopassa huviteollisuuteen kuului työntekijöiden etnisten taustojen ja kansallisuuksien 
kirjo. Marline Otten mukaan 1900-luvun alun huvimaailma oli  kosmopoliittisuudessaan 

työsopimus jatkui ainakin Pietarissa, ellei pitempään. Viimeistään syyskauteen 1896 mennessä hän 
oli nähtävästi vaihtanut työpaikkaa Favorite-naisorkesteriin, joka konsertoi tuolloin Helsingin Oop-
perakellarissa (Program-bladet 20.11.1896, no 36, s. 3).

1097 Östra Finland 20.1.1897 (no 15), s. 2. 
1098 ”[…] hvad man genast fäster sig vid är att de flesta vackra medlemmar af damkapellen äro af judisk 

eller halvjudisk typ. För resten är det ju en känd sak att judarne äro ett musikaliskt folk, man kan uta 
öfverdrift säga jordens mest musikaliska folk. Kändt är också att många bland de musikaliska stor-
heterna haft judeblod i sina ådror, om de ej varit rena judar. Också inom Helsingfors stads fåtaliga 
judiska församling finnes många hvilka egna sig åt musiken […]. Egendomligt är att judeflickorna ej 
hafva lust för boklig lärdom. Deras håg ligger mer åt det musikaliska: de äro nöjes- och njutnings-
lystna. Trots födelse och uppfostran i västerländsk kultur gör sig dock den österländska karakteren 
gällande.” Östra Finland 20.1.1897 (no 15) s. 2.

1099 Runo julkaistiin Der Artist -lehdessä (1.5.1898 (no 690), s. 15–16) nimellä ”Das Lied von einer gewis-
sen ’Damencapelle’”, ja sen kirjoittajaksi mainittiin kapellimestari H. Louis Pietarista. Do-
rothea Kaufmann on väitöskirjassaan analysoinut tekstin sisältöä sekä siihen liittyviä rasistisia asen-
teita yksityiskohtaisesti (Kaufmann 1997, 164–168). Koska runo julkaistiin ainoastaan pari viikkoa 
sen jälkeen kun lehti oli uutisoinut näyttävästi puolanjuutalaisen naisorkesterijohtaja Jakob Ehrlich-
in paritusoikeudenkäynnistä Krakovassa (ks. viite 952), herää kysymys, olisiko kyseinen oikeusjuttu 
toiminut kirjoittajan kimmokkeena. Kaufmann ei ole huomioinut tällaista mahdollisuutta, ja tarkem-
pien tietojen puutteessa asiaa on tietenkin vaikea todistaa suuntaan tai toiseen.

1100 Ks. esim. kapellimestari R. Kegelin (15.11.1896, no 614, s. 46) sekä Messerschmidtin Suomessakin 
konsertoineen naisorkesterin (7.6.1896, no 591, s. 51) työpaikkailmoitukset Der Artistissa.
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juutalaisille taiteilijoille verrattain houkutteleva ura vaihto ehto.1101 

1800- ja 1900-lukujen taitteesta alkaen Fredja ja Miriam Sahlman työskentelivät itä-
valtalaissyntyisen kapellimestari Josef Silbermanin johtamassa naisorkesteri Fennias-
sa.1102  Syy oli yksinkertainen: Fredja Sahlman ja Josef Silberman kihlautuivat vuonna 
1897 Malmössä ja avioituivat kaksi vuotta myöhemmin Kööpenhaminassa.1103 Fennia- 
orkesteri oli mitä ilmeiseimmin nuorenparin yhteinen perheyritys. Kyseessä saattoi 
olla vuonna 1894 Kämpissä esiintyneen Floran pohjalle rakennettu uusi yhtye, sillä 
Silbermanin orkesteri esiintyi vielä vuoden 1898 alussa Der Artist -lehdessä nimellä 
Flora.1104 Varmuudella asiaa ei voi todentaa, sillä naisorkestereiden nimet saattoivat 
vaihdella listoissa huomattavasti. Tässä vaiheessa sisaret oleskelivat joka tapauksessa 
pitkiä aikoja Ruotsissa. Sen kaupunkeihin juutalaisilla oli lainsäädännön kannalta yk-
sinkertaisempaa asettua kuin Suomeen.1105 

Fennia-orkesterin nimi ja siihen liitetty ”suomalaisuuden” attribuutti kertovat Fredja 
ja Miriam Sahlmanin keskeisestä asemasta yhtyeen toiminnassa. Suomi-yhteys  näkyi 
myös repertuaarissa – kenties tarkoitushakuisesti. Sven Hirnin mukaan yhtyeen oh-
jelmisto oli ”pohjoismaista” (nordisk).1106 Viipurista 1901 säilyneessä ohjelmassa on 
jopa mainittu Jean Sibeliuksen Musette, ja kesällä 1908 orkesteri esitti kapellimesta-
ri Silbermanin ”resetissä” Hangossa Sibeliuksen Belsazarin pidot -orkesterisarjan.1107 
 Program-bladetissa 1895–1905 julkaistuissa konserttiohjelmissa Sibeliuksen sävellyk-
siä ei sen sijaan esiinny, vaikka ne olivat 1900-luvun alun Suomessa muutoin suosittuja.

Suomalaisuutta korostava mainosstrategia herätti närää ruotsalaisessa Dagens Ny-
heter -sanomalehdessä vuonna 1902. Sen toimittaja syytti yhtyettä epärehellisyydestä 

1101 Otte, Marline: Jewish Identities in German Popular Entertainment, 1890–1933 (Cambridge: Cam-
bridge University Press 2006), 281.

1102 GSA, Vreemdelingenregisters 1849–1922, 08-11-1915 Silbermann, Josef, Tarnow/Galicië, 
A01587000169 (https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018). 
Josef Silberman oli syntynyt galitsialaisessa Tarnówin (saks. Tarnau) kaupungissa, joka sijaitsee 
nykyisessä Etelä-Puolassa. Fredja Sahlmanin ja Josef Silbermanin vihki- sekä kihlausilmoituksissa 
sulhasen kotipaikaksi mainitaan Itävallassa sijaitseva Kremsin (Krems an der Donau) kaupunki (Der 
Artist 5.3.1899, no 734, s. 21 ja Hufvudstadsbladet 23.12.1897, no 349, s. 6).

1103 Ks. Der Artist 5.3.1899 (no 734) s. 21 ja Hufvudstadsbladet 23.12.1897 (no 349) s. 6.
1104 Fennia-nimitys esiintyy ensimmäisen kerran Der Artist -lehdessä 20.3.1898 (no 684, s. 40).
1105 Ks. Torvinen, Taimi: Kadimah: Suomen juutalaisten historia (Helsinki: Otava 1989), 24–31. Silber-

manin orkesteri kiersi pääasiassa Skandinaviassa ja Suomessa 1900-luvun alussa, kuten Margaret 
Myersin tutkimuksesta käy ilmi (Myers 1993, 299). Yhtye konsertoi myös kiertävissä sirkuksissa (ks. 
Der Artist 14.1.1900, no 779, s. 27).

1106 Hirn 1999, 119.
1107 Viipuri 31.10.1901 (no 254) s. 1. Voi tietysti olla, että Fennian kappalevalinta liittyi pikemmin nais-

orkestereille tavanomaiseen tapaan omaksua paikallista repertuaaria kuin ”suomalaisen” imagon ko-
rostamiseen sinänsä. Samalta syksyltä on säilynyt myös toinen, Damenkapelle-yhtyeelle tyypillistä 
repertuaaria orkesterin konserttiohjelma Vaasan hotelli Ernstistä (Vasabladet 21.9.1901, no 114, s. 
1). Hangon-resetin ohjelma poikkesi naisorkesterien tyypillisestä repertuaarista selvästi: Belsazar- 
sarjan lisäksi siihen kuului Robert Kajanuksen Suomalainen rapsodia no 2, Schubertin h-mollisin-
fonian ensimmäinen osa sekä Tšaikovskin Sérénade mélancolique vululle ja orkesterille (Hangö 
13.8.1908, no 93, s. 1).
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sillä perusteella, että orkesterin lähes kymmenestä jäsenestä vain kaksi oli tosiasialli-
sesti Suomesta kotoisin:

Herra Silbermann […] myöntää, että kapelli tosiaan koostuu ainoastaan kahdesta suomalai-
sesta ja yhdestä ruotsalaisesta naisesta, loput ovat saksalaisia ja itävaltalaisia. Kapellimestari 
itse on syntyisin Itävallasta, mutta on jo viiden vuoden ajan asunut Helsingissä. / Syy, miksi 
kapelli kutsuu itseään suomalaiseksi, johtuu kapellimestarin mukaan siitä, että se on hiljattain 
palannut Suomesta [konserttikiertueelta]. Kuten jokainen huomaa, tämä ei kuitenkaan ole mi-
kään syy, jonka perusteella kapelli voisi kutsua itseään suomalaiseksi.1108

Kenties Silberman ei tästä syystä myöhemmin juuri mainostanut orkesteriaan suoma-
laisena. Sekä Fennia- että suomalainen-määreiden käyttö oli myös Suomen-kiertueilla 
vaihtelevaa, ja yhtye esiintyi monesti nimellä ”Silbermannin naisorkesteri” (Silber-
mannska damkapellet).1109

Joka tapauksessa Silbermanin yhtye oli todennäköisesti ainoa naisten salonki-
orkesteri, joka omaksui suomalaisen imagon. 1890-luvulla Der Artistissa tosin esiin-
tyi miehistä koostuva Erste finnische Fischer-Kapelle, jonka kapellimestari E. Tamme 
suunnitteli syksyllä 1894 naisorkesterin perustamista Helsingissä.1110  Aineistosta ei käy 
ilmi, toteutuiko kyseinen projekti koskaan. Myös Tampereen Uutiset ilmoitti touko-
kuussa 1900, että kaupunkiin oltiin paraikaa perustamassa naisorkesteria wieniläisen 
esimerkin mukaan, mutta tämäkin hanke kaikesta päätellen kariutui.1111 1910-luvulla 
Hämeessä konsertoi Humppilan naissoittokunta, johon kuuluivat tunnetut Aarnion 
pelimannisisarukset. Heidän toimintansa kuului kuitenkin maaseutuhäiden ja -ilta-
mien kansanmusiikkiperinteeseen, ei ravintola-alan salonkiorkesterilaitokseen.1112 
Varietee maailman naisorkesterit jäivät siis kotoutumatta Suomeen Fenniaa lukuun 
ottamatta. Toisin kävi Skandinaviassa, josta yhteydet naisorkesterikulttuurin ydina-
lueille Keski- Eurooppaan olivat tiiviimmät. Sinne syntyi useita paikallisia, lähinnä 

1108 ”Herr Silbermann […] erkänner att kapellen verkligen endast består af två finskor samt en svenska, 
resten tyskor och österrikiskor. Kapellmästaren själf är född österrikare, men är sedan 5 år bosatt i 
Helsingfors. / Orsaken hvarför kapellet kallar sig finskt säger kapellmästaren vara att det nyss åter-
kommit från Finland […]. Som en hvar inser utgör detta emellertid intet skäl för kapellet att kalla sig 
finskt.” Hufvudstadsbladet 26.8.1902 (no 268), s. 3; ks. myös Hirn 1999, 119. Falukuriren-lehden 
mukaan Fennia-orkesteriin kuuluivat vuodenvaihteessa 1901 muiden muassa neiti Clara Holdorf (sel-
lo), herra Hilgendorf (kornetti), neiti Jenny Damme (piano) sekä Fredja Silbermania sijaistava herra 
Damme (viulu, ks. Falukuriren 2.1.1901, no 1, s. 2). Pianisti on mahdollisesti ollut dresdeniläissyn-
tyisen ja Göteborgiin asettuneen muusikko Johan Franz Oliver Dammen (1852–?) tytär Jenny Ma-
rie Damme (1885–?, ks. MyHeritage-tietokannasta löytyvät Ruotsin kotitalouksien tarkastuskirjat 
1860–1947, https://www.myheritage.fi, osoite tarkistettu 19.6.2019). Muiden mainittujen henkilöi-
den tarkasta henkilöllisyys on toistaiseksi hämärän peitossa.

1109 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 2.6.1904 (no 247) s. 5. Orkesteri suomalaisuutta tai suomalaisia jäse-
niä koskeva keskustelu lienee tästä syystä jäänyt Margaret Myersilta huomaamatta (ks. Myers 1993, 
294–295).

1110 Der Artist 18.11.1894 (no 510) s. 31. E. Tammen ”suomalainen kalastajaorkesteri” (Finnische 
Fischer-Kapelle) kiersi vuosina 1893 ja 1894 Der Artistin tietojen mukaan Berliinistä Sleesiaan (Bres-
lauun, Pilaan ja Gnieznoon) ja sieltä jälleen takaisin Berliin ja Hampuriin. Tamme-sukunimi vaikut-
taisi olevan virolaista juurta.

1111 Tampereen Uutiset 24.5.1900 (no 100) s. 3.
1112 Lahtonen, Unto O.: Humppila: Muutoksen vuodet 1917–1945 (Rannikon laatupaino 2006), 75–78.
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 ruotsalaisia  nais orkestereita jo 1890-luvulla.1113 

Fredja ja Josef Silberman saivat neljä lasta – Mordehaj Fritzin (1900–1976), Bene-
dictin (1901–1971), Rudolfin (1906–?) ja Ruthin (Cohn, 1907–1943) – joista kolme 
näki päivänvalon Helsingissä ja yksi Norrköpingissä.1114 Orkesteri kiersi 1900-luvun 
alkuvuosina aktiivisesti Ruotsin kaupungeissa sekä Suomessa, jossa se esiintyi vuosi-
na 1901–1902, 1904 ja 1908–1909.1115 Yhtye oli molemmissa maissa arvostettu. Lehti-
kirjoittajat pitivät sen solisteja ja repertuaaria korkeatasoisina, kuten Margaret Myers 
on osoittanut.1116 Naisorkestereille tyypilliseen tapaan Fredja Sahlman ei ainakaan 
täysin jättänyt esiintymislavoja avioiduttuaan ja lapsia saatuaan, vaan jatkoi viulistin 
uraansa.1117 Josef Silberman sen sijaan kunnostautui varieteealan ammattiyhdistystoi-
minnassa. Hän kuului muun muassa naisorkesteriliiton aktiivisiin kannattajiin.1118

1910-luvulla Fredja ja Josef Silberman muuttivat perheineen Amsterdamiin, jonne 
heitä seurasi Miriam Sahlman Lea-äiteineen ja Esther-sisarineen.1119 Syy muutolle on 
toistaiseksi hämärän peitossa. Siihen lienevät vaikuttaneet ensimmäisen maailman-
sodan aiheuttamat yhteiskunnalliset ja poliittiset myllerrykset sekä työmarkkinatilan-
ne. Yhtä kaikki Silbermanit jäivät pysyvästi Alankomaihin. Fredja Silberman ei enää 
 palannut vakituisesti Helsinkiin, vaan kuoli Amsterdamissa 1934.1120 Miriam Sahlman 
sen sijaan muutti äitinsä kanssa 1920-luvun lopulla takaisin Helsinkiin, jossa he mo-
lemmat asettuivat asumaan Bertha Sahlmanin uuteen kotiin Etu-Töölön Dagmarin-
katu 11:ssa.1121 

1113 Ruotsalaisista naisorkestereista ks. erityisesti Myers 1993, 190–191 ja 279–281. Helsingin Seurahuo-
neella konsertoi vuonna 1899 ”tanskalainen” naisorkesteri Dana (ks. taulukko 3). Veljesten Marschall 
”norjalainen” naisorkesteri (Gebr. Marschall’s I. Norwegisches Damen-Künstler-Ensemble) mainos-
ti Der Artistissa näyttävästi vuonna 1893, jolloin se suuntasi Saksan-kiertueelle (Kassel-Würzburg-
Leipzig-Halle-Plauen). Ks. esim. Der Artist 13.8.1893 (no 444) s. 26.

1114 GSA, Vreemdelingenregisters 1849–1922, 08-11-1915 Silbermann, Josef, Tarnow/Galicië, 
A01587000169; GSA, Archiefkaarten 1939–1994, Silberman Mordehaj Fritz, 20-12-1900 ja Silber-
mann Ruth, 07-11-1907, A01232_0742_0039 (https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html, 
osoite tarkistettu 10.12.2018)  ja Muziekbibliothek van de Omroep, hakusana: ”Silberman”, http://
www.muziekbibliotheekvandeomroep.nl/m (osoite tarkistettu 16.12.2018). Lasten nimet on merkitty 
siinä kirjoitusmuodossa kuin ne on ilmoitettu Amsterdamin ulkomaalaisrekisteriin. 

1115 Tiedot perustuvat sekä Myersin havaintoihin että aikakauden sanomalehtitietoihin. Silbermanin or-
kesteri ehti konsertoida ainakin Vaasassa, Turussa, Helsingissä, Viipurissa, Hangossa ja Loviisassa: 
toisin sanoen sen Suomen-kiertueet olivat verrattain laajoja.

1116 Myers 1993, 294–295.
1117 Ks. esim. Fyren 13.4.1901 (no 15) s. 7.
1118 Ks. esim. Der Artist 15.5.1898 (no 692) s. 14. 
1119 GSA, Vreemdelingenregisters 1849–1922, 08-11-1915 Silbermann, Josef, Tarnow/Galicië, 

A01587000169 ja 09-11-1917 Sahlman, Mirjam, Viborg/Finland, A01593000133 (https://archief.
amsterdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018).  Myös Margaret Myers on saanut 
selville, että Silbermanin orkesteri siirtyi Alankomaihin 1910-luvulla (Myers 1993, 294).

1120 GSA, Archiefkaarten 1939–1994, Silberman Jozef, 01-04-1877, A01232_0742_0023 (https://
archief.amsterdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018). Kuten henkilökortista käy 
ilmi, Josef Silberman avioitui pari vuotta vaimonsa kuoleman jälkeen alankomaalaisen Johanna 
Gerharda Remmelenkampin (s. 1906) kanssa.

1121 Ks. esim. Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter 1930 (https://digi.kansalliskir-
jasto.fi/, osoite tarkistettu 19.12.2018), 467;  GSA, Vreemdelingenregisters 1849–1922, 09-11-1917 
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Silbermanin orkesteri oli toiminnassa ainakin 1910-luvun loppupuolelle saakka. 
Vuonna 1918 Josef Silberman siirtyi Amsterdamin varieteeteatteri Edenin salonki-
orkesterin johtoon ja sittemmin elokuvakapellimestariksi.1122 Fennia-naisorkeste-
rista on sen myöhäisvaiheilta säilynyt kolme valokuvaa (ks. kannen kuva sekä kuva 
13). Niissä esittäytyy erittäin tyypillinen, Damenkapelle-salonkiorkesteri, jonka jäse-
net  poseeraavat arvokkaina valkoisissa leningeissään.1123 Zandvoortissa 1917 otetun 
valokuvan perusteella kokoonpano oli niin ikään perinteinen: orkesteriin kuuluivat 
jousi soitinten, huilun, klarinetin ja patarumpujen lisäksi piano sekä urkuharmoni. 
Asetelmasta päätellen Josef Silberman johti podiumilta orkesteriaan itse niin sano-
tulla Stehgeiger-periaatteella. Kuten kuvateksteistä käy ilmi, yhtyettä ei kuitenkaan 

Sahlman, Miriam, Viborg/Finland, A01593000133 (https://archief.amsterdam/indexen/index.
nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018) sekä KA, Suomen juutalaisten arkisto, kotelo 1: Helsingin juu-
talaisen seurakunnan jäsenrekisteri 1946. Sahlman oli kirjoittautunut seurakunnan jäseneksi vuonna 
1932. Sahlmanin ammatiksi on merkitty jäsenrekisteriin ”muusikko” (musiker). 

1122 Lelieveldt 1998, 112 sekä valokuva Het Leven -lehdestä Alankomaiden kansallisarkiston kuvatietokan-
nassa (Het Leven, LEVEN 022, Nationaal Archief, Fotocollectie, http://proxy.handle.net/10648/6c-
47c6d0-1ad9-102f-a76c-003048944028, osoite tarkistettu 16.12.2018). Silbermanin salonkiorkesteri 
on jo tässä vaiheessa muuttunut miesvaltaiseksi.

1123 Kuvista päätellen orkesterin jäsenkunta vaihtui jossain määrin vuosien 1915 ja 1917 välillä. Myöhem-
mässä kuvassa näkyvä Stehgeiger on Josef Silberman (vrt. karikatyyri Fyren-lehdessä 8.6.1901, no 
23, s. 6). Loogista olisi, että viulistin paikalla kansikuvassa istuva naishenkilö olisi Fredja Sahlman. 
On mahdollista, että Zandvoortissa otetuissa valokuvissa näkyy myös Miriam Sahlman, joka saapui 
samana vuonna Alankomaihin. Täyttä varmuutta henkilöiden identiteeteistä ei ole.

Kuva 13. Josef Silbermanin (takarivissä keskellä) naisorkesteri esiintyi Nieuwe 
Karseboomin konserttisalissa Amsterdamissa 1915. Yhtye poseerasi perhepotretti-
maisessa mainoskuvassaan naisten salonkiorkestereille tyypilliseen tapaan vaaleis-
sa leningeissä.
Kuvalähde: Nationaal Archief / Collection Spaarnestad / Het Leven / Kees Hofker
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 Alanko maissa mainostettu suomalaisena vaan ruotsalaisena tai wieniläisenä.1124 Ilmei-
sesti nämä määreet vetosivat yleisöön paremmin.

Keskieurooppalainen perheyhtyekulttuuri sekä naisorkesteri- ja varieteealan 
transnationaaliset verkostot näkyivät erityisen selvästi Silbermanin orkesterien 
Alankomaiden- vaiheissa. Perheellä oli yhteyksiä paikallisiin musiikkipiireihin. Esi-
merkiksi Fredjan ja Miriamin Esther-sisar solmi 1924 pari vuotta kestäneen aviolii-
ton kapellimestari Willem van Warmelon (1894–?) kanssa, joka myöhemmin muutti 
Etelä-Afrikkaan.1125 Muusikon ammatti periytyi ainakin yhdelle Silbermanien lapsista. 
Josef ja Fredja Silbermanin toiseksi vanhin poika Benedict kouluttautui Amsterdamin 
konservatoriossa ja loi näyttävän uran säveltäjänä sekä viihdeorkesterien kapellimes-
tarina Keski-Euroopassa.1126 

Sahlmanin sisarusten sekä naisorkesteri Fennian toiminta tarjoavat ainutlaatuisen 
kurkistusikkunan naisorkesterialan transnationaalisiin verkostoihin sekä julkisuus-
kuvaan Suomessa. Sisarukset saivat verrattain korkeatasoisen koulutuksen,  mutta 
 rakensivat uraa hyvin samoilla periaatteilla kuin muutkin naisorkesterimuusikot 
ympäri Eurooppaa. Josef Silbermanin naisorkesteri Fennia, johon Fredja ja Miriam 
Sahlman päätyivät, sopi perheyhtyeenä saumattomasti naisten salonkiorkesterin ste-
reotyyppiin. Silbermanin orkesteri on erinomainen esimerkki siitä, miten yksittäinen 
yhtye yhtäältä omaksui erilaisia kansallisuuteen viittaavia attribuutteja ja toisaalta 
hyödynsi ”wieniläisen” salonkiorkesterin imagoa. Sahlmanien – ja Silbermanien – juu-
talaisuus sen sijaan saattoi vaikuttaa negatiivisesti heidän urakehitykseensä 1800-lu-
vun lopun ennakkoluulojen ristipaineessa. 

1124 Ks. esim. Lelieveldt 1998, 71 ja Schuitemakers Purmerender Courant 21.6.1914 (no 5474) s. 4.
1125 GSA, Archiefkaarten 1939–1994, Sahlman Ester, 07-05-1892, A05907_0720_2015 (https://archief.

amsterdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018). Van Warmelosta ks. myös Alan-
komaiden kansallisarkiston kuvakokoelmista löytyvä valokuva selitteineen (”Luitenant W. L. van 
Warmelo uit Pretoria [Commandant Detachement Londen]”, kuva, n. 1940–45, Nationaal Archief, 
Fotocollectie, http://proxy.handle.net/10648/ad888c3a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, osoite 
tarkistettu 16.12.2018).

1126 Ks. esim. alankomaalaisen Muziekencyclopedie-tietosanakirjan artikkeli (http://www.muziekency-
clopedie.nl/action/entry/Benedict+Silberman#, osoite tarkistettu 16.12.2018). Benedict Silberman 
vaikutti sotienvälisenä aikana Berliinissä ja myöhemmin Alankomaiden radion viihdeorkesterin joh-
dossa saavuttaen myöhemmällä iällään mainetta erityisesti juutalaisten kansanlaulujen sovituksis-
taan. Myös muiden Silbermanin lapsien myöhemmistä vaiheista on löytynyt jälkiä. Ruth ja Mordehaj 
Fritz Silberman suorittivat kaksivuotisen tutkinnon Suomen Kansanomaisessa hieromaopistossa 
(Helsingin Sanomat 21.5.1926, no 135, s. 5). Ainoastaan Rudolfin kohtalo on jäänyt arvoituksek-
si. Muuan kapellimestari Rudolf Silberman tosin mainitaan Helsingin osoitekalenterissa vuodel-
ta 1931 samalla osoitteella, jossa Bertha Sahlman asui (Adress- och yrkeskalender för Helsingfors 
jämte förorter 1931, https://digi.kansalliskirjasto.fi/, osoite tarkistettu 19.12.2018, 542). Esikoinen 
 Mordechaj-Fritz loi tätiensä tapaan uraa sairaanhoitoalalla, kun taas Ruth Silberman avioitui sak-
salaissyntyisen kauppiaan Kurt Cohnin (1902–1943) kanssa. Cohnien perhe – mukaan lukien lapset 
Robert Ilja (1933–1943) sekä Flore Mirjam (1938–1943) murhattiin Auschwitz-Birkenaun keskitys-
leirillä (GSA, Archiefkaarten 1939–1994, Silbermann Ruth, 07-11-1907, A01232_0742_0039; Cohn 
Kurt, 24-04-1902. A01232_0159_0784; Cohn Flore Mirjam, 18-11-1938, A01232_0159_0722; Cohn 
Robert Ilja, 12-03-1933, A01232_0159_0820; https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html, 
osoite tarkistettu 10.12.2018.
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Suurin osa naisorkesterien kuvauksista on peräisin miespuolisilta taiteilijoilta. Heidän 
näkökulmansa naisorkestereihin on ulkopuolinen ja sukupuolittunut, eikä se kerro 
naisorkesterimuusikoiden omasta kokemusmaailmasta.1127 Naisorkestereita käsittele-
vässä feministisessä perustutkimuksessa, jollaista erityisesti Margaret Myersin väitös-
kirja edustaa, keskiössä ovat naisorkesterimuusikoiden omat kokemukset. Silti ulko-
puolisten kuvauksista saa käsitystä siitä, millainen yhtyeiden sosiaalinen asema yleisön 
silmissä oli eri puolilla Eurooppaa. Teoksissa nousevat vahvasti esiin naisorkesterien 
kiertävä, urbaani elämäntyyli sekä transnationaaliset verkostot.

KAISERZEITIN KUVASTAJAT: NAISORKESTERIT JA KUVALLINEN 
KULTTUURI

Kaupunki- ja kahvilatilat

Koska naisorkesterit näkyivät ja kuuluivat 1900-luvun vaihteen jokapäiväisessä kau-
punkielämässä, ne kiinnostivat aikakauden kuvataiteilijoita. Aiheeseen liittyviä valo-
kuvia, pilapiirroksia, maalauksia ja litografioita on saatavilla sekä lehtien sivuilta että 
yksittäisistä luonnosvihkoista.1128 Näkökulma on kuvissa varsin toisenlainen kuin orkes-
tereiden mainoksissa. Siinä missä yhtyeiden johtajat suosivat vakavahenkisiä potrette-
ja, kuvataiteilijan katse on pistävän ironinen. Karikatyrisoivaa esitystapaa taustoittavat 
varieteealan transnationaalisiin toimintamalleihin liittyvät suurkaupunkiteemat kuten 
moderni kulutuskulttuuri ja kaupungistumisen sosiaaliset ongelmat.

1127 Myers ja Kaufmann ovat tästä syystä käsitelleet eri taiteenlajien naisorkesterikuvauksia suhteellisen 
niukasti (ks. esim. Kaufmann 1997, 108–112, 143–145 ja 164–170; Myers 1993, 180–187 ja 301–307).

1128 Tähän alalukuun poimitut esimerkit ovat löytyneet niin näyttelykatalogeista kuin koti- ja ulkomaisista 
lehdistä. 

Naisorkesteri aikalaisten 
silmin11
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Pääasiallisesti aikalaistaiteilijat kuvasivat naisorkestereita työn touhussa ravin-
tola- tai kahvilaympäristössä. Dorothea Kaufmann on analysoinut perusteellisesti 
väitöskirjassaan Illustrierte Zeitung Leipzig -lehdessä ilmestynyttä tunnelmakuvaa, 
joka esittää Damenkapelle-yhtyettä hampurilaisessa Kneipessa. Kuten Kaufmann to-
teaa, maalauksesta välittyy aikakauden tyypillinen kapakkaympäristö hälisevine yleisöi-
neen, kilisevine tuoppeineen ja paksuine tupakansavuineen. Naisorkesteri esiintyy ku-
vassa pikemminkin geneerisenä taustaelementtinä kuin visuaalisena keskipisteenä.1129

Saman asetelman voi havaita muissa kuvalähteissä. Yhtäläisyydet esimerkiksi 
Eveline Müllerin tutkimuksessa esitellyn, istanbulilaista kahvilakonserttia kuvaavan 
1870-luvun puupiirroksen kanssa ovat huomattavat.1130 Kuvissa ei ole niinkään ky-
symys naisorkesterin jäsenistä henkilöinä vaan konsertti- ja ravintolatunnelmasta. 
Siinä yleisöllä ja tarjoilijoilla on vähintään yhtä merkittävä osuus kuin muusikoilla. 

1129 Kaufmann 1997, 108–112.
1130 Müller 1993/1994, 200.

Kuva 14. Kiertävän taiteilijaelämän arkea Helsingin Oopperakellarin ulko-
lavalla vuosisadan vaihteessa. Tämän tunnistamattomaksi jääneen sekaorkesterin 
ikuisti Gustav Sandberg. 
Kuvalähde: Gustav Sandberg / Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS 1849_715)
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 Nais orkesterin esitys näyttäytyy osana elävää kaupunkikulttuuria, ei hartaana kuun-
telutilanteena. Istanbuliin sijoittuvassa kuvassa esitellään lisäksi eurooppalaiselle lu-
kijakunnalle eksoottisia Istanbulin kahvilakävijöitä turbaaneineen ja vesipiippuineen.

Kaupunki- ja kahvilatilojen merkitys näkyy erityisesti naispuolisia ravintolaorkesteri-
muusikoita käsittelevissä valokuvissa.1131 Esimerkiksi helsinkiläinen valokuvaaja Gus-
tav Sandberg tallensi 1900-luvun vaihteessa kahteen otokseensa Oopperakellarin ul-
kolavalla esiintyneen sekaorkesterin jäseniä istumassa lavalla kyynärpäihinsä nojaten 
ja soittimet kädessään (ks. kuva 14).1132 Näissä valokuvissa sävy on toisenlainen kuin 
aiemmin esitellyissä tilannekuvissa. Soittajien ilmeet ja asennot luovat mielikuvaa sii-
tä, että he ovat viettämässä arkipäiväistä taukoa harjoitusrupeaman keskellä. Toises-
sa samassa sarjassa julkaistussa valokuvassa muusikot ovat selvästi tietoisia kuvaajan 
läsnä olosta ja osa heistä katsoo suggestiivisesti suoraan kameraan. Täysin luonnollisis-
ta tilannekuvista ei siis ole kyse, vaikka ero mainospostikorttien jäykkään poseerauk-
seen on selvä. Joka tapauksessa Sandberg kuvaa orkesteria osana kaupungin jokapäi-
väistä elämänmenoa, ei siloiteltuna studiokuvan kohteena. Hänen teoksistaan välittyy 
Gastarbeiterleben-elämäntyylin arki. 

Pilakuvat ja parodiat

Arvolatautuneempi katse naisorkestereihin kohdistui pilapiirroksissa, joita julkaistiin 
1900-luvun vaihteessa lukuisia.1133 Aivan kuten naisorkesterien valokuvat ne levisivät 
modernien painotekniikoiden avulla sanoma- sekä aikakauslehdissä ja postikorteis-
sa. Ravintolakuvat tekivät katsojille selväksi, että naisorkesterit kuuluivat eurooppa-
laiseen huviteollisuuteen. Karikatyyrit sen sijaan korostivat yhtyeiden sukupuoleen ja 
sukupuolimoraaliin liittyviä ennakkoluuloja. 

Hyviä, joskin radikaaleja esimerkkejä naisorkesteripilakuvista tarjoavat saksalais-
ten valokuvaaja ja kuvittaja Heinrich Zillen (1858–1929) sekä taiteilija Heinrich Kleyn 
(1863–1945, ks. kuva 15) karikatyyrit. Molempia hallitsee groteski muotokieli, jonka avul-
la taiteilijat korostavat naisorkesterimuusikoiden vaatteettomia, reheviä kehoja. Ne ovat 
esillä peittelemättä, kainostelematta ja kaunistelematta. Naisen vartalo näyttäytyy mies-
puolisen taiteilijan silmin seksualisoituna ja sukupuolitettuna objektina. Esineellistävästä 

1131 Ks. myös esim. Hübl, Arthur von: Damenkapelle im Prater (1912, Albertina Sammlungen, Fo-
toGLV2000/19916, https://www.europeana.eu/, osoite tarkistettu 10.4.2018) ja Salten 2004 [1911], 91. 

1132 Sandberg, Gustav: Orkester på utescen (Operakällaren), Svenska Litteratursällskapet i Finland, SLS 
1849_714 ja SLS 1849_715 (2 kuvaa, https://finna.fi/, osoite tarkistettu 9.4.2018). Sandbergin kah-
den kuvan tarkka vuosi ei ole tiedossa, mutta orkesterin asuista päätellen se ajoittuu vuosisadan vaih-
teen tienoille. Kokoonpanosta päätellen kysymyksessä oli mandoliini- tai kitaraorkesteri. 

1133 Pilakuvia julkaisivat Suomessa erityisesti sanoma- ja aikakauslehdet. Margaret Myers (ks. esim. 
Myers 1993, 242, 260–262 ja 342) on sisällyttänyt tutkimukseensa muutamia parodiakuvia nais-
orkestereista sekä Ruotsin ravintolaelämästä, muttei analysoi niitä kovin yksityiskohtaisesti.
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 näkökulmasta sitä tarkasteli myös kuvien oletettu katsoja –  keskiluokkainen mies.1134 

Kumpikin kuva rakentuu kontrastille. Zillen pilapiirroksessa nähdään pieni poika, 
jonka näkökulmasta naismuusikoiden vartalot katsojalle suodattuvat.1135 Litografial-
la on omaelämäkerrallinen tausta. Kuvaa säestää Zillen kertomus siitä, kuinka hän 
nuoruudessaan toimi erään berliiniläisissä ”tingeltangeleissa” esiintyneen lauluseu-
rueen juoksupoikana. Muusikoiden arkea ei karikatyyrissä kaunistella. Vaikka ku-
van naiset soittavat ja laulavat oman asuntonsa seinien sisällä, pikkuporvarillinen 
 kotimusisoinnin tunnelma on pilakuvasta kaukana.

1134 Ks. Dolan 2012 [1988], 1–2.
1135 Kysymyksessä on teos sarjasta Zwanglose Geschichten und Bilder. Ks. Zille, Heinrich: ”Damen-

kapelle bei der Probe” (karikatyyri), julkaistu teoksessa Heinrich Zille: Das graphische Werk (toim. 
Rosenbach, Detlev et al., Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 1984 [1919]), 103.

Kuva 15. Heinrich Kleyn pilapiirros Die Damenkapelle (1909) viestii 1800- ja 
1900-lukujen vaihteen kaksinaismoralismista. Naismuusikoiden kehoja Kley on kar-
rikoinut groteskein ottein.
Kuvalähde: Albertina Sammlungen / Wien
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Kley puolestaan on esittänyt teoksessaan kaksi sosiaaliselta asemaltaan erilais-
ta naistyyppiä. Alastomina torviaan puhaltaviin ja rumpujaan lyöviin naisorkesteri-
muusikoihin reagoi kuvassa kaksi varakkaan oloista, täysissä pukeissaan kuvattua 
ylemmän yhteiskuntaluokan naista. Heidän eleensä viestivät nyrpeää halveksuntaa. 
Parodian kohteena on pikemmin porvarillinen kaksinaismoralismi kuin varietee-
maailma sinänsä. 

Kleyn piirros valottaa kriittisellä tavalla aikakauden luokkasidonnaisia sovinnaisuus-
sääntöjä. Niiden ristipaineisiin naisorkesterienkin täytyi esillä ollessaan mukautua. 
Kuten Margaret Myers on korostanut, nainen oli monille aikakauden porvarismiehil-
le älyllisesti heikompi ja vaistonvaraisesti toimiva elämänmuoto.1136 Kuva-aineistossa 
naiseuden ja eläimellisyyden samaistaminen näkyy muun muassa Harzin alueella le-
vinneissä parodiapostikorteissa, joissa käsite Damenkapelle samaistettiin paikallisiin 
lehmälaumoihin.1137 Toisaalta taas kunniallisen naisen ei kuulunut avoimesti osoittaa 
seksuaalisia tarpeita tai haluja. Esimerkiksi naisasialiikkeen sisällä syntyi ajatusmalleja, 
joiden mukaan nainen oli miestä kykenevämpi hillitsemään fyysisiä himojaan. Tämän 

logiikan mukaan vaimon oli 
siveellisesti edistyneempä-
nä näytettävä aviomiehel-
leen sukupuolimoraalista 
esimerkkiä.1138

Suomessa naisorkesteri-
pilapiirroksia julkaisi lähin-
nä Fyren-lehti.1139  Kuva-
kieleltään ne ovat kesympiä 
kuin edellä esitellyt Kleyn ja 
Zillen karikatyyrit. Esimer-
kiksi Sigurd Wettenhovi-As-
pan naisorkesteri Bugányitä 
esittävä piirros (1898, ks. 
kuva 16) viestii avonaisine 
dekolteineen ja käsivar-
sineen varietee maailman 
erootti   sesta  vihjailusta.  Tyyli 

1136 Myers 1993, 203–205.
1137 Esimerkkinä ks. Oldthing.de-antikvariaattisivuston postikortti ”Hahnenkleer Damenkapelle” 

(https://oldthing.de/AK-Ansichtskarte-Hahnenklee-Bockswiese-Harz-Damenkapelle-Kat-Gos-
lar-  0028941046, osoite tarkistettu 9.4.2018). Arkistokokoelmista en ole toistaiseksi tällaisia kortteja 
löytänyt, vaan niitä näkyy ainoastaan second hand -kirjakauppojen valikoimissa.

1138 Jallinoja 1983, 65.
1139 Ks. esim. pilapiirros hotelli Kämpin huilistista (Fyren 27.1.1900, no 3, s. 3).

Kuva 16. Sigurd Wettenhovi-Aspan pilapiir-
roksessa esiintyy hotelli Kämpin Geschwister von Bu-
gányi -naisorkesteri. Muusikoiden avaria kaula-auk-
koja, paljaita käsivarsia sekä yleisöön suuntautuvia 
katseita on korostettu myös tässä karikatyyrissä.
Kuvalähde: Historiallinen sanomalehtikirjasto / Kansalliskirjasto 
(Fyren 17.9.1898, no 18, s. 5)
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on kuitenkin sovinnaisempi ja vähemmän  suorasukainen. Naisorkesterimuusikot on 
silti tarkoitettu Wettenhovi-Aspan kuvassa miehisen katseen arvioitaviksi. Pilapiirrok-
seen liittyvässä lyhyessä artikkelissa nimimerkki ”Perpetuum mobile!” toteaa, että leh-
teen ”[on piirretty] joitakin heistä, jotta myös sinä, rakas lukija, voisit nauttia heidän 
ihanasta katsomisestaan”.1140 

Useimmat Helsingin aikakauslehdissä ilmestyneet naisorkesteripiirrokset liittyivät 
luontevasti pilalehtikuvittajien peruspalstoihin. Niiden keskiössä oli kaupunkikuva, 
jonka tyyppejä, henkilöitä ja tiloja taiteilijat karrikoivat.1141 Myös nais orkesterien jä-
senistä ilmestyi humoristisia henkilöpotretteja, joiden kohteita lukija saattoi henkilö-
kohtaisesti mennä katsomaan tai tunnistaa lehtien sivuilta. Tämä kertoo osaltaan siitä, 
miten merkittävä asema ulkomailta saapuneilla yhtyeillä oli kaupunkien keskiluokan 
huvikulttuurissa. Vaikka esitystapa oli suhteellisen konservatiivinen, muusikoiden fyy-
sisiä piirteitä liioiteltiin armotta.1142 Parodisoinnin kohteiksi joutuivat niin kaupungissa 
esiintyneet varietee- ja operettitähdet kuin vakavan musiikin nimet – sekä naiset että 
miehet.1143 

Myös muutamissa naisorkesteripilapiirroksissa esiintyi miehiä – olihan heillä 
 oleellinen asema naisorkesterikulttuurissa. Kun esimerkiksi naisorkesteri Fennia saa-
pui Helsinkiin ensi kertaa konsertoimaan vuonna 1901, Josef Silbermanista julkaistiin 
karikatyyri Fyren-lehdessä.1144 Vaikka kuvittajat liioittelivat miesten kasvonpiirteitä 
ja elekieltä, heidän vartaloitaan ei erotisoitu samalla tavalla kuin naisten kehoja. Esi-
merkiksi Wettenhovi-Aspan piirroksen yhtyettä johtava mieskapellimestari on kuvat-
tu selin katsojaan tavanomainen frakki päällään. Myös vuonna 1907 Fyren-lehdessä 
 ilmestyneessä ravintola Princessissä esiintynyttä naisorkesteria kuvaavassa pilapiir-
roksessa podiumia hallitsi frakkiin sonnustautunut mieskapellimestari.1145 

Naisorkesterien karrikointi ei rajoittunut kuvalliseen kulttuuriin. Margaret Myersin 
tutkimuksesta käy ilmi, että Ruotsissa naisorkestereita parodioitiin myös näyttämöl-
lä.1146 Sanomalehtitietojen perusteella näin oli myös Suomessa. Kiertävissä sirkuksis-
sa parodiaesitys ”Ullmanin naisorkesterista” oli suosikkinumero vuodesta toiseen.1147 

1140 ”[…] vi ha ritat ena af dem, för att äfven du, käre läsare, måtte kunna njuta af deras härliga anblick.” 
Fyren 17.9.1898 (no 18) s. 5–6.

1141 Hyvänä esimerkkinä ks. Fyrenissä ilmestynyt pilapiirros ravintola Princessin varieteesta 16.3.1907 
(no 11) s. 1. 

1142 Ks. esim. karikatyyri Helene Hofmannista (Fyren 6.12.1902, no 49, s. 6).
1143 Ks. esim. pilakuva Oopperakellarissa esiintyneistä taiteilijoista (”Opris-artister”, Fyren 23.1.1909,  

no 4, s. 10).
1144 Fyren 8.6.1901 (no 23) s. 6. Silbermanin orkesteri oli saapunut soittamaan hotelli Fenniaan saman 

vuoden huhtikuussa ja siirtynyt sieltä Kaivohuoneelle, jossa se esiintyi 2.5.–7.6.1901. Orkesteri kon-
sertoi kylmän sään vuoksi myös Seurahuoneella 8. ja 9.5.1901 (ks. Hufvudstadsbladet 8.5.1901, no 
123, s. 2 ja 9.5.1901, no 124, s. 2).

1145 Fyren 17.9.1898 (no 18) s. 5 ja 16.3.1907 (no 11) s. 1.
1146 Myers 1993, 351–352. 
1147 Ks. esim. Hufvudstadsbladet 4.12.1893 (no 328) s. 2. Ohjelmanumero näkyy aineistossani vuosina 
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Parodioita esitettiin myös paikallisyhdistysten iltamissa. Esimerkiksi helsinkiläinen 
Julgrisarne-hyväntekeväisyysyhdistys järjesti tammikuussa 1897 vuosijuhlaansa pila-
numeron naisorkesteri ”Fohrnach-Pimkestä”. Mallina oli hotelli Kämpissä vastikään 
konsertoinut naisorkesteri Fahrbach-Ehmki.1148 Joutuivatpa naisorkesterit jopa varhai-
sen teekkarihuumorin kohteiksi polyteknikkojen laskiaiskulkueessa keväällä 1907.1149

Hupi-iltamien naisorkesterikuvauksissa muusikoita esittivät usein yhdistysten 
miespuoliset jäsenet. Tämä teki mahdolliseksi sukupuolirooleilla leikittelyn varieteen 
muuntautumistaiteilijoita hyväksyttävämmässä kulttuurisessa viitekehyksessä. Esi-
merkiksi Viipurin musiikin ystävien marraskuussa 1907 järjestämäissä arpajaisissa 
yleisöä hauskuuttivat naisorkesterin ”laihat ja lihavat kaunottaret” eli naisten vaattei-
siin sonnustautuneet miespuoliset ammattimuusikot.1150 Joskus parodiayhtye koostui 
yläluokan naisista. Heille naamioituminen ravintolamuusikoiksi mahdollisti luokka- ja 
moraalirajojen kokeilun sosiaalisesti hyväksytyssä ympäristössä.1151

Kaikkiaan naisorkestereita koskevan parodisoinnin kärki kohdistui naismuusikon 
kehoon sekä viehätysvoimaan. Suomessa karikatyyrit eivät olleet yhtä uskaliaita kuin 
Keski-Euroopassa. Ravintolassa tai varieteeteatterissa elantonsa ansaitseva nainen oli 
niissä silti moraalisesti epäilyttävä, eläimellistä seksuaalisuutta edustava henkilö, ei 
vakavasti otettava ammattilainen. Ero naisorkesterien itse luomaan julkisuuskuvaan 
sovinnaisine perhepotretteineen oli melkoinen. Mainoskuvat ja karikatyyrit osoittavat 
eri tavoilla, miten pitkälti yhtyeiden rivijäsenet joutuivat toimimaan aikansa patriar-
kaalisten valtarakenteiden ehdoilla. He työskentelivät yhtäältä yleisön miehisen kat-
seen kohteina, toisaalta orkesterinjohtajan auktoriteetin armoilla. 

1897–1898, 1900–1901 ja 1905–1907. 
1148 Hufvudstadsbladet 6.1.1897 (no 5) s. 5.
1149 Ks. esim. Lukutupa 6.3.1907 (no 5) s. 13 ja Vasabladet 14.2.1907 (no 12) s. 3.
1150 Karjala 5.11.1907 (no 256) s. 3.
1151 Tällainen oli Turun Palokunnantalolla tammikuun 1899 ylioppilasarpajaisissa esiintynyt ”signor 

Erneston” (L. Fabritius) johtama naisorkesteri. Esitykseen osallistuivat eri lehtitetojen perusteella 
neidit Th. Hahl, Dagmar ja Hildegard Öhrbom, Eva ja Hedvig Jusélius, Procopé, K. v. Nandelstadh ja 

Åbo Tidning 8.1.1899, no 6, s. 3–4 ja Åbo Underrättelser 8.1.1899, no 6, s. 2).
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PERSOONATON MAAILMANNAINEN: NAISORKESTERIMUUSIKKO 
KIRJALLISUUDESSA JA NÄYTTÄMÖLLÄ1152

Naisorkesteri taustaelementtinä

Kaunokirjallisuudessa naisorkesterit esiintyivät lähinnä sivulauseissa kaupunkiku-
vausten yhteydessä. Naisorkesterimuusikoilta itseltään ei juuri ole löytynyt fiktiivisiä 
kuvauksia joissa he olisivat pääseet esittämään oman näkökulmansa ammatilliseen 
identiteettiinsä.1153 Näin ollen yhtyeiden jäsenistä rakentui kirjallisuudessa harvoin 
henkilökuvia. Usein jopa muusikoiden nimet jäivät hämärän peittoon. Samankaltaista 
anonymisointia esiintyi myös miesvoittoisia yhtyeitä koskevissa kuvauksissa.1154 Nais-
orkesterien tapauksessa yksilöimättömyyttä korosti kuitenkin muusikoihin suuntautu-
va sukupuolittunut katse. 

Hyvän esimerkin anonymisoinnista ja sukupuolittuneisuudesta tarjoaa tiettävästi 
ainoa suomalainen naisorkestereita käsittelevä novelli, Gösta Sundmanin (1854–1914) 
teos Pekka Hirvonen (1896). Novelli sijoittuu hotelli Kämpin naisorkesterin konsert-
tiin. Yhtyeen viulistilla on novellissa avainasema, mutta hän on tarinassa mukana vain 
etäisesti. Edes muusikon nimeä ei mainita eikä hänen ulkonäköään kuvailla. Novellin 
ytimessä on otsikon mukaisesti keskisuomalaisen talonpoikaisperheen kasvatti Pek-
ka Hirvonen. Vanhemmat ovat pystyneet vaivoin kustantamaan hänen koulutiensä 
ylioppilaaksi ja lähettämään hänet Keisarilliseen Aleksanterin-yliopistoon lukemaan 
papiksi. Yhteys Juhani Ahon Helsinkiin-pienoisromaaniin (1889) on ilmeinen.1155 
Sundmanin kertoja, selvästi Pekkaa kokeneempi ja vanhempi maailmanmies, kuvaa 
humoristisesti nuoren maalaisylioppilaan sosiaalista nousua:

Pekka tarjosi munkkilikööriä ja me istuimme ja ryypiskelimme ja hän kertoi minulle moneen 
otteeseen, että hänen isästään oli tullut nimismies ja että hänellä oli enemmän rahaa kuin 
monella suurella herralla. Edellisenä talvena hän oli myynyt 60 000:lla metsää ja yli sadalla-
tuhannella hän voisi myydä sitä milloin vain, sillä Kotkan sahoilta rynnättiin sankoin joukoin 
sitä ostamaan, sillä sellaista metsää kuin heidän ei ollut missään muualla koko Päijänteellä.1156

1152 Kirjallisuuden ja näyttämötaiteen naisorkesterikuvasta työstän parhaillaan erillistä artikkelia, jon-
ka teemat risteävät osittain tämän käsittelyluvun kanssa (”Visitors from the “merry town by the 
 Danube”? Viennese Ladies’ Orchestras, Public Image, and Variety Shows in Finland, 1870–1914”, 
Routledge Handbook on Women’s Work in Music, tulossa 2020). Sen näkökulma on kuitenkin sup-
peampi ja keskittyy feministiseen ”vastakarvaan lukemisen” (reading against the grain) ajatukseen, 
ei naisorkesterien transnationaaliseen kiertuekulttuuriin.

1153 Poikkeus tästä oli Marie Stütz. Päiväkirjojensa ohella hän laati omaelämäkerrallisia kuvauksia ja 
muistelmia, joissa käsitellään kiertue-elämän arkea sekä kulttuurienvälisiä kohtaamisia Ks. esim. 
kertomus ”Angela: Erinnerung an Kavala”, julkaistu teoksessa Marie Stütz: Aufzeichnungen einer 
reisenden Musikerin: Quellentexte und Kommentare (toim. Tibbe, Monika, Schriftenreihe des Sophie 
Drinker Instituts 9, Oldenburg: BIS Verlag 2012 [n. d.]), s. 75–87. Niiden analyysi vaatisi kokonaan 
oman tutkimuksensa.

1154 Ks. esim. Nya Pressen 18.3.1900 (no 75A) s. 3.
1155 Aho, Juhani: Helsinkiin (Helsinki: SKS 1997 [1889]).
1156 ”Pekka bjöd på muk och vi sutto och pokulerade och han berättade mig flere gånger, att hans pappa 

blifvit nämndeman och pengar hade han mera ån många stora herrar. Sista vintern hade han sålt skog 
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Kokematon Pekka ihastuu 
Kämpin lavalla soittavaan viu-
listiin.  Naismuusikon funktio 
tekstissä onkin tuoda Pekan köm-
pelyys ja nousukasmaisuus hu-
moristisesti esille. Ihastuminen 
ravintolaesiintyjään alleviivaa 
päähenkilöhn itsetyytyväisyyden 
ja naiiviuden välistä ristiriitaa. 
Vastakkain asettuvat kertojan 
maailmanmiehen kokeneisuus ja 
nuoren ylioppilaan sinisilmäisyys, 
mutta myös kaupunki ja maaseu-
tu, pianoa soittavat papintyttäret 
ja huvialan naismuusikot:

Pekka kysyi minulta samaan äänensä-
vyyn kuin kuriositeettien keräilijä, joka 

on onnistunut kaivamaan esiin jotain harvinaista, ’olinko koskaan nähnyt koko suuressa Hel-
singissä niin kaunista tyttöä kuin tuo, joka soittaa viulua’; no, minä myönsin, että kyseessä 
oli harvinainen esimerkki kauneudesta, sillä tytöllä ei ollut otsatukkaa. / Olihan maallakin 
kauniita tyttöjä, esimerkiksi rovastin tyttäret, ai! ai! kuinka he olivat kauniita tanssiaisissa, ja 
toinen heistä soitti pianoa. / Mutta onhan kuitenkin hienompaa soittaa viulua, en malttanut 
olla toteamatta. Niin, sanoi Pekka, no hänenhän pitäisi tulla musiikkiyhdistyksemme puheen-
johtajaksi, ja hänhän osaa saksaa ja unkaria ja pianhan hän oppisi myös suomea, sillä unkarin 
ja suomen kielet ovat niin samankaltaisia. No, minä en halunnut väittää vastaan, ja Pekka 
kumosi kurkkuunsa lisää munkkilikööriä. / Papin vaimo meidän pitäjässämme, olihan se nyt 
kuitenkin huomattavan paljon mukavampaa elämää kuin soittaa orkesterissa, oli kyseessä 
kuinka hyvä palkka tahansa. Minun epäilykseni siitä, miten hän osaisi hoitaa navettaa ja muu-
ta siihen kuuluvaa maalla, kumosi Pekka sillä, että hän voisi hoitaa nämä asiat itse […].1157

Aikalaislukijalle haavekuvan mahdottomuus – maailmallinen ja ulkomaalainen nais-
orkesterimuusikko pappilan emäntänä sysisuomalaisella maaseudulla – on vitsin 
ydin. Kun likööripullo on tyhjennetty, nuori ylioppilas kuvittelee haltioissaan  itsensä 
”silinterihatussa, sikari suussa, uusissa kumikalosseissa ja kaunis morsiamensa 

för 60,000 och öfver hundratusen kunde han sälja när som hälst, ty från Kotka sågarna sprungo de som 
gråa kattor för att få köpa, för sådan skog som deras fans inte vid hela Päijänne.” Sundman 1896, 68.

1157 ”Pekka frågade mig, med samma tonfall som en samlare af kuriosa, som lyckats snoka upp någonting 
rart, ’har ni någonsin sett i hela stora Helsingfors en så vacker flicka som den som spelar viol’; nå jag 
medgaf att det var en sällsynt exemplar af skönhet, för hon hade ingen pannlugg. / Nog fanns det 
vackra flickor på landet också, t. ex. prostens döttrar, aj! aj! hvad de voro vackra när de voro på danser, 
och den ena spelade piano. / Men nog är det finare att spela viol, kunde jag icke underlåta att infalla. 
Ja, sa’ Pekka, nog skulle hon bli ordförande i vår musikförening och så kan hon tyska och ungerska 
och snart skulle hon lära sig finska med, för ungerska och finska ä’ så lika hvarandra. Nå jag ville icke 
motsäga och Pekka slog i mera munk. / Prästfru i vår socken, det är alt ändå ett bra mycket trefligare 
lif än att spela orkester, man må nu ha huru väl betaldt som hälst. Mina tvifvelsmål om huruvida hon 
skulle kunna sköta ladugård och därtill hörande på landet kullkastade Pekka med att det kunde han 
göra själf […].” Sundman 1896, 69–70.

Kuva 17. Naisorkesterikiinnostuksestaan 
tunnettu helsinkiläiskirjailija Gösta Sundman 
istuu Matti Meikäläinen -pilalehden kuvassa li-
kööripullo seuranaan odottelemassa naisorkes-
teri Favoritea lavalle.
Kuvalähde: Historiallinen sanomalehtikirjasto / Kansallis-
kirjasto (Matti Meikäläinen 27.12.1895, no 26, s. 4)
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 käsipuolessaan kulkemassa edestakaisin ja promeneeraamassa Esplanadilla”.1158 

Sundmanin kyyninen näkökulma lienee pohjautunut hänen omakohtaisiin kah-
vilakokemuksiinsa. Helsinkiläiseen opettajaperheeseen syntynyt ja uransa aikana 
muun muassa Suomen Italian-konsulina työskennellyt Sundman oli 1890-luvul-
la tuttu näky Kämpin kaltaisissa hienostoravintoloissa.1159 Hänen viehtymyksensä 
naisorkesterikonsertteihin herätti aikalaisissa huvittuneisuutta. Matti Meikäläinen 
-pilalehti julkaisi vuonna 1895 piirroksen, jossa ”Gösta Salminen eli maansa myönyt 
ja rahansa ryypännyt” istuu Kämpin pöydässä odottelemassa naisorkesteri Favoritea 
lavalle (ks. kuva 17).1160 Hufvudstadsbladetissa vihjattiinkin, että Sundman oli innoit-
tunut kirjoittamaan Pekka Hirvonen -novellinsa ”neiti Hermine” -nimisen (Fräulein 
Hermine) viulistin inspiroimana.1161 

Esineellistävä näkökulma naisorkesterimuusikoihin toistui Suomessa niin journa-
listisissa teksteissä, pakinoissa, kolumneissa kuin viikkokirjeissä. Samoin kuin karika-
tyyrien piirtäjät, sanomalehtitekstien kirjoittajat samaistivat orkesterien jäsenet hei-
dän soittimiinsa.1162 Hufvudstadsbladetin Boulot puolestaan vertasi Oopperakellarin 
ulkolavalla syyskuussa 1896 konsertoineen naisorkesteri Fahrbach-Ehmkin jäseniä 
kukkiin. Naismuusikot esiintyivät artikkelissa mykkinä kasveina, joiden istuttaminen, 
kitkeminen ja hoivaaminen ovat ihmisten armoilla:

Daamit itse kevyissä, sievissä puvuissaan kilpailevat heitä ympäröivien kukkien kanssa miel-
lyttävyyden ja kukoistuksen luomisessa Opriksen edustalle. Toinen viulu suorine ryhteineen 
ja sorjine varsineen on kuin kukkiva lilja, ensimmäinen viulu on kuin runsas ja vilkas nei-
likka, lämmin ja intohimoinen. Pianisti suurine mietteliäine silmineen, ylöspäin suunnattui-
ne, rusottavine kasvoineen ja taitavasti järjestettyine, kloorivalkaistuine hiuksineen on kuin 
orvokki jylhässä kauneudessaan, jota ei himmennä kypsä, tummanpunainen unikkohuilisti, 
jonka lempeät, unettavat sävelet joskus kuuluvat muun orkesterin kimakampien kappaleiden 
joukosta. Kainolla, totisella harmoonivirtuoosilla on orkesterissa sama rooli kuin resedalla 
kukkapenkissä; hän sulattaa yhteen ja yhdistää muiden kukkien tuoksun harmoniseksi ko-
konaisuudeksi. Lehteviin koristekasveihin, jotka tuovat kokonaisuuteen lujuutta, rikkautta ja 
täyteläisyyttä, kuuluvat kontrabasso – fiikus ja sello – taatelipalmu, kun taas patarummut ja 
rummut – kaktukset luovat siihen eksoottista loistoa ja hohdetta.1163

1158 ”[…] i hög hatt, cigarr i munnen, nya gummigaloscher och sin vackra fastmö under armen gå af och an 
och promenera på Esplanadsgatan.” Sundman 1896, 71.

1159 Sundmanin elämästä tarkemmin ks. esim. Hufvudstadsbladetin nekrologi 11.5.1914, no 128, s. 3).
1160 Matti Meikäläinen 27.12.1895 (no 26) s. 3. Olen tulkinnut ”Salmisen” tässä yhteydessä käännökseksi 

Sundmanin ruotsinkielisestä sukunimestä. On teoriassa mahdollista, että pilakuva viittaa johonku-
hun toiseen, nimenomaan ”Gösta Salminen” -nimiseen henkilöön. Aikalaisaineistossa tällaista nimeä 
ei kuitenkaan ole tullut vastaan. Varsinkin kun ottaa huomioon sen, että Sundmanin naisorkesteri-
kiinnostus oli yleisessä tiedossa, yhteys Gösta Sundmanin ja pilakuvan ”Salmisen” välillä vaikuttaa 
perustellulta.

1161 Program-bladet 30.11.1898 (no 37) s. 2
1162 Ks. esim. nimimerkki Passepartout’n artikkeli I. C. Schwarzin naisorkesterista (Program-bladet 

13.10.1897, no 19, s. 2). Kuvailtuaan ensin orkesterin naispuolisten jäsenten ulkonäköä laveasti kir-
joittaja toteaa, että ”orkesteriin kuuluu myös kolme herraa, mutta he eivät kuulu tähän” ([t]ränne 
herrar höra äfven till orkestern, – men de höra ej hit).

1163 ”Damerna själfva i sina luftiga, prydliga dräkter täfla med de omgifvande blommorna i att förläna 
platsen utanför Opris behag och fägring. Andra fiolen med sin raka hållning och slanka växt är såsom 
en blommande lilja, första fiolen är den burriga, lifliga nejlikan, varm och passionerad. Pianisten med 
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Kuten Margaret Myers on esittänyt, tällaiset asenteet ja ennakkoluulot heijastivat 
aika kauden keskiluokkaista naiskuvaa.1164 Sillä oli julkisessa keskustelussa epäsuora vai-
kutus naisorkesterimuusikoihinkin. Miespuolisille sanomalehtimiehille ja kirjailijoille 
he näyttäytyivät kaupunkikuvan passiivisina koristeina, eivät aktiivisina toimijoina.

Naisorkesteri moraalisen paheksunnan kohteena

Naisorkesterit joutuivat kaunokirjallisuudessa myös moraalisen paheksunnan koh-
teiksi. Syyt piilivät yhtyeiden kiertävässä, urbaanissa elämäntyylissä sekä yhteyksis-
sä varieteemaailmaan. Sinänsä topos kaupungin turmelevasta vaikutuksesta nuoriin, 
viattomiin ihmisiin, jotka lähtevät etsimään maailmalta onneaan, ei ole länsimaisessa 
kaunokirjallisuudessa omaperäinen idea.1165 Naisorkesterien tapauksessa maaseutu– 
kaupunki-dikotomiaa värittävät sekä muusikoiden sukupuoli että moderni, trans-
nationaalinen kulttuuriteollisuus.  

Hyvän esimerkin kaksijakoisuudesta tarjoaa Max Wundtken Wiener Haus frauen-
Zeitung -aikakauslehdessä julkaistu novelli Bei der Damenkapelle (suom. Naisor-
kesterissa, 1907).1166 Tekstin päähenkilö on seikkailunhaluinen nuori viulisti nimeltä 
 Marie, taiteilijanimeltään eksoottisesti Ilka. Hän on jättänyt vanhan äitinsä kotikylään 
ja lähtenyt etsimään pääkaupungista onneaan tullakseen kuuluisaksi taiteilijaksi. ”Sat-
tuman” (Zufall) kaupalla hän on päätynyt lopulta naisorkesterin riveihin ja löytänyt 
ihailijan, kunniallisen keskiluokkaisen miehen, joka on luvannut auttaa häntä pääse-
mään konservatorioon.1167 Novellin jännite muodostuu siitä, että miehen petollisuus 
vihdoin paljastuu Marielle: hän on jo naimisissa. Tiedosta järkyttyneenä sankaritar 
päättää palata kotiin äitinsä luokse:

Suuri pettymys, jonka hän oli juuri kokenut, oli vähitellen menettänyt kaiken katkeruuten-
sa hänen silmissään. Hän näki ainoastaan sen, että ystävällinen kohtalo oli pelastanut hänet 
yhdessä silmänräpäyksessä sanoinkuvaamattomalta onnettomuudelta. Hän näki niin eläväs-
ti mielessään kotiseutunsa ja rakkaan, hyvän, vanhan äitinsä, joka kiihkeällä kaipauksella 

sina stora tänkande ögon, det uppåriktade, rikt färgade anletet och det konsmässigt ordnade, chlor-
blekta håret år såsom penséen i sin stela skönhet, som icke fördunklas af den mognade, mörkröda 
vallmonflöjtisten, hvars milda, sömngifvande toner någon gång höras bland den öfriga orkesterns 
gällare låt. Den blyga, allvarliga harmonium-virtuosen spelar i orkestern samma roll som resedan 
i blomsterrabatten; hon sammansmälter och förenar de öfriga blommornas doft till ett harmoniskt 
helt. Till de löfrika dekorationsväxterna, som gifva det hela stadga, rikedom och fyllighet höra kontra-
bassen – fikusen och cellon – phoenixpalmen, medan pukorna och trummorna – kakteerna förläna 
det exotisk ståt och glans.” Hufvudstadsbladet 2.8.1896 (no 207) s. 2.

1164 Tästä ks. erityisesti Myersin tutkimuksen II osan luku 1 (Myers 1993, 195–222). Myers ei tosin ehdi 
käsitellä aihepiiriä kovin syvällisesti tai monipuolisesti. Lisäksi hänen väitöskirjansa historiakuvaa 
hallitseva puhe ”ajan hengestä” (the spirit of the times, ks. esim. Myers 1993, 316) ovat historiantut-
kimuksen näkökulmasta vähintään ongelmallisia. 

1165 Ks. esim. Burchardt, Jeremy: Paradise Lost: Rural Idyll and Social Change in England since 1800 
(London & New York: I. B. Tauris 2002), 26.  

1166 Wiener Hausfrauen-Zeitung 26.5.1907 (no 21) s. 322–325.
1167 Wiener Hausfrauen-Zeitung 26.5.1907 (no 21) s. 322.
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 kurotti käsiään häntä kohti, että hänen sydämensä pehmeni ja hänen kyyneleensä alkoivat 
jälleen valua. Mutta nämä olivat nyt toisenlaisia kyyneleitä kuin aiemmin… hän oli löytänyt 
koti seutunsa uudelleen! / Hän tiesi, mitä hänen oli nyt tehtävä. […] Tämä kuukausi hänen oli 
vielä siedettävä orkesterissa sopimuksen takia; mutta sitten häntä ei enää pidättelisi mikään. 
Silloin olisi vaalean Ilkan oltava unohdettu, ja viattomana Mariena hänen olisi palattava jäl-
leen kotiin, iloisena tyttärenä iloisen äidin luokse.1168

Wundtken teksti on moralisoiva. Novellin opetus kuuluu, että nuoren naisen on syytä 
pysytellä maalla äitinsä helmoissa eikä antautua seikkailunhaluisesti suurkaupungin 
vaaroihin. Moralisoinnin takana piilivät todelliset sosiaaliset ongelmat, joita maalta-
muutto kaupunkeihin loi ja joista aikalaiset vilkkaasti keskustelivat. Toisaalta teks-
tit, joissa naisen paikka sijaitsi kotilieden äärellä, vahvistivat naisorkesterikulttuurin 
kevyt kenkäistä leimaa. 

Samanhenkisiä tulkintoja voi tehdä Joseph Conradin Victory-romaanista (1915). 
Siinä salaperäinen ruotsalaisparoni Axel Heyst päätyy pelastamaan nuoren viulistin 
Jaavaa kiertävän signor Zangiacomon naisorkesterista.1169 Conradin fiktiiviseen yhtyee-
seen pätevät monet aikakauden naisorkesterien tyyppipiirteet valkoisia esiintymispu-
kuja myöten. Kirjailija esittää orkesterin raakalaismaisen ahdistavana työympäristönä:

Soitinten rähinää huutaen, murahdellen, valittaen, nyyhkien, raapien, vinkuen jonkinlaista 
eloisaa laulua; samalla kun flyygelistä, jota hoiti luiseva punanaamainen nainen, jolla oli häi-
jynlaiset sieraimet, satoi kovia säveliä kuin rakeita viulujen myrskyn läpi. Pieni lava oli täynnä 
valkoisia musliinipukuja ja punaisia nauhoja, jotka lankesivat viistosti olkapäiltä, joihin kuu-
lui paljaita käsivarsia, jotka sahasivat tauotta edestakaisin. […] Musiikin nopeassa tempossa, 
viulujen vaihtelevassa, läpitunkevassa metelissä, soittajien paljaiden käsien liikkeissä, syvään 
uurretuissa puvuissa, karkeapiirteisissä kasvoissa, kivettyneissä katseissa oli brutaaliuden häi-
ve – jotain julmaa, aistillista ja vastenmielistä.1170

Kuvaus viestii romaanin perusteemasta, hallitsemattomien luonnonvoimien ja ihmisen, 
alkukantaisuuden ja sivistyksen välisestä vastakkainasettelusta. Naisorkesterien trans-
nationaalinen toimintakulttuuri tulee Conradin tekstissä poikkeuksellisen hyvin esille, 
kun Euroopasta saapunut yhtye konsertoi kirjaimellisesti toisella puolella  maailmaa 

1168 ”Die große Enttäuschung, die sie soeben erlebt, hatte allmählich alle Bitterkeit für sie verloren. Sie 
sah nur noch das eine, daß ein gütiges Geschick sie im rechten Augenblicke vor einem unsäglichen 
Unglück bewahrt hatte. Sie sah so lebhaft ihre Heimat vor sich und ihre liebe, gute, alte Mutter, die 
mit heisser Sehnsucht ihre Arme nach ihr ausstreckte, daß es ihr weich um das Herz wurde und ihre 
Tränen von neuen zu fliessen begannen. Aber das waren jetzt Tränen anderer Art als vorher… sie hatte 
ihre Heimat wiedergefunden! / Sie wußte, was sie nun zu tun hatte. […] Diesen Monat mußte sie ja 
noch bei der Kapelle aushalten, des Kontraktes wegen; aber dann sollte sie nichts mehr zurückhalten. 
Dann sollte die blonde Ilka vergessen sein, und als harmlose Marie kehrte sie wieder heim, die frohe 
Tochter zur frohen Mutter.” Wiener Hausfrauen-Zeitung 26.5.1907 (no 21) s. 325.

1169 Ks. Conrad, Joseph: Victory (London: Methuen & Co 1924). Tapahtumat sijoittuvat osin Surabayan 
kaupunkiin Itä-Jaavalle, osin kuvitteelliselle Samburanin saarelle.

1170 ”An instrumental uproar, screaming, grunting, whining, sobbing, scraping, squeaking some kind of li-
vely air; while a grand piano, operated upon by a bony, red-faced woman with bad-tempered nostrils, 
rained hard notes like hail through the tempest of fiddles. The small platform was filled with white 
muslin dresses and crimson sashes slanting from shoulders provided with bare arms, which sawed away 
without any respite. […] In the quick time of that music, in the varied, piercing clamour of the strings, 
in the movements of the bare arms, in the low dresses, the coarse faces, the stony eyes of the executants, 
there was a suggestion of brutality – something cruel, sensual, and repulsive.” Conrad 1924, 68.
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sivistyksen ulottumattomissa.  Ennen kaikkea romaanista käy ilmi naisorkesteri-
muusikoiden työoloja koskeva aikalaiskritiikki. Conradin tekstin siirtomaaherroille 
kapellimestarin hirmuvallasta kärsivä yhtye on pikemmin säälin kuin ihailun kohde.1171 

Moralisoiva ote ei rajoittunut naisorkestereihin, vaan kysymys oli laajemmin varie-
teekulttuuriin liittyvästä leimasta. Esimerkiksi varhainen elokuvateollisuus suosi aihei-
ta, joissa varietee- ja sirkusmaailman naisesiintyjät näyttäytyivät skandaalinkäryisinä. 
Romantisoidut varieteekertomukset levisivät valkokankailla myös Suomen kaupun-
geissa. Vaikkapa Tampereen elokuvateattereissa 1910-luvun yleisö saattoi ihastella ja 
kauhistella sellaisia tarinoita kuin ”Verisiä kyyneleitä tai Maud-Iris, huvimaailman nai-
nen” tai ”Varieténäyttelijätär Hulda Rasmussen eli elämän kiusauksia”.1172 Naisille oli 
juoniluonnehdintojen perusteella tarjolla kaksi ahtaahkoa roolia: yhtäältä Wundtken 
Ilkan kaltainen traaginen uhri, toisaalta kohtalokas ja häikäilemätön viettelijätär. 

Myös Suomesta löytyy yksi moralisoiva kaunokirjallinen naisorkesterikuvaus – 
fenno maanikirjailija Severi Nuormaan ”sosiaalinen indignaatioruno” Opriksella 
(1900).1173 Siinä köyhä pikkupoika saapuu talvipakkasella Helsingin Oopperakellariin 
anelemaan wieniläisen naisorkesterin tahtiin juhlivalta herrasväeltä almua.1174 Kaksi-
kielisestä runosta välittyy politisoitunut asenne: hienostoravintolassa ryyppäävä 
ruotsinkielinen porvaristo suhtautuu kovasydämisesti vähäosaiseen suomenkieliseen 
lapseen, jonka paljaat jalat kastelevat parkettilattian ja joka lopulta ”potkaistaan” ka-
dulle. Vaikka naisorkesterilla on runossa taustoittava funktio, yhtye esitetään osana 
ylä luokan moraalitonta elämänmenoa. Orkesterin ”neiti”, joka ”on sortua samppan-
jaan”, asettuu miespuolisten ihailijoiden himokkaiden katseiden kohteeksi: ”Si, där en 
tös som duger!”1175

Samantapaiset ennakkoluulot näkyivät myös sanomalehtien sivuilla. Kriittisiä äänen-
painoja käyttivät erityisesti työväen- ja fennomaanisten lehtien journalistit.1176 Nais-
orkesterien paheksunta liittyi heidän kirjoituksissaan Nuormaan tapaan  poliittiseen 
agendaan, jossa maailmallisen, varakkaan ja pääosin ruotsinkielisen  porvariston 
 elämäntyyli koettiin kevytmieliseksi. 1900-luvun taitteen Venäjän valtakunnan yh-

1171 Ks. esim. Conrad 1924, 40.
1172 Aamulehti 17.12.1911 (no 294) s. 3 ja 3.12.1912 (no 280) s. 2. Tällaiset filmit olivat osa varhaisen 1910-lu-

vun elokuvateollisuuden uutta muotia, jossa suosittiin sosiaalista draamaa (ks. Nenonen 1999, 93 ja 98).
1173 Palmgren, Raoul: Kaupunki ja tekniikka Suomen kirjallisuudessa: kuvauslinjoja ennen ja jälkeen 

tulenkantajien (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 506, Helsinki: SKS 1989), 366 (viite 
17). Nuormaasta tarkemmin ks. Kalemaa, Kalevi: ”Nuormaa, Severi” (Kansallisbiografia, http://urn.
fi.libproxy.helsinki.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-002928, osoite tarkistettu 17.12.2018). 

1174 Nuormaa, Severi: ”Opriksella” (runo), julkaistu teoksessa Perinteisen runon kauneimmat (toim. Mä-
kelä, Hannu, Helsinki: Otava 1975 [1900]), s. 153–154.

1175 Vapaasti suomennettuna ”katso, tuossa on tyttö, joka kelpaa” (Nuormaa 1975 [1900], 153). Koska ky-
symys on nimenomaan kaksikielisestä runosta, leipätekstiin on tässä poikkeuksellisesti jätetty säkeen 
alkukielinen versio.

1176 Esimerkiksi Päivälehden kaupunkikolumnisti, nimimerkki Tuomas surkutteli naisorkesterien ja ”ka-
pakkakonserttien” suosiota (”Kirje Helsingistä”, Päivälehti 21.9.1902, no 219A, s. 4).
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tenäistämistoimien aikoihin Työmies-lehteen kirjoittanut A. Nieminen kommentoi 
tuohtuneesti sitä, kuinka keskiluokka jatkoi huvitteluaan yhteiskunnallisten levotto-
muuksien aikoina. Hän näki naisorkesterit ulkomaalaisen, herraskaisen turhuuden il-
mentäjinä, joiden esityksiä oli paheksuttavaa seurata kansallisen ”surun” aikana:

Eräänä iltana pistäydyin Helsingin Espikselle ”surevaa isänmaata” katsomaan, ja mikä näky! 
Kävelin Oopperakellarin edustalla. Siellä paviljongissa istui kaiken kaltaista herraskansaa, 
ja jotka eivät mahtuneet paviljongille, istuivat edustalla olevien pöytien ääressä. Läheisellä 
soittolavalla soitti ja tanssi ulkomaalainen naissoittokunta, sääret paljaina aina polviin asti, 
muutamilla vielä ylemmäksikin. Herrat isänmaan surijat istuivat pöydissään, millä vaahtoava 
samppanja, millä höyryävä totilasi nenän alla, ja loivat himoiset silmänsä lavalla hyppeleviin 
tanssijattariin. Naisilla höyrysivät teelasit hienoine leivoksineen; toisilla näkyi olevan viiniä, ja 
ellen kovin paljon erehtynyt, oli olutseitelikin muutamilla. Jokainen tanssi loppui innokkaihin 
kätten taputuksiin y. m. pöhnäisten suosionosoituksiin.1177

Kirjoittajan närkästystä lietsoivat naisesiintyjien lisäksi yleisön naiset, jotka kuluttivat 
kalliita konditoriatuotteita sekä alkoholia kaiken kansan nähden. Rivien välistä pais-
taa keskiluokan naisiin kohdistuva sosiaalinen kontrolli, joka suitsi heidät kodin- ja 
lastenhoidon sekä laajimmillaankin hyväntekeväisyysyhdistysten piiriin. Miesten to-
tinhuuruiset varieteeretket olivat Niemisen kaltaisille kirjoittajille arveluttavia, naisten 
ravintolakäynnit suorastaan paheksuttavia.

Ajoittain naisorkestereita kuvattiin moraalisesti positiivisessa valossa, kun ver-
tailukohtana oli varieteealan arkipäivä. Esimerkiksi Peter Altenbergin aforistisessa 
pienois esseessä Nachtcafé (suom. Yökahvila, kokoelmasta Neues Altes, 1911) yhtyeet 
näyttäytyivät vastakohtina eurooppalaisen yöelämän ”hetairoille” (Hetären).1178 Alten-
bergin suhtautuminen näihin nuoriin prostituoituihin, jotka eivät hänen mukaansa 
”puhdista vieraiden ihmisten yöastioita” (Nachttöpfe fremder Menschen reinigen) niin 
kauan kuin heillä on vielä ”houkutteleva vartalo” (entzückende Leib), oli  suorasanaisen 
misogyynistä. Heihin verrattuna naisorkesteri oli Altenbergin lempeän ironisessa ku-
vauksessa varsinainen ”keidas” (Oase), jonka jäsenet olivat kunniallisesti ”naimisis-
sa, morsiamia tai ainakin jollekulle uskollisia” (verheiratet, Bräute oder sonst treu 
irgendjemandem).1179 Altenbergin kuvaileman yölahvilan ilmapiiri rakentui kunnial-
listen naisorkesterimuusikoiden ja ”hetairoiden” väliselle kontrastille. He olivat toi-
sistaan riippuvaisia: ”Ei naisorkesteria ilman näitä hetairoja, ei hetairoja ilman näitä 
naisorkestereita!”1180 Aikakauden kaksinaismoralismi näkyi siis myös viihdemaailman 
sisäisissä hierarkioissa.

Samansuuntainen on Thomas Mannin novellin Ein Glück (suom. Onni, 1904) näkö-
kulma. Siinä kirjailija kuvaa illanviettoa, johon osallistuu niin upseereja kuin kiertävän 

1177 Työmies 8.9.1900 (no 210) s. 2. 
1178 Altenberg, Peter: ”Nachtcafé”, julkaistu teoksessa Das große Peter Altenberg Buch (toim. Schweiger, 

Werner J.: Wien & Hamburg: Paul Zsolnay Verlag 1977 [1911]), s. 93.
1179 Altenberg 1977 [1911], 93.
1180 ”Keine Damenkapelle ohne diese Hetären, keine Hetären ohne diese Damenkapelle!” Altenberg 1977 

[1911], 93.
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Wiener Schwalben -lauluyhtyeen jäseniä. Mukaan on skandaalinkäryisesti kutsuttu 
myös upseerien puolisot.1181 Mannin novellissa esiintyvä pääskypukuinen lauluseurue 
täyttää kaikki varieteeyhtyeen tunnusmerkit. Myös nämä pääskyset lensivät ympä-
ri maailmaa konsertoidakseen ”viidennen luokan varieteeravintoloissa” ja esiintyvät 
näyttämöllä fantasiapuvuissa.1182

Novellin ytimessä on kolmiodraama, joka illan kuluessa yntyy, kun muuan nuo-
ri paroni yrittää vaimonsa silmien edessä liehitellä Emmy-nimistä ”pääskyä”. Tämä 
”täysin tavallinen”, ”pieni laiminlyöty olento” (gründlich ordinär, kleine verwahrloste 
Geschöpf) on ehtinyt nähdä uransa aikana monta paronin kaltaista ”pitkästyttävää” 
(langweilig) herraa eikä jaksa kiinnostua tämän huomionosoituksista. Novelli päättyy 
yllättävästi naisten välisen solidaarisuuden ylistykseen, kun muusikko torjuu paronin 
lähentelyt ja asettuu näyttävästi hänen vaimonsa tueksi. Vaikka Mann kuvaa Wienin 
pääskyset yksinkertaisiksi ja pinnallisiksi hahmoiksi, Emmy on hänen novellissaan ak-
tiivinen toimija. Muusikon motiiveiksi kirjoittaja tosin mainitsee ainoastaan ihastumi-
sen toiseen mieheen sekä epämääräisen ”naisen vaiston” (allgemeiner Weibesinstinkt). 
Aikakauden sukupuoliroolit näkyvät vahvasti novellin psykologisessa taustavärissä. 1183 

Mannin tekstin teemat – miehen uskottomuus ja kahden eri sosiaaliluokan naisen 
kohtaaminen – toistuvat Oscar Strausin operetissa Valssiunelma (Ein Walzertraum, 
1907).1184 Myös tässä teoksessa naisorkesterin jäsenet kuvataan positiivisessa, joskin 
humoristisessa valossa. Operetissa wieniläisen naisorkesterin neuvokas johtajatar 
Franzi Steingruber ryhtyy pelastamaan nuoren ruhtinasparin onnetonta avioliittoa 
maailmannaisen ottein. Sulhanen, upseeri Niki, ikävöi kotikaupunkiinsa Wieniin eikä 
tahdo viihtyä aristokraattisen morsiamensa kotikartanossa maalla. Itse leveällä Wienin 
murteella puhuva Franzi auttaa kokematonta Helene-nuorikkoa ja tämän kamarinei-
tiä vapautumaan ”etiketin” (Etikett) rajoista ja sopeuttamaan uunituoretta aviomies-
tä uusiin oloihin: ”Täytyykö kaiken todella olla niin kauhean hienoa ja hienostunutta, 
[…] niin sievistelevää? […] Tyhjennetään koko talo, heitetään rihkama pois!”1185 Tällä 
 tavalla orkesterin johtajatar levittää suurkaupunkilais-wieniläistä tapakulttuuria pik-
kukaupungin maalaisaristokratian keskuuteen.

1181 Mann, Thomas: ”Ein Glück” (novelli, Die Neue Rundschau 1904, s. 85–93), 87.
1182 ”Variété-Theatern fünften Ranges”. Mann 1904, 86.
1183 Mann 1904, 91–93.
1184 Libreton teokseen kirjoittivat Felix Dörmann ja Lepold Jacobson, ja se kantaesitettiin Wienin Car-

ltheaterissa 2. maaliskuuta 1907 (ks. esim. Neues Wiener Tageblatt 1.3.1907, no 52, s. 11). Teksti 
perustui Hans Müller-Einigenin novelliin Nux, der Prinzgemahl (ks. Gänzl, Kurt: ”Ein Walzer traum”, 
julkaistu teoksessa The Encyclopedia of the Musical Theatre, toim. Gänzl, Kurt, New York: Schir-
mer Books 2011, s. 2060–2062, 2160). Operetin nimestä käytettiin myös suomennosta Valssin unel-
ma sekä ruotsinkielistä versiota Wienersvalor (ks. esim. Uusi Aika 13.8.1922, no 182, s. 4 ja Åbo 
Underrättelser 20.11.1920, no 305, s. 4).

1185 ”Müßt’s denn so schrecklich fein und so hochnobel sein, […] gar so geziert? […] Räumt’s auf das ganze 
Haus, schmeißt’s doch den Krempel raus […]”. Straus 1952 [1907], 132–133. Suomenkielisestä versi-
osta on jätetty kokonaan pois kyseinen kohtaus sekä oikeastaan kaikki viittaukset ruhtinaan  linnan 
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Franzi Steingruberin naisorkesteri on Valssiunelma-operetissa kuvattu perinteisek-
si wieniläiseksi Damenkapelle-yhtyeeksi. Orkesterin jäsenet esiintyvät pitkissä valkoi-
sissa asuissa sinisine olkanauhoineen ja soittavat iloisia ”wieniläismelodioita” (Wiener 
Melodien) paikallisen Biergartenin ulkolavalla.1186 Franzin nokkelan ja iloluontoisen 
persoonan ohella säveltäjä ja libretisti liittivät yhtyeen jäseniin myös koomisia ele-
menttejä.  Erityisesti rumpuja lyövän Tschinellen-Fifin hahmoon liittyy piirteitä, joille 
aikalaiset oikeidenkin naisorkesterien tapauksessa irvailivat. Hänet kuvataan jo par-
haat vuotensa nähneeksi ja ulkonäöltään vähemmän puoleensavetäväksi.1187 Sen lisäk-
si, että Strausin operetti tuo esille wieniläisten naisorkesterien kulttuurinvälitystoimin-
taa, teoksessa toistuvat ja vahvistuvat naisorkestereihin liittyvät aikalaiskliseet.

Valssiunelma oli omana aikanaan kansainvälinen menestys, jota esitettiin runsaasti 
Suomessakin.1188 Helsinkiin teos saapui jo keväällä 1908 Charles Kjerulfin tanskalaisen 
operettiseurueen mukana.1189 Kotimaiset, sekä suomen- että ruotsinkieliset teatteri-
seurueet ottivat operetin ohjelmistoonsa 1910- ja 1920-luvuilla.1190 Kiinnostus Valssi-
unelma-operettia kohtaan ei hiipunut alkuinnostuksen jälkeen. Siitä tehtiin maailmalla 
filmiversioita – muiden muassa Ernst Lubitschin The Smiling Lieutenant (1931) – vie-
lä sotien välisenä aikana.1191 Tällä tavalla Strausin operetti välitti yhtyeiden julkisuus-
kuvaa ensimmäisen maailmansodan jälkeiselle, modernisoituvalle maailmalle. 

STEREOTYYPPI SYNTYY: NAISORKESTERI EUROOPPALAISENA 
KULTTUURIKÄSITTEENÄ

Katoava naisorkesteri?

Dorothea Kaufmann on kiteyttänyt näkökulmansa naisorkestereihin väitöskirjansa 
alaotsikossa termein ”naisorkesterimuusikko [Saksan] keisariajan unohdetun naisten 

wieniläistämistoimenpiteisiin. Myös saksankielisestä partituurista tämä kohtaus löytyy liitteestä 
(Straus 1952 [1907], liite 1, 132–133). 

1186 Ks. Straus 1952 [1907], 65–67 ja Straus [n. d.], 42.
1187 Straus [n. d.], 40.
1188 Valssiunelma-operetin suosiosta ks. Gänzl 2011, 2161.
1189 Hirn 1992, 89–90. Kjerulfin seurue vieraili Suomessa noihin aikoihin säännöllisesti joka vuosi ke-

vätsesongin lopussa ja sen saapuminen oli Helsingissä tapaus. Kiinnostavana kuriositeettina Valssi-
unelman esityshistoriasta Suomessa mainittakoon, että Franzin roolia esitti keväällä 1915 Apollo- 
teatterissa Robert Kajanuksen tytär, harpisti Lilly Kajanus (ks. esim. Hufvudstadsbladet 27.3.1915, 
no 85, s. 2).

1190 Esimerkkeinä ks. Työ 21.11.1917 (no 265) s. 3 ja Åbo Underrättelser 20.11.1920 (no 305) s. 4. 
1191 Lubitschista ja The Smiling Lieutenant -elokuvasta ks. Seibel, Alexandra: Visions of Vienna: Narra-

ting the City in 1920s and 1930s Cinema (Amsterdam: Amsterdam University Press 2017), 155–200. 
Suomalaisissa elokuvateattereissa esitettiin operetista vuonna 1926 saksalaista filmiversiota, jota täh-
dittivät Willy Fritsch ja Mady Christians, ja jopa radiosta saattoi kuulla teoksen yksittäisiä musiikki-
numeroita (ks. esim. Tammerfors Aftonblad 10.4.1926, no 54, s. 3 ja Viborgs Nyheter 24.7.1928, no 
170, s. 2). Valssiunelma-operetin reseptiohistoria sekä Suomessa että maailmalla on mielenkiintoi-
nen ja vaatisi kokonaan erillisen tutkimuksen.
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ammatin kuvana”.1192 Määreet Kaiserzeit ja ”unohdettu” hallitsevatkin kuvaa, joka 
vuosi sadan alun valkopukuisista naisorkestereista jälkipolville jäi. Sitä mukaa kuin 
huvi kulttuuri ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa muuttui ja naisille avau-
tui uusia ammatillisia mahdollisuuksia, perinteisille Wienin pääskysille ei enää riit-
tänyt kysyntää.1193 Vielä 1910-luvulla Damenkapelle, ladies’ orchestra ja damorkester 
olivat Euroopan kaupunkilaisille tuttuja ja ymmärrettäviä käsitteitä. Suosion hiivuttua 
termien merkitykset alkoivat haalistua, muuttua ja hämärtyä.

Naisvoittoiset ravintolaorkesterit eivät silti kadonneet ensimmäisen maailman-
sodan päätyttyä. Margaret Myers on osoittanut, että naismuusikoita soitti myös 1920- 
ja 1930-luvujen eurooppalaisten kaupunkien ravintoloissa.1194 Yhtyekulttuuri kuitenkin 
muutti merkittävästi muotoaan sekä maailmanpoliittisten, yhteiskunnallisten että mu-
siikkielämän muutosten vuoksi. Jazzin suosio vaikutti ratkaisevasti sekä orkestereiden 
repertuaareihin että niiden kokoonpanoihin, joissa muiden muassa saksofoni ja har-
monikka saivat vahvemman jalansijan.1195 

Toisaalta Saksan, Itävallan, Osmanien ja Venäjän keisarikuntien hajoaminen sekä 
Itä-Euroopan pienten kansallisvaltioiden synty kavensivat kiertävien yhtyeiden työ-
mahdollisuuksia. Uusien valtiorajojen vuoksi orkesterien oli vaivalloisempaa lähteä 
ulkomaille.1196 Siinä missä esimerkiksi Eveline Müllerin isoisä kiersi maailmaa nais-
orkestereineen, seuraava sukupolvi joutui rajoittamaan kiertuetoimintansa Keski-Eu-
rooppaan.1197 Muuttuneet olosuhteet näkyivät myös orkesterien rakenteissa: isoisän 
perinteinen salonkiorkesteri vaihtui 1920-luvulla kompaktiin jazzyhtyeeseen.1198

Naisorkesterien suosion laimenemiseen vaikuttivat lisäksi musiikkiteknologiset 
 keksinnöt. Monet uudet innovaatiot olivat ehtineet juurtua eurooppalaiseen huvikult-
tuuriin jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. 1910-luvun Helsingissä kahvilan- tai ra-
vintolanomistaja saattoi jo hankkia mekaanisen soittokoneen elävän musiikin sijasta.1199 
Esimerkiksi orchestrion-soittokoneeseen sijoittaminen lienee tullut pitkällä aikavälillä 
vaivattomammaksi kuin orkesterien jatkuva pestaaminen.1200 Fonografi,  gramofoni ja 

1192 ”Musikerin in einer Damenkapelle zum Bild eines vergessenen Frauenberufes aus der Kaiserzeit” 
(Kaufmann 1997, kansilehti).

1193 Ks. esim.  Kaufmann 1997, 183.
1194 Ks. Myersin tutkimuksen III osa (Myers 1993, 315–372).
1195 Naisorkesterien kokoonpanoista sotienvälisenä aikana ks. Myers 1993, 338–343. On kuitenkin kiin-

nostavaa, että saksofonia soittavia naisvirtuooseja löytyi jo 1800-luvulta, kuten Amy Green ja Char-
lotte Harding ovat osoittaneet (Green, Amy & Harding, Charlotte: ”Over 100 Years of Women and the 
Saxophone”, luentokonsertti, First International Conference on Women’s Work in Music, Bangor 
University 4.9.2017). 

1196 Ks. esim. Binterová 2004, 101.
1197 Müller 1993/1994, 207–209.
1198 Müller 1993/1994, 210.
1199 Esimerkinomaisesti ks. Café de Paris -kahvilan ilmoitus Hufvudstadsbladetissa 11.1.1914 (no 10) s. 5.
1200 Orchestrion oli 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa suosittu mekaaninen soittokone, jonka äänen-

tuotossa hyödynnettiin muun muassa rei’itettyjä papereita (ks. Owen, Barbara & Ord-Hume, 
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myöhemmin radio toivat musiikkiesitykset ennenkuulumattomalla tavalla kuluttajien 
koteihin. Jos halusi kuulla suosittuja sävelmiä, niitä ei ollut välttämätöntä lähteä kuun-
telemaan omaa olohuonetta pitemmälle. Mykkäelokuvan suursuosio puolestaan avasi 
muusikoille merkittävän uuden työmarkkina-alueen.1201 Myös varieteenumeroita esi-
tettiin varhaisten elokuvanäytösten välinumeroina niin Suomessa kuin Euroopassa.1202 

Muutokset vaikuttivat sekä orkesteri- että huvikulttuuriin yleisemminkin, eivät ai-
noastaan naisyhtyeisiin. Eveline Müller on kiteyttänyt tilanteen seuraavasti: ”Ensim-
mäisen maailmansodan ja siihen liittyvien mullistusten, uuden ajan hengen ja uuden 
maun synnyn, mutta myös uusien ajanvietemuotojen kuten äänilevyn, radion ja ääni-
elokuvan vauhdikkaan kehityksen myötä myös kiertävien orkestereiden kukoistuskau-
si oli ohi.”1203 Väitteen todenperäisyyden selvittäminen laajassa mittakaavassa vaatisi 
tarkempaa analyysiä sotienvälisen ajan yhtyetoiminnasta. Naisorkestereiden kohdal-
la on kuitenkin selvää, ettei salonkityyppisien yhtyeiden ja 1920- sekä 1930- luvun 
jazzbändien välille voi vetää yhtäläisyysmerkkejä. Vaikka käsitteitä ”naiskapelli” ja 
”naisorkesteri” (Damenkapelle, Damen-Orchester) käytettiin molemmista, kokoon-
panoissa tapahtui merkittäviä muutoksia.1204 Ravintola-alan, huvikulttuurin ja musiik-
kiteknologian murrokset muuttivat myös naisorkesterikulttuuria peruuttamattomasti.

Monimuotoiset Wienin pääskyset

1900-luvun alun ”naisorkesteri” oli monimerkityksinen käsite, ei eksakti termi.  
Käsitteet ”naisorkesteri”, ”naiskapelli” ja ”naissoittokunta” eivät aina viitanneet 
instrumentaalimuusikoihin. Edellä esitelty Thomas Mannin novelli ja  Heinrich 
Zillen pilapiirros esittävät Damenkapelle-yhtyeidensä jäsenet laulajina, eivät 
orkesterimuusikoina. Toisaalta on muistettava, että orkesterien esitykset eivät koos-
tuneet pelkästä soitosta, vaan niihin kuului myös laulua. Aikalaisten ajattelussa nais-
orkesteri ei aina tarkoittanut valkopukuisia wieniläisneitosia tai pääskysfrakkeihin 
sonnustautuneita soittajia. Pikemminkin se ilmensi yleistä käsitystä varieteealan nais-
puolisista riviesiintyjistä – usein vähemmän imartelevassa sävyssä.

Naisten salonkiorkestereista valkoisine leninkeineen ja värikkäine somistenau-
hoineen tuli kulttuuriteollinen vientituote. Stereotyyppinen naisorkesteri miellet-
tiin ennen kaikkea wieniläiseksi tai itävaltalaiseksi, vaikka orkesterit itse käyttivät 

 Arthur W. J. G.: ”Orchestrion”, Oxford Music Online, https://doi-org.libproxy.helsinki.fi/10.1093/
gmo/9781561592630.article.20409, osoite tarkistettu 17.12.2018).

1201 Ks. esim. Jalkanen & Kurkela 2003, 256–257.
1202 Hirn 1981, 301–302. Elokuvavarieteesta ks. myös Nenonen 1999, 69–72 ja 145–146.
1203 ”Mit Ende des ersten Weltkrieges und den damit verbundenen Umwälzugen, mit dem Aufkommen 

eines neuen Zeitgeistes und Geschmacks, aber auch durch die rasante Entwicklung neuer Unterhal-
tungsmedien wie Schallplatte, Rundfunk und Tonfilm war auch die Glanzzeit der reisenden Kapellen 
vorbei.” Müller 1993/1994, 205.

1204 Ks. esim. Myers 1993, 369–372. 
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 mainonnassaan kirjavia maantieteellisiä määreitä. Se, että wieniläisen naisorkesterin 
peruspiirteet jäivät elämään myöhempiin naisorkesterikuvauksiin eri puolella Euroop-
paa ja Amerikkaa, todistaa osaltaan yhtyeiden tehokkaista transnationaalisista verkos-
toista. Naisorkesterit eivät olleet ainoastaan osa saksalais-itävaltalaista, vaan euroop-
palaista tai länsimaista kulttuuriperinnettä.

Tästä havainnollinen esimerkki on Billy Wilderin menestyskomedia Piukat paikat 
(Some Like It Hot, 1959) eurooppalaisine esikuvineen. Vaikka filmi itsessään sijoittuu 
1920-luvun Yhdysvaltoihin, siinä kuvattu naisten jazzorkesteri toimii samalla ansain-
talogiikalla kuin vuosisadan alun yhtyeet. Muusikot matkustavat junalla New Yorkista 
floridalaiseen luksushotelliin, jossa he konsertoivat iltaisin varakkaille vanhoille mie-
hille.1205 Jopa orkesterin mielikuvituksellinen nimi – Sweet Sue and the Society Synco-
pators – tuo mieleen vuosisadan vaihteen ”eliittinaisorkesterit”. 

Samoja teemoja löytyy Jean Anouilh’n lyhyestä ”näytelmäkonsertista” Orkesteri 
(L’Orchestre, pièce-concert, 1962).1206 Siinä kuvataan kylpyläkaupungissa ”ummetusta” 
poteville rikkaille vieraille esiintyvän naisorkesterin iltakonsertti. Anouilh lienee käyt-
tänyt kuvauksessa hyväkseen lapsuusmuistojaan: hänen äitinsä työskenteli vuosisa-
dan alussa viulistina kasinolla.1207 Näytelmä sijoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen 
Ranskaan, mutta 1900-luvun alun moralisoivat ennakkoluulot ja konserttikäytänteet 
näkyvät teoksessa selvästi. Naisorkesterin jäsenet esiintyvät ”rohkeahkoissa puvuis-
sa, jotka osoittavat vähemmän onnistunutta pyrkimystä tyylikkyyteen”1208 ja vaihtavat 
asusteita eri kappaleiden teemojen mukaan. Heidän ohjelmistonsa koostuu korostetun 
äitelistä kappalenimistä – sentimentaalinen ”Unten kimallus”, reippaan isänmaallinen 
”Ruusuja ja riikinkukkoja” sekä eksoottinen ”Kiihkoa Kuubassa” kuuluvat kaikki illan 
ohjelmaan. Mukaan mahtuu myös 1900-luvun alusta tuttu Tannhäuser-marssi.1209 
Muusikoiden suhde työhönsä on kaikkea muuta kuin idealistinen. Orkesterin johtaja-
tar ilmoittaakin miehensä tokaisseen pragmaattisesti: ”Musiikki on kuin soppa, se on 
aina hyvää.”1210 

Missä määrin lopulta voidaan puhua naisorkesterista tai naisorkesterimuusikosta 
yhtenäisenä kulttuurisena käsitteenä, joka levisi ympäri Eurooppaa? Yksiselitteistä 
kuvaa on ilmiön monimuotoisuuden vuoksi vaikea rakentaa. Toisaalta tiettyjä yhtene-
viä piirteitä – suorasukaisuus tai yksinkertaisuus, iloluontoisuus, ulkonäön merkitys 
– voi löytää niin Oscar Strausin operetista kuin kirjallisista kuvauksista tai Wilderin 

1205 Wilder, Billy: Some Like It Hot (elokuva, 1959).
1206 Smith, Christopher: Jean Anouilh: Life, Work, and Criticism (Authoritative Studies in World Litera-

ture, Fredericton: York Press 1985), 17. Käytettävissäni on ollut Anouilh’n tekstistä vain Teatterikor-
keakoulun näytelmämonistesuomennos, ei siis alkutekstiä.

1207 Smith 1985, 5.
1208 Anouilh [n. d.], 1.
1209 Ks. esim. Anouilh [n. d.], 2, 5, 12 ja 28.
1210 Anouilh [n. d.], 8.
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 elokuvastakin.  Määreillä oli juurensa naisorkesterien julkiasuuskuvan eri ulottuu-
vuuksissa, joihin vaikuttivat sekä yleisön mielipiteet että yhtyeiden markkinointikei-
not. Tältä pohjalta rakentui naisorkesterimuusikon tyyppi, jonka variaatiot toistuvat 
sekä aikalais- että myöhempien kuvausten sivuilla.

YHTEENVETO

Naisorkesterien julkisuuskuva oli Suomessakin osa yhtyeiden kulttuurinvälitystoimin-
taa sekä varieteealan transnationaalisia verkostoja. Ne eivät aina näkyneet yhtyeiden 
imagossa positiivisella tavalla: kiertävällä elämäntyylillä sekä yhteyksillä ravintolaviih-
teen transnationaalisiin verkostoihin oli kääntöpuolensa. Naisorkesterien sosiaalista 
asemaa varjostivat aikalaiskäsitykset muusikoiden huonoista työoloista sekä prostituu-
tion ja erityiseti kansainvälisen ihmiskaupan leimat. Sitä mukaa kuin kilpailu koveni 
1890-luvulla, lieveilmiöt nousivat keskusteluun sekä Der Artist -äänenkannattajassa 
että sanomalehdissä. Työoloihin ja yhtyeiden maineeseen vaikuttaakseen varieteealan 
vaikuttajat suunnittelivat naisorkesterien yhteistä liittoa. Hanke tosin raukesi alku-
innostuksen jälkeen. Yhtyeiden rivijäsenet eivät päässeet osallistumaan keskusteluun, 
vaan sitä hallitsivat kapellimestarit, agentit ja ravintolanomistajat. 

Kansallisuudella ja paikallisuudella oli merkittävä osuus naisorkesterien markki-
nointitaktiikoissa. Monet yhtyeet nimesivät itsensä tietyn alueen tai kaupungin mu-
kaan, joskin attribuutteja vaihdeltiin sujuvasti. Näin toimi esimerkiksi kapellimestari 
Josef Silbermanin yhtye, jota mainostettiin milloin ruotsalaisena, milloin suomalaise-
na ja milloin yksinkertaisesti Silbermanin naisorkesterina. Toiset orkesterit taas koros-
tivat kansainvälistä tai kosmopoliittista mainettaan. Valintojen taustalla piili varietee-
alan kilpailu ja sensaationhakuisuus: orkestereita mainostettiin kaikilla mahdollisilla 
keinoilla, joilla kiinnityksiä oli mahdollista saada. 

Naisorkesterit hyödynsivät mainonnassaan moderneja visuaalisia välineitä kuten 
postikortteja ja valokuvia. Tästä syystä esiintymispuvuilla oli orkestereille merkitystä. 
Vaikka yhtyeet esiintyivät kansallis- ja fantasiapuvuissa, pitkistä valkoisista  leningeistä 
tuli naisten salonkiorkesterien tavaramerkki. Sillä yhtyeet pyrkivät korostamaan 
 kunniallisuuttaan ja keskiluokkaisuuttaan uusissa kiertuekohteissa. Koska naisorkeste-
rit kuitenkin esiintyivät varietee- ja ravintolaympäristöissä, joihin keskiluokan naisilla ei 
yksinään ollut asiaa, asetelma loi mainoskuviin kaksinaismoralistisia piilomerkityksiä.

Ulkopuolisten naisorkesterikuvaukset poikkeavat yhtyeiden omakuvasta. Kirjailijat 
ja taiteilijat eivät jakaneet yhtyeiden johtajien pikkuporvarillista perhekeskeisyyttä. 
Esitystavoissa oli aste-eroja, jotka suurimmaksi osaksi liittyvät muusikoiden ”kevyt-
kenkäiseen” leimaan. Monien sanomalehtikirjoittajien silmin naisorkesterimuusikko 
oli paheksuttava viettelijätär, toisten näkökulmasta pohjimmiltaan rehellistä työtä 
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tekevä ammattilainen. Kirjallisissa tai kuvallisissa esityksissä naisorkestereita anony-
misoitiin ja pelkistettiin osaksi kaupunkielämän arkea eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi 
naisorkesterimuusikot olivat suosittuja parodisoinnin ja pilapiirrosten kohteita niin 
Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Tällöin pilkka kohdistui heidän ulkonäköönsä, 
kehoonsa ja seksuaaliseen vetovoimaansa. Arvottava ja esineellistävä miehinen katse 
paistoi läpi naisorkesterikuvauksista kautta linjan. 

Kokonaan toinen kysymys on, miten rivimuusikot näihin mielikuviin ja niiden vä-
lisiin ristiriitoihin suhtautuivat. Vaikka naismuusikoiden omakuva perustui kunnial-
lisuuden korostamiseen, aikalaiskeskustelu alan sosiaalisista ongelmista kertoo hyvin 
toisenlaista tarinaa. Eri narratiivien kerroksia olisi syytä tulevassa tutkimuksessa eri-
tellä entistä tarkemmin. Tällä tavalla kuva naisorkestereista hahmottuisi sosiaalihisto-
riallisesti entistä hienosyisempänä.



”Elämme naisorkesterien 
aikakautta”: johtopäätöksetVI
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1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomen kaupungeissa ”elettiin naisorkestereiden aika-
kautta”, kuten eräs Program-bladet-lehden toimittaja asian ilmaisi.1211 Keskieuroop-
palaisia naisten salonkiorkestereita konsertoi Helsingin, Turun ja Viipurin rannikko-
keskuksissa useita kymmeniä 1870-luvulta aina sisällissotaan saakka. Niistä yhtyeet 
levisivät myös Pohjanlahden kauppakaupunkeihin sekä Tampereen kasvavaan teolli-
suuskeskittymään. Kaupunkilaiset saattoivat kuulla naisorkesterien kesäistä soittoa 
päivittäin niin puistolavoilla kuin ravintoloissa. Yhtyeet muodostivat merkittävän osan 
Suomen suuriruhtinaskunnan urbaania musiikkikulttuuria ja sitoivat sitä osaltaan 
keski eurooppalaiseen huviteollisuuteen.

Naisorkesterien transnationaaliset verkostot ja kulttuurivälityksen muodot näky-
vät Suomen kaupungeissa neljällä eri tasolla. Näitä ovat varietee- ja ravintolahuvien 
viitekehys, kansainvälisen kiertuetoiminnan periaatteet, eurooppalaisen salonki- ja 
populaarimusiikin välittäminen eri paikkakunnille sekä modernin, kansallisuus- ja 
kielirajat ylittävän musiikkiteollisuuden vaikutus yhtyeiden markkinointiin. Teemojen 
tarkastelu auttaa ymmärtämään, miten yhtyeet yhtäältä välittivät transnationaalisten 
verkostojesa avulla toimintamallejaan Suomeen ja miten ne toisaalta otettiin maassa 
vastaan.  

Naisorkesterit syntyivät osana modernia, eurooppalaista huviteollisuutta 1800-luvun 
lopulla. Sen puitteissa paikalliset, markkinapohjaiset riennot korvautuivat vähitellen va-
rietee- ja sirkusnäytännöillä sekä kahvilakonserteilla. Moderni huvielinkeino oli perus-
luonteeltaan urbaani. Se perustui kieli- ja kulttuurirajat ylittäville agenttien, taiteilijoiden 
ja ravintolanomistajien verkostoille. Sitä mukaa kuin kaupunkien väestö teollistumisen 
myötä kasvoi, kysyntä iltahuveille lisääntyi. Kuten akrobaatit, leijonankesyttäjät tai sub-
rettilaulajat, myös naisorkesterit kiersivät kaupunkien esiintymislavoja kaukana ko-
toaan. Erityisesti naisorkesterien ja laitostuvan varieteen suhde oli Keski-Euroopassa tii-
vis. Puitteet yhtyeiden esiintymisille tarjosi uudenaikainen hotelli- ja ravintolaelinkeino. 

Myös Suomeen naisorkesterit rantautuivat osana ravintolahuveihin mukautunutta 
eurooppalaista salonkiorkesterilaitosta. Yhtyeet esiintyivät pääasiallisesti Suomen ran-
nikkokaupunkien parhaissa hotelleissa, joissa niiden yleisö koostui urbaanista keski-
luokasta. Naisorkestereita suosivat modernit ravitsemusliikkeet, joiden oli uudistuttava 
jatkuvasti ja pysyteltävä muotivirtausten aallonharjalla. Asiakaskunnan sosiaalista sta-
tusta säätelivät ennen kaikkea pääsymaksut ja virvokkeiden hinnat. Naisorkesterit jou-
tuivat Pohjolassakin kilpailemaan kiinnityksistä miesvoittoisten ravintolaorkesterien, 
sotilassoittokuntien ja kaupunginorkesterien populaarikonserttien kanssa. Ulkomailta 
tulleilla, ravintoloissa soittaneilla naisorkesterimuusikoilla oli erilainen sosiaalinen ase-
ma kuin useimmilla suomalaisilla konservatoriokoulutetuilla naismuusikoilla. Heille 
avautui pääsy sinforniaorkesterien riveihin vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen.

1211 ”Vi lefva i damorkestrarnes tid.” Program-bladet 29.1.1896 (no 65) s. 4.
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Naisorkesterien esitystoiminta oli myös ansaintalogiikan suhteen transnatio naalista.  
Asiakkaiden suosio ja toiveet säätelivät sitä, miten hyvin yksittäinen yhtye menestyi ja 
mihin sen kannatti matkustaa. Ravintolanomistaja oli sitä tyytyväisempi, mitä enem-
män yleisöä saapui, mitä pitempään se konsertissa viihtyi ja mitä enemmän se käytti 
virvokkeisiin rahaa. Jos tuotto oli hyvä, naisorkesterin kiinnitystä yleensä pidennettiin. 
Työsopimuksia yhtyeille järjestivät sujuvasti kansallisuusrajoja ylittävät agentuuritoi-
mistot ja impressaarit, jotka toimivat välittäjinä ravintolanomistajien ja yhtyejohta-
jien välillä. Yksittäinen naisorkesterin rivimuusikko ei ansainnut suuria summia, kun 
palkkiosta osansa saivat sekä yhtyeen johtaja että agentti. Myös Suomessa toimineilla 
huvialan agenteilla oli tiiviit suhteet Keski-Eurooppaan, josta naisorkestereita rekry-
toitiin. Esimerkiksi musiikkikauppias ja agentti Josef Augscheller oli syntyperäinen 
itävaltalainen, mikä helpotti impressaarintoimen harjoittamista.

Toisaalta naisorkesterien transnationaalisiin toimintamalleihin vaikuttivat varhai-
semmat ammatilliset perinteet. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että naisorkes-
tereita kehittyi kiertävien perhe- ja harppuyhtyeiden pohjalle Keski-Euroopan pienis-
sä ”muusikkokaupungeissa” (Musikerstädte, Musikantenstädte). Näiden yhtyeiden 
”vaeltavat muusikot” (Wandermusikanten) kiersivät maailmaa jo 1800-luvun alussa. 
Syynä oli elinkeinorakenteen murros, jonka myötä käsityöammatit eivät enää kannatta-
neet. Ajatusta tukee tässä tutkimuksessa esitelty analyysi erzgebirgeläisestä Pressnitzin 
muusikkokaupungista. Sikäläisten muusikoiden perhetausta osoittaa, että ammatti oli 
paikkakunnalla vahvasti periytyvä jo 1870-luvulla. Toisaalta muusikkosuvuissa esiintyi 
runsaasti suutarin tai räätälin kaltaisia käsityöläisammatteja. Tältä kannalta naisten 
salonkiorkesterihin ei liittynyt eksplisiittisen emansipatorisia pyrkimyksiä. Pikemmin-
kin yhtyeistä muodostui patriarkaalisen hierarkkisia perheyhteisöjä. Tulevassa nais-
orkesteritutkimuksessa olisikin tärkeää selvittää tarkemmin ja laajemmalla otannalla, 
miten tiiviit siteet Pressnitzin alueella oli transnationaaliseen naisorkesterikulttuuriin.

Vaikka yhtyeiden jäsenet olivat monesti kotoisin maaseudulta, naisorkesterien jul-
kisuuskuva pohjautui suurkaupunkilaiseen imagoon. Tästä syntyi jännite muusikoiden 
agraarisen taustan sekä heidän kaupunkikeskeisen, transnationaalisen kiertuearkensa 
välille. Suosituimpia sekä Suomessa että Euroopassa olivat niin sanotut wieniläiset tai 
itävaltalaiset naisorkesterit (Wiener Damenkapelle, österreichische Damenorchester). 
Wienin Prater-huvipuistolla sekä kaupungin musiikkimaineella oli oleellinen merkitys 
naisorkesterien varhaishistoriassa. Ensimmäinen kansainvälistä mainetta 1870-luvun 
alussa niittänyt Josephine Amann-Weinlichin naisorkesteri oli Wienistä kotoisin. Myö-
hemmin wieniläisistä tai itävaltalaisista naisorkestereista muotoutui pieniä salonkior-
kestereita, joiden jäsenet esiintyivät pitkissä valkoisissa iltapuvuissa. Vaikka maailmal-
la esiintyi myös kansallispuvuissa soittaneita Trachtenkapelle-naisorkestereita sekä 
naisten torvisoittokuntia, wieniläisestä naisorkesterista muodostui 1900-luvun alussa 
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suoranainen naisorkesterin arkkityyppi. Tosiasiallisesti rajat eri naisorkesterityyppien 
välillä eivät aina olleet selkeitä.

Der Artist -lehden 1880- ja 1890-lukujen osoitelistojen tarkastelu osoittaa, että 
naisorkesterien kiertuetoiminnan ydinaluetta olivat Keski-Euroopan satama-, teolli-
suus- ja kauppakaupungit. Näin oli eurooppalaisen varieteekulttuurin laita ylipäänsä. 
Merkittävä osa Suomeen suunnanneista yhtyeistä saapui Itämeren yli höyrylaivalla 
Pohjois-Saksasta. Toisaalta yhtyeet hyödynsivät reittivalinnoissaan Turun, Helsingin 
ja Viipurin sijaintia Tukholman ja Pietarin välillä. Käytössä oli myös Pohjanlahden 
rannikkoreitti. Yhtyeet suosivat maan suurempia rannikkokeskuksia, joista oli hyvät 
kulkuyhteydet Ruotsiin, Saksaan ja Venäjälle. Näin toimivat myös muut Suomeen saa-
puneet esiintyvät taiteilijat. Kokonaisuudessaan Suomen kaupungit sijaitsivat nais-
orkesterikiertueiden pohjoisreunamilla. Toisin sanoen naisorkesterien kulttuurinväli-
tystoiminta suuntautui pikemmin Keski-Euroopasta Pohjolaan kuin päinvastoin.

Suurin osa Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja Tampereella esiintyneistä naisorkes-
tereista oli tyypiltään wieniläisiä tai itävaltalaisia salonkiyhtyeitä. Tällainen oli ensim-
mäinen Suomessa tiettävästi esiintynyt naisorkesteri, Wiener Dam Capellet Bärtl, joka 
kiersi maata jo vuonna 1877. Yhtyeiden suosio saavutti huippunsa 1890-luvun lopulla 
ja laski hiljalleen ensimmäistä maailmansotaa kohti. Syksyn 1905 suurlakko, eloku-
van läpimurto ja muut uudet huvikulttuurin muodot sekä taloussuhdanteet vaikutti-
vat todennäköisesti siihen, että naisorkesterien määrissä koettiin notkahdus jo ennen 
1910-luvun taitetta. Suomen tilanne poikkesi tässä mielessä eurooppalaisesta koko-
naiskuvasta, jossa naisorkesterien määrä kasvoi aina 1910-luvulle saakka. Täkäläisit-
täin kysymys oli suhteellisen lyhytaikaisesta muoti-ilmiöstä. Suomessa nähtiin kyllä 
naisorkestereita vielä sotienvälisenä aikana, mutta yhtyeiden repertuaarit ja kokoon-
panot olivat ratkaisevasti muuttuneet. Vanhakantainen Wiener Damenkapelle oli saa-
nut väistyä modernien jazzbändien tieltä.

Wiener Damenkapelle -salonkiorkesteri jäi Suomessa keskieurooppalaiseksi tuonti- 
ilmiöksi. Syy oli osaltaan siinä, että maan kotoperäinen muusikkokunta oli vielä suhteel-
lisen vähäistä erityisesti naispuolisten ammatinharjoittajien osalta. Siinä missä hollan-
tilaisia, ruotsalaisia tai venäläisiä naisorkestereita syntyi vuosisadan vaiheessa useita, 
Euroopassa toimi tiettävästi ainoastaan yksi suomalainen naisorkesteri. Tätä muun 
muassa Fennia-nimellä mainostettua yhtyettä johti kapellimestari Josef Silberman, 
ja siinä työskentelivät helsinkiläissyntyiset Fredja ja Mirjam Sahlman. Pressnitziläis-
ten kollegoidensa tapaan heidän taustansa oli käsityöläishenkisessä pienporvaristos-
sa, joskin he saivat konservatoriotason koulutusta. Silbermanin salonkiorkesteri toimi 
muiden naisorkesterien tapaan transnationaalisin periaattein. Se kiersi Skandinavian 
ohella esimerkiksi Alankomaita. Sekä Sahlmanin sisarukset että Silberman olivat juu-
talaisia, mikä heijastui suomalaisen lehdistöön rotuopillissävytteisinä  kirjoituksina. 
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Juutalaisiin varieteetaiteilijoihin kohdistuva antisemitismi oli yleistä myös muualla 
Euroopassa. Muun muassa tästä syystä Fennia-orkesterin vaiheita olisi syytä selvittää 
tarkemmin tulevassa naisorkesteritutkimuksessa.

Myös naisorkesterien konserttien rakenne ja sisältö perustuivat kieli- ja kansallis-
rajat ylittäville toimintamalleille.  Wiener Damenkapelle -yhtyeen ravintolaesitys tois-
tui pienin variaatioin samankaltaisena niin Saksassa, Ruotsissa kuin Suomessa. Yk-
sittäinen konsertti sisälsi noin kymmenestä viiteentoista ohjelmanumeroa, joita yleisö 
kuunteli pienissä pöydissä istuen, syöden ja juoden. Sekä Suomessa että Euroopassa 
naisorkestereiden pääasiallinen yleisö koostui keskiluokkaisista miehistä. Nämä ”hu-
vittelevat porvarit” saapuivat naisorkesterikonserttiin seurustelemaan keskenään, 
nauttimaan totia ja kuuntelemaan sivukorvalla muotisävelmiä. 

Yleisön toiveet sanelivat pitkälti sen, millaista musiikkia naisorkesterien konser-
teissa kuultiin. Helsinkiläisessä Program-bladet-lehdessä aikavälillä 1895–1905 il-
mestyneet yhdentoista eri naisorkesterin konserttiohjelmat osoittavat, että yhtyeiden 
repertuaari pohjautui pääasiallisesti eurooppalaiselle salonki- ja populaarimusiikil-
le. Tätä ohjelmistoa ne osaltaan tekivät suomalaiselle yleisölle tunnetuksi. Vaihtele-
vuus oli konserttiohjelmissa tärkeää. Yleisö kuuli yksittäisen konsertin aikana niin 
marsseja, valsseja kuin karaktäärikappaleita ja ooppera-alkusoittoja. Keskeinen osa 
oli näyttämömusiikilla, jota kuultiin niin potpurien, fantasioiden kuin yksittäisten 
suosikki aarioiden muodoissa. Naisorkesterit välittivät Helsinkiin muotioperettien sä-
veliä muualta Euroopasta: suuren suosion saavutti esimerkiksi Lontoosta kulkeutunut 
uutuus teos The Geisha.

Uutuushakuisuudessaan ja kulttuurivälitystoiminnassaan naisorkesterit eivät si-
nänsä poikenneet muista ravintolaorkestereista. Nais- ja miesvoittoisten salonkiorkes-
terien konserttiohjelmia olisikin mielenkiintoista verrata tulevaisuudessa keskenään 
esimerkiksi Program-bladetin materiaalien perusteella. Jo tässä vaiheessa näyttää 
kuitenkin selvältä, että naisorkesterit pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan wieniläis-
painotteisella ohjelmistollaan ja erityisesti Wienerlied-lauluillaan. Yleisön mieliksi 
naisorkesterit omaksuivat ohjelmistoihinsa myös paikallisia sävellyksiä. Esimerkiksi 
hotelli Kämpin naisorkesterikonsertissa saattoi kuulla Porilaisten marssin. Vaikka 
konserttien rakenne ja ohjelmisto olivat suhteellisen standardisoituja, yhtyeet kiin-
nittivät huomiota myös aikakauden uusiimpiin muotivillityksiin. Naisorkesterit olivat 
mukana tuomassa esimerkiksi varhaisia ragtime-kappaleita Suomen rannikolle.

Kulttuurinvälitystoiminnastaan huolimatta naisorkesterit jäivät Suomen musiikki-
elämän julkisessa keskustelussa ulkopuolisiksi. Ammattimaiset musiikkikriitikot eivät 
vaivautuneet kommentoimaan Damenkapelle-yhtyeiden ravintolakonsertteja, joita 
he pitivät musiikillisesti vähempiarvoisina kuin esimerkiksi  kaupunginorkesterien 
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 populaarikonsertteja. Sikäli kuin naisorkestereiden esityksiä arvioitiin sanomaleh-
dissä, niitä kommentoivat kaupunkikolumnistit. Suhtautuminen yhtyeisiin oli lähtö-
kohtaisesti sukupuolittunutta, ja lehtimiehet käyttivät auliisti palstatilaa muusikoiden 
ulkonäön kommentointiin. Asenteiden taustalla piili naisorkesterien yhteys varietee-
kulttuuriin. Yhtyeiden konsertit eivät koostuneet ainoastaan taustamusiikista, vaan 
ne olivat esityksiä, joita yleisö saapui sekä katsomaan että kuuntelemaan. Tämä teki 
naisorkesterimuusikoista väliinputoajia sekä aikakauden musiikkikeskustelussa että 
myöhemmässä musiikin historiankirjoituksessa.

Koska naisorkesterien toimintaperiaatteet olivat kaupalliset ja koska kilpailu kiin-
nityksistä kasvoi 1890-luvulla, yhtyeiden oli markkinoitava osaamistaan aktiivisesti 
ympäri Eurooppaa. Useat naisorkesterit teettivät postikortteja ja ostivat Der Artist 
-lehdestä mainostilaa. Markkinoinnin tarkoituksena oli herättää sekä yleisön että työn-
antajien kiinnostus. Huolellisesti laadittu imago nojasi usein kansalliseen tai alueel-
liseen paikallisväriin. Yleisö halusi nähdä jatkuvasti jotain uutta ja eksoottista, min-
kä vuoksi myös naisorkesterien oli hyödyllistä profiloitua kansallispukujen kaltaisten 
attri buuttien avulla. Kansallisuuden käyttövoima oli siis mainonnassa vahva, vaikka 
yhtyeen jäsenet olisivat olleet tosiasiassa kotoisin aivan eri puolilta Eurooppaa. Toi-
saalta yhtyeet saattoivat korostaa ”kansainvälistä” (international) luonnettaan ja suu-
ren maailman kokeneisuuttaan. 

Markkinointiin liittyi sukupuolittavia elementtejä. Wieniläisten tai itävaltalaisten 
orkesterien tapauksessa julkisuuskuvalla haettiin eurooppalaisen pikkuporvariston 
kotoisaa ilmapiiriä. Nuoret naiset poseerasivat orkesterien postikorteissa jäykän per-
hepotretin hengessä. Muusikoilla oli yllään pitkät valkoiset leningit, jotka korostivat 
heidän moraalista kunnollisuuttaan. Ristiriita viattoman perhetytön ulkoasun ja yh-
tyeiden esiintymisympäristön välillä kutkutti miesvoittoisen yleisön mielikuvitusta. 

Naisorkesterimuusikot joutuivat tasapainottelemaan varietee- ja huvialan 
 naisesiintyjiin liittyvien ennakkoluulojen paineessa. Ravintolanäyttämöllä esiintyvää 
naista pidettiin Suomen sivistyneistö- ja fennomaanipiireissä moraalisesti epäilyttävä-
nä. Varieteenäytäntöihin ja kahvilakonsertteihin liittyvät alkoholinkäytön ja prostituu-
tion lieveilmiöt herättivät keskustelua myös eurooppalaisella tasolla. Naisorkesterei-
den kohdalla esiin nousivat myös rivimuusikoiden huonot työolot. Keskustelua herätti 
myös alaan liitetty, leimallisen transnationaalinen rikollisuuden ala eli ihmiskauppa, 
jota koskeva moraalipaniikki oli valloillaan Keski-Euroopassa vuosisadan vaihteessa.  
Kaikuja tästä debatista kuultiin jopa suomalaisten sanomalehtien sivuilla. Ammattiyh-
distysorientoituneessa Der Artist -lehdessä syntyi aloitteita epäkohtien kitkemiseksi, 
mutta ne kariutuivat innostuksen laimentuessa. Julkinen keskustelu aiheesta oli mies-
puolisten yhtyejohtajien, agenttien ja ravintolanomistajien käsissä. Yksittäisellä muu-
sikolla ei ollut debatissa sanan sijaa.
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Naisorkestereita koskevaa julkista keskustelua hallitsi sekä Suomessa että Euroo-
passa valkoisen keskiluokkaisen miehen näkökulma. Miehisen katseen linssin läpi 
yhtyeet esiintyivät kuvataiteessa, kaunokirjallisuudessa, näyttämöteoksissa ja sanoma-
lehtiartikkeleissa tahdottomina, anonyymeinä objekteina. Naisorkesteri saattoi esiin-
tyä fiktiossa myös maailmallisen, urbaanin ravintolakulttuurin ilmentäjänä, eräälai-
sena taustaelementtinä. Lisäksi naismuusikoiden kehoja seksualisoitiin sumeilematta 
karikatyyreissä – joskus groteskistikin. Ylipäänsä kirjoittajat ja katsojat heijastivat 
naisorkesterimuusikoihin omia eroottisia toiveitaan, halujaan sekä moraalisia ennak-
koluulojaan. Osa kuvauksista jäi elämään omaa elämäänsä myös maailmansotien väli-
senä aikana, kuten esimerkiksi Oscar Strausin operetti Valssiunelma (1907), josta teh-
tiin jopa elokuvasovituksia. Ne myötävaikuttivat nostalgiseen Wiener Damenkapelle 
-stereotyypin leviämiseen ja jatkuvuuteen niin Suomessa, Euroopassa kuin Atlantin 
toisella puolella.

Kaikkiaan Suomessa esiintyneet naisorkesterit tarjoavat erinomaisen esimerkin sii-
tä, miten keskieurooppalaisen ravintolaviihteen muotivirtaukset kulkivat Pohjolaan. 
Wieniläisen naisorkesterin konsepti oli pohjimmiltaan sama niin Välimerellä kuin 
Pohjois-Euroopassa. Vaikka tilanne vertautui Ruotsiin, Suomessa varietee- ja huvia-
lan infrastruktuuri oli kokonaisuutena pienimuotoisempaa. Taustalla toimi kuitenkin 
sama kansallisuus- ja kielirajat ylittävä huviteollisuuden verkosto, jonka toiminta ulot-
tui Itämeren eri puolille. Naisorkesterit ylläpitivät näitä verkostoja omilla kiertueillaan 
ja välittivät kontaktiensa avulla sekä alansa toimintamalleja että esitystraditioita Suo-
men rannikoille. Tällä tavalla Helsinki, Turku, Tampere ja Viipuri olivat yhteydessä 
saksankielisen huvikulttuurin virtauksiin. 

Suomessa esiintyneiden naisorkesterien tarkastelu eurooppalaisen varietee- ja hu-
vikulttuurin viitekehyksessä täydentää aikaisempien tutkimusten tuloksia. Samal-
la se luo vertailukohtia tuleville yhtyetoiminnan analyyseille eri kulttuuripiireissä. 
Tulevaisuu dessa Suomen naisorkesteritilannetta olisi mielenkiintoista ja hedelmällistä 
suhteuttaa muiden Itä-Euroopan alueiden – vaikkapa Baltian, Puolan tai Balkanin – 
yhtyekulttuuriin. Toisaalta kiertävät naisorkesterit muodostivat Suomessa vain yhden 
palasen ravintola- ja varieteeviihteen kirjosta, jonka transnationaalisia ulottuvuuksia 
soisi tuotavan esille kulttuurihistorian alalla vilkkaammin.
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Kansallisarkisto (KA)

Suomenjuutalaisten arkisto, (arkistoluettelo 630:144) jäsenrekisterit 1918–
1946, kansio 1
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SIBA 5/34: Oppilasluettelot (Terminsförteckningar) 1894–1902
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terdam/indexen/index.nl.html, osoite tarkistettu 10.12.2018)
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Oblastní muzeum v Chomutově, Chomutov

Die Musikstadt Pressnitz -näyttelyn materiaalit (kuratoinut Eveline Müller)
Taulut 26-12 ja 26-12b, 26-13, 26-9 ja 27-21

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Kadaň (SOAL)

Digitoimattomat aineistot
Elster, Theresia, perunkirjat (sig. IV 67/116)
Panhans, Helga: “Die Musikstadt Pressnitz”, julkaisematon tutkielma 
(1944, sig. Y-188)

Digitoidut aineistot (Vademecum-tietokanta, http://vademecum.
soalitomerice.cz/vademecum/, osoite tarkistettu 30.1.2019)

Adressbuch der Stadt Kaaden, Leipzig: Reuter & Kühnel 1895  
(sig. X-398)
Komotauer Bezirks-Bote und Adressbuch, Saaz: Karl Hornung u. 
Comp. 1915 (sig. D 127)
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Sterbematrik der Stadt Pressnitz 1867–1920 (sig. L125/144)
Taufmatrik der Stadt Pressnitz 1859–1872 (sig. L125/10)
Taufmatrik der Stadt Pressnitz 1872–1888 (sig. L125/11)
Taufmatrik der Stadt Pressnitz 1888–1905 (sig. L125/12)
Traumatrik der Stadt Pressnitz 1873–1920 (sig. L125/42) 

Wienbibliothek im Rathaus

Musikalischer Nachlass Emanuel und Josef Heinz Hornischer (sig. 
LQH0266979, kansiot 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4)
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1) Suomessa
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Finland
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Hämäläinen
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Karjala
Kauppalehti
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Kotimaa
Kotka
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Matti Meikäläinen 
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Nya Pressen
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Sosialisti
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Tampereen Sanomat 
Tampereen Uutiset
Tapio
Tornio
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Työ
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Uusi Aika
Uusi Aura

1211 Vuosikerrat 1894–1901; vuosikerrat 1882 ja 1892–1894 saatavilla Doria-portaalin kautta (KK,  
https://www.doria.fi/, osoite tarkistettu 3.2.2019).
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2) Ulkomailla
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Der Artist 
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Christian Senckenberg, Frankfurt am Main (sig. MF 24261)
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Arbeiterinnen-Zeitung
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Liitteet

LIITE 1: NAISORKESTERIEN ESIINTYMISPAIKAT 
SUOMESSA 1877–1916 

Kaupunki / hotelli Orkesterit Käyntikerrat
Hanko
Grand Hotel 5 5
Bellevue 4 4
Hotelli Continental 3 3
Seurahuone / Meripaviljonki 2 2

Helsinki
Kämp 13 20
Oopperakellari 13 19
Seurahuone 9 10
Kaivohuone 8 10
Ravintola Princess 8 8
Hotelli Fennia 5 6
Ravintola Luoto 4 4
Ravintola Metropol 3 3
Kahvila Apollo 2 2
Nymark & Stavenow / Restaurant de Paris 2 2
Ravintola Kaisaniemi 2 2
Ravintola Haga 1 1
Westinin kesäpuutarha 1 1
Alppilan ravintola 1 1
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Catanin kahvila 1 1
[Ei tietoa] 1 1

Hämeenlinna
Larssonin hotelli 1 1
Teatterikahvila 1 1

Kokkola
Puistosalonki 1 1

Kotka
Seurahuone 2 2

Loviisa
[ei tietoa] 1 1

Naantali
Kaivohuone 1 1

Pori
Otava 2 2
Juhannuslehto 1 1

Porvoo
Seurahuone 1 1

Oulu
Seurahuone 1 1
Raatin ravintola 1 1

Tampere
Seurahuone 14 17
Puistoravintola 6 6
Pyynikin ravintola 2 2
Hotelli Aura 1 2
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Turku
Hamburger Börs 19 29
Hotelli Phoenix 11 14
Kupittaa 6 8
Samppalinna 2 2
Kaupunginkellari 1 1
Observatoriopuisto 1 1
Pikku Pukki 1 1
Palokunnantalo 1 1
Hotelli Linnea 1 1

Uusikaupunki
Vallilan ravintola 1 1

Vaasa
Hotelli Ernst 5 5
Esplanadikahvila 3 3
Hotelli Central 2 3
Sandvikin huvila 2 2
Rantapaviljonki 1 1
Palokunnantalo 1 1
[ei tietoa] 1 1

Viipuri
Ravintola Aristo 7 12
Hotelli Continental 7 7
Tervaniemi 6 6
Espilä 3 3
Hotelli Belvédère 2 3
Seurahuone / Raatihuoneensali 1 1
Hotelli Åström 1 1
Hotelli Andrea 1 1
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LIITE 2: DER ARTIST -LEHDESSÄ 1885–1887, 1892–1896 
JA 1898–1899 MAINOSTANEET NAISORKESTERIT1213

Nimi Kapellimestari
Gross-Wien [Bäcker, G.]

[Rein, B.]
Adler, R.

Olympia Adler, Th.
Anger, Anna
Anger, Anton
Anger, Familie
Anger, Geschw. [B.]

Lohengrin / Elvira Anger, J[ulius] 
Anger, Karl

Cäcilia Augustin, Emil 
Carmencita Bahl, W.
[Neu-Wien] Bart[l], Josef 

Bárta, Josef
Bartl [Bärtl], Franz [Familie]
Bartl, Josef
Baumbach, C.

[Donauperlen] Baumgartl, H[elmine] 
Blauveilchen Beck, Ed.
Amecidia [Amicitia] Beck, Jos.

Beck, Valentin
Victoria Beckedorf, Ad.
Wilhelmina Bekker, Riki

Beltkiewicz, Gebrüder [Emerich]

1213 Puuttuvasta vuosikerrasta johtuen ei aina ole selvää, milloin kysymys on samasta ja milloin eri or-
kesterista. Olen merkinnyt epäselvät tapaukset liitteeseen erikseen vihreällä värillä. Myös kysymys 
siitä, milloin orkesterin voi esimerkiksi katsoa nimeltään ja jäsenistöltään muuttuneen niin paljon, 
että siitä on tullut kokonaan eri yhtye, on ongelmallinen. Koska naisorkesterit henkilöityivät vahvas-
ti johtajiinsa, olen päätynyt noudattamaan periaatetta, jossa orkesterit on jaoteltu heidän nimiensä 
mukaan muutamia selviä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällainen on esimerkiksi Louise Neugebauerin 
tai Max Schmiedlin yhtye, joka erikseen ilmoitti johtajavaihdoksesta Der Artistin osoitelistoissa (ks. 
esim. Der Artist 23.1.1898, no 676, s. 41). Nimien kirjoitusasujen ja kapellimestarien vaihdokset on 
merkitty hakasulkeisiin. II-merkintä tarkoittaa sitä, että samasta orkesterista on ilmestynyt yhtaikaa 
kaksi eri ilmoitusta eri paikoista: näin kävi esimerkiksi Adolf Földesin ja Fahrbach-Ehmkin orkeste-
reille. Syynä saattaa olla se, että osa naisorkestereista sisälsi erilliset jousi- ja torviyhtyeet, joita saatet-
tiin rekrytoida sekä yhdessä että erikseen. Päällekkäiset kohteet on kuitenkin merkitty reittikarttoihin 
(kartat 2–4) erikseen, jotta kiertueista syntyisi mahdollisimman tarkka kuva.
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Berauck [Beranek]-Wissmüller
Dornröschen Bertl, Wilhelm
Erzgebirg Bertl, Wilhelm

Bitter[s]mann, [C.]
Blechschmidt, C.

Czarina Bogdanowitsch-Schön, Ed.
Bollaërt

Figaro Bollmann, Arnold
Boriska[, A.]

[Aegir] Brandt, H.
Braun, Jan
Bruckner, Emilie

Humor Brumond, L.
Brückner, Flora
Brückner, Florian
Bugányi, Geschw. von
Bärtl, Franz

Norma Bärtl, Josef
Bärtl, Karl

Bohémia Börner, Rud.
Bell-Flower Böttger, J.
Bohemia Cibulka, Josef
Euphonia Crombach, Ed.

Decker, Carl
Decker, Olk

Euterpe Dettbarn, Fritz
Borrussia [Apollo] Dittl[, K.]
Aurora [Alpenblume] Drexler, Willy

Dubuisson, M.
Lohengrin Dunkel, Max

Dürnberger, Henriette
Favorite Dölle, Hans [II]

Dölle, Hans
Ehall-Rollinger, M.
Ehrlich

Alliance Ensmann [Enzmann], Hans
Enzmann, F.
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Emilia Esthmann [Rathmann], Max
Fahrbach, Henriette [/ Ehmki, 
Franz [II]
Fahrbach[-Ehmki], Henriette

Humor Fehnl, A. 
Fellinghauer
Fischer, Albin

Favorite Fischer, Henry
Cosmopolite Fischer, Joh.

Fischer, Josef
Fischer, W.
Forgues, Lena

Alt Wien / Da capo Frank, Gebrüder [E.]
Preciosa Franke, A.
Dreifus Franke, Alb.

Frankl, Anna
Frühling, Rud.

Wiener Herzen Fuchs, A.
 Fuchs, A.
Gross-Wien Fürtig, Anna
Pesther Schwalben Földesi, A. 
Pesther Schwalben [II] Földesi, A. [II]
 Földesi, Adolf

Gaedicke [Gädicke], Emil
Wiener Walzer Gehrecke, Ludmilla
 Georgescu, Tudor
Rákóczy Geyer, Stephan [& Nicolis, Cons-

tantin / Földesi, Adolf]
Donauwellen Goldstein, Paula
Sylvia Goll
 Goll[, V.]
Lucia Graup, Heinrich
Ghismonda Gregor, Eugen
Fortuna Groschke [Schäfer, Flora]

Grünhäuser, A.
Harmonie Günther, W.
Prinz Heinrich Gäde, A.



Sähkövaloa, shampanjaa ja Wiener Damenkapelle

308

Gäde, A. [II]
Hackmeyer, L.

Sylvia Handke, B[erthold]
Rosen aus dem Süden Handke, Berth.
Radetzky Hangard, Wilh.
Luna Hansen, Chr.
Sans-souci Hartmann, P.

Hasch, Alajos
Hegedüs Janka
Hegedüs Lipót

Stella Hegy, O.
Ibolyka [Sbolyka] Heidemann

Heimig, Carl
Bonner Husaren Heimig, Hubert jun.
Lyra Heimig, Jos.

Heisler, Jos.
Reymond Henker, Oskar
Viennois Herrmann, Wilh.
Jurinatie Herrmann, Willy
Otera Hilfreich, Mizi 

Hjarup, C. M.
Germania Hjarup, Max
Wiener Blumen Hof[f]mann, A.
 Hof[f]mann, Anton

Hof[f]mann, Helene
Wassergigerl
Cornelia Holtz, A.
[Hassan Pas[c]ha Turkia] [Bulgaria] Huss, Anton
Alpenblume Huss, Anton
 Huss, Anton
Euterpe Huss, Jos.
Eleonora Huss, Joseph

Huss, W[we] [/ Sophie]
Huth, August
Höger, Herm[ann]
Iser[, F.] / Engelhardt, O.

Gebirgsblume Iser, Johann
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Strand Jaedicke, Otto 
Wiener Lieblinge Janda, Lina
Vinea Keckeis

Kegel, Richard
Kirchmayer-Messerschmidt, Mary
Kirchmeyer, [Clara /] Josef

Fidelio Kittner, Florian
Apollo Klauke

Klein, R[udolf] J[os.]
Austria / Gisela Klinger, Josef
Alfredo Knappe
Isabella Knappe, Alfred
Marelly [Norma] [Perlen / Sterne des Nor-
dens]

Koch, Martha

Berolina Kranich, P. [Anna]
 Kranl [Kränl][, Th.] [& Klee-

mann-Gera]
[Held] Kranl, Hans 
 Kranl[, Theodor]
Bavaria Krebs, Bruno
Abcedonische Kreuz[l], Johan [sic]

Kullmann, Adele
Graciella [Graziella] Kupfer, E. [Adele]
Aida Langer, Anton 
Austria [Edelweiss] Langer, Erdmann
Silvana Langer, Franz

Lazer, E. [& Udina, Calin]
Lescheczer, S.

Hansa Leuch, C. F.
Helvetia Leusch, F.

Lipót
Loraine, Tilly

Euterpia Lorke, Fr.
 Lorke, Fr.
[Jung Deutschland zur See] Loschien, Hermann
Olympia Ludwig, Herm.

Ludwig, Josef
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Gisela Ludwig[, D.]
Maiglöckchen Luschnitz, H.
 Mann, J.
 Mann, Jos.
Habsburg Mann, Julius
Flora Mannheim, Flora

Marschall, Gebr.
Maiglöckchen Meersteiner, J.
Bivoy [Rivoy] [Bivoj] Mesany, M[aria]

Messerschmidt, Mizzi [II]
Messerschmidt-Grünner / Mes-
serschmidt, Mizzi / Ludwig

Flora Mewes, Robert
Concordia Meyer

Mikloska[, Marie]
[Sobieski] Mikovec [Nikovec], W[eni] 

Modell, J.
Moritz, F.
Muuss, Ferd[inand]

Colonia Müller
Müller, H.
Müller, Walter

Victoria Mönsch, H.
Neugebauer, Anton

Gebirgskinder Neugebauer, Louise [Schmiedl, 
Max]

Poniatowski Neumann, J.
Romantique Oldörp, W.
Rusticana Otto, Norbert
 Paeckert
Böhmische Nachtigallen Paeckert, B.
Lohengrin Panhans, Jos.
Carmen Panhans, Josef

Panhans, Josef 
Pechoc

[Isabella] Peinelt, Adalb.
Amanda Peinelt, Anton
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Pradella Peinelt, Carl
[Fortuna] [Fiore] Peinelt, Johann 
Humor [Wiener Blut] Peinelt, Jos[ef]
Nord Pejnovic, M.

Peschka, Marie
Peter, C[arl]
Pleil[, M.]
Poeschl, Gustav

Austria Poeschl, Joseph
Wiener Schwalben Polla[c]k, Marie

Poppersdorf, J.
Juanita Poppowitsch[-Romkes][, G.]

Porteron, A.
Preissig, Ed.
Puhl, O.
Puhlmann, M.

Cosmopolite Purkart, Alois
Mignon Purkart, Jean

Pöschl, Ignaz [J.]
Maritana Pöschl, Joh. / Hans

Quinta, W.
Arion Radischewski, O.
Union Rasp, Fr.

Rasp, Franz
La Czarina Rauscher, Alex
An[n]ita Rauscher, Anton
Attil[l]a Rauscher, Hans

Rauscher, Lucie
Rauscher[, Anton]
Redlich, B[erth]. / R.

Donauweibchen Reif, F. R.
[Reymond] [Raymond] Reimann[, E.]

Reiner-Blaschek
Reipert, J.

Moldaunixen Reska, Ferd.
Richter, Caroline
Richter, G.
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Valerie Richter, Hugo [& Hüsgen, Willy / 
Wilh.]

Astron Rinesch[, Hans] [& Sonatore]
Rohn

Cynello Rompe, Cilly [Cäcilie]
Rosenkranz[, Louise]
Rothe, Gustav

Flora Rudolf, Therese [Theresia] 
[Pöschl, Theresia]
Rudolph, Fritz / Lucie

Fortuna Saeger, Otto
Mephisto Schatz, J.
 Schatz, J.

Schehadi, A.
Schlosser
Schlosser, Aadalb.
Schlosser, Antonie
Schlösser [Schlosser], Josef

Donauwellen Schmi[e]dl, Eduard
Linda Schmidl, Josef
Kornblume Schmidt, August

Schmidt, Ida
Schmied, Heinr.
Schmiedl [Schmidl], Florian

Edelweiss Schmiedl, Florian [II]
Austria Schmiedl, Joseph
Aïda Schmi[e]dl, Wilh[elm]

Schmitz-Becher, Lina
Edelweiss Schmoltner, Franz

Schneider, Jos.
Schrenk, Leopold

Alpenveilchen Schultz
Schwarz, J. C. [C. J.]

Frühlingskinder Schüller, E[d].
Carmen Schüller, Ed.

Schönfels, J.
Schönfels, Louise
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Seebold, Joseph

Rheingold
Mickiewicz Seller, M.

Senescu[, Iwan / Jean]
 Senescu, Miticu

Seyrich, Frieda
 Siegl, Maria
 Siegl[, Wenzl]
Fennia [Flora] Silbermann, Josef

Sima, Maria
Skala, H.

Vindobona Slapniczka, Margit
Sme[s]chkall, Maria
Soehnge

Borussia [Amoroso] Sonntag, Ig.
[Allegro] Sonntag[, Ig.]

Steiner, Josef
Steiriean, Ghitá J.
Struck, Fritz
Suhrer, Ant.

 Szalai, A.
 Szalai-Leyenstein

Taube, J. / Marfa
Tauber, Jos[ef]

Albani Teiser, H.
Philharmonie Tiede
 Turbahn
 Turbahn, H[erm].

Uhlig, Joh.
Uhlig, Joh. [II]
Ulrich, Geschwister
Urban, A. R.
Wagemann
Wahl
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Vindobona Valtu, C.
Wehnl

Myosotis Weiglin, Geschw.
 Weiss, J.
Wiener Lerchen Weiss, Julius 
 Weissgärber, J.
 Weissgärber, J[osef]

Wendisch
[Olga di[e] Loy] Wessely, F.
Vinea Wessely, M.

Wil[c]zopolski, E.
Winternitz, S.

Lohengrin [Zufriedenheit] Wirth, Carl [Frau] [Marie]
Vizvary, Julius
Wohlrab, Josef

Juanita Wokel, W [/ Hartmann, P.]

Wotapka, Theodor
Maseneck [Annita] Zahrndt[, Bruno] [Zahrndt, A.] 

[Jansen-Dortmund]
Abadie
Amados
Amphion
Ariele
Austos-Suhrer
Borisch
Casal
Castrella
Concordia
Dalmatia
Dorfschwalben
Eldorado
Gloriosa
Hansa
Hollandia
Kronprinz Rudolf
Nordstern
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Pierrevillage
Polyhymnia
Saxonia
Serly’s Oes-Budavára
Undine
Viennoises, Françaises, Italiennes et Espag-
noles, Orchester [sic] des Dames

LIITE 3: KAUPUNGIT NAISORKESTERIEN REITTIEN 
VARRELLA (DER ARTIST 1892–1896 JA 1898–1899) 

Kaupunki Vierailut (lkm) Orkesterit (lkm)
Düsseldorf 192 100
Hampuri 172 105
Leipzig 150 104
Berliini 134 83
Dresden 112 75
Kiel 89 66
Essen 82 58
Köln 79 45
Magdeburg 75 53
Chemnitz 74 57
Dortmund 74 44
Hannover 71 53
Elberfeld 69 44
Frankfurt a. M. 68 45
Přísečnice [Pressnitz] 64 35
Braunschweig 63 52
Wrocław [Breslau] 63 43
Bremen 59 46
Wien 59 32
Gelsenkirchen 54 40
Bremerhaven 53 36
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Hagen 49 37
Aachen 48 40
Amsterdam 48 34
Ruhrort 47 32
Halle 46 39
Kassel 44 33
Bochum 43 31
Solingen 40 24
Barmen 37 28
Bielefeld 37 32
Krefeld 34 25
Wiesbaden 34 26
Antwerpen 30 23
Rostock 30 25
Duisburg 28 18
München 27 24
Nürnberg 27 21
Výsluní [Sonnenberg] 26 20
Rotterdam 25 16
Bonn 24 19
Lyypekki 24 20
Lille 23 17
Witten 23 17
Dolina [Dörnsdorf] 21 16
Hörde 20 15
Mainz 19 17
Oberhausen 19 15
Bordeaux 18 14
Bryssel 18 12
Altona 17 15
Épinal 16 10
Wilhelmshaven 16 14
Belfort 15 9
Hamm 15 13
Helsinki 15 11
Łódź 14 8
Osnabrück 14 13
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Plauen 14 13
Rendsburg 14 14
Saarbrücken 14 12
Utrecht 14 11
Louvain 13 11
Szczecin [Stettin] 13 11
Mönchengladbach 12 9
Pariisi 12 9
Kööpenhamina 11 10
Poznań [Posen] 11 10
Blankenberge 10 10
Mülheim 10 10
Toul 10 7
Trier 10 9
Pietari 9 9
Tukholma 9 7
Varsova 9 7
Budapest 8 6
Detmold 8 8
Itzehoe 8 7
Münster 8 7
Oldenburg 8 6
Oostende 8 7
Riika 8 7
Vlissingen 8 6
Charleroi 7 7
Cherbourg 7 6
Iserlohn 7 4
Mülhausen 7 6
Roubaix 7 7
Bydgoszcz [Bromberg] 6 6
Brzeg [Brieg] 6 6
Gdańsk [Danzig] 6 6
Erfurt 6 6
Krakova [Krakau] 6 5
Luxemburg 6 3
Mannheim 6 6
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Arnheim 5 5
Celle 5 4
Kaliningrad [Königsberg] 5 5
Minden 5 4
Neumünster 5 5
Norrköping 5 4
Schalke 5 4
Sofia 5 4
Soissons 5 4
Angers 4 4
Brest 4 3
Castres 4 4
Dessau 4 4
Dinant 4 4
Dunkerque 4 2
Görlitz 4 4
Göttingen 4 4
Helgoland 4 2
Kotlina [Köstelwald] 4 4
Le Mans 4 3
Liège 4 4
Mechelen 4 4
Merseburg 4 4
Nancy 4 4
Nantes 4 3
Nordhausen 4 4
Rzeszów 4 4
Scheveningen 4 4
Wałbrzych [Waldenburg] 4 3
Zandvoort 4 4
Zürich 4 4
Boží Dar [Gottesgab] 3 2
Chaumont 3 2
Cottbus 3 3
Genève 3 3
Herford 3 3
Herne 3 3
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Jena 3 3
Katowice [Kattowitz] 3 3
Kazan 3 3
Köthen 3 3
Luzern 3 3
Lüneburg 3 2
Malmö 3 2
Marseille 3 3
Moskova 3 3
Namur 3 3
Neuss 3 3
Nieuport-Bains 3 3
Norderney 3 2
Orléans 3 3
Plovdiv 3 3
Ruse [Rustschuk] 3 3
Schleswig 3 1
Soest 3 3
Sosnowiec [Sosnowice] 3 2
Varna 3 1
Verviers 3 3
Wesel 3 3
Völklingen 3 3
Aix-les-Bains 2 2
Bern 2 2
Białystok 2 2
Brăila 2 2
Châlons-en-Champagne 2 2
Chomutov [Komotau] 2 1
Eckernförde 2 2
Einbeck 2 2
Elmshorn 2 1
Erlangen 2 2
Flensburg 2 2
Fontenay-sur-Bois 2 1
Gera 2 2
Goslar 2 1
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Göteborg 2 1
Heilbronn 2 2
Jawor [Jauer] 2 2
Kalisz [Kalisch] 2 2
Kaunas [Kowno] 2 2
Kolomyja [Kolomea] 2 1
Kuhstall 2 1
Landskrona 2 1
Lennep 2 2
Lipiny 2 2
Lontoo 2 1
Lorient 2 1
Lublin 2 2
Lund 2 2
Lviv [Lemberg] 2 2
Milano 2 2
Mytilini [Metelin] 2 1
Montreux 2 1
Nizza 2 1
Nowy Sącz [Neu Sandec] 2 2
Odessa 2 2

2 2
Przemyśl 2 2
Radom 2 1
Saumur 2 2
Schwerte 2 2
Thessaloniki 2 1
Thun 2 2
Tours 2 1
Tunis 2 2
Turku 2 2
Ulm 2 2
Weissenfels 2 2
Wetter 2 1
Vilna 2 2
Würzburg 2 2
Aalborg 1 1
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Aarhus 1 1
Albi 1 1
Alfeld 1 1
Altendorf 1 1
Astrakan 1 1
Avignon 1 1
Bar-le-Duc 1 1
Basel 1 1
Będzin [Bendzin] 1 1
Bergen 1 1
Betzdorf 1 1
Bexhill-on-Sea 1 1
Bukarest 1 1
Budyně nad Ohří [Budin an 
der Eger]

1 1

Burscheid 1 1
Bytom [Beuthen] 1 1
Kairo 1 1
Chełmno [Kulm] 1 1
Chernivtsi [Czernowitz] 1 1
Coburg 1 1
Colmar 1 1
Craiova [Krajowa] 1 1
Crimmitschau 1 1
Częstochowa [Tschens-
tochau]

1 1

Daugavpils [Dünaburg] 1 1
Děčín [Tetschen] 1 1
Douai 1 1
Drohobytš [Drohobytsch] 1 1
Duchcov 1 1
Düren 1 1
Döhlen 1 1
Eisleben 1 1
Ettlingen 1 1
Forst 1 1
Františkovy Lázně [Franzen-
sbad]

1 1
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Freiburg 1 1
Fürth 1 1
Genova 1 1
Góra [Guhrau] 1 1
Gorinchem 1 1
Gorzów Wielkopolski [Land-
sberg a. d. Warthe]

1 1

Graz 1 1
Halberstadt 1 1
Haldensleben 1 1
Hamelin 1 1
Heist-aan-Zee 1 1
Helsingborg 1 1
Hohenstein-Ernstthal 1 1
Hombruch 1 1
Homburg 1 1
Houyet 1 1
Innsbruck 1 1
Inowrocław [Inowrazlaw] 1 1
Ivano-Frankivsk [Sta-
nisławów]

1 1

Jablonec nad Nisou 
(Gablonz a. d. Neiße)

1 1

Jarosław 1 1
Jirkov [Görkau] 1 1
Jöhstadt 1 1
Karlovy Vary [Karlsbad] 1 1
Karlsruhe 1 1
Karlstad 1 1
Harkova 1 1
Kirchheim unter Teck 1 1
Klášterec nad Ohří [Klösterle 
a. d. Eger]

1 1

Kłodzko [Glatz] 1 1
Koblenz 1 1
Košice [Kaschau] 1 1
Kragujevac 1 1
Le Havre 1 1



Lähteet ja tutkimuskirjallisuus

323

Limbach-Oberfrohna 1 1
Loschwitz 1 1
Lüdenscheid 1 1
Lyon 1 1
Měděnec [Kupferberg] 1 1
Menton 1 1
Mittweida 1 1
Mondorf-les-Bains 1 1
Montpellier 1 1
Mühlhausen (Thüringen) 1 1
Mysłowice [Myslowitz] 1 1
Narbonne 1 1
Neuenhagen 1 1
Neunkirchen 1 1
Niš [Nisch] 1 1
Nowe Warpno [Neuwarp] 1 1
Oelsnitz 1 1
Ohligs 1 1
Olsztyn [Allenstein] 1 1
Oschersleben 1 1
Ostróda [Osterode] 1 1
Paderborn 1 1
Praha 1 1
Prudnik [Neustadt] 1 1
Racibórz [Ratibor] 1 1
Rusová [Reischdorf] 1 1
Remscheid 1 1
Rennes 1 1
Rochefort 1 1
Rooma 1 1
Rouen 1 1
Royan 1 1
St-Dizier 1 1
Sanok 1 1
Saratov 1 1
Schwelm 1 1
Schönebeck 1 1
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Schötmar 1 1
Šumen 1 1
Šiauliai [Schaulen] 1 1
St. Étienne 1 1
St. Malo 1 1
Stade 1 1
St-Germain-en-Laye 1 1
Strasbourg 1 1
Stuttgart 1 1
Swidnica [Schweidnitz] 1 1
Świeradów-Zdrój [Bad Flin-
sberg]

1 1

Tarnów 1 1
Tomaszów Mazowiecki 1 1
Torgau 1 1
Toulouse 1 1
Trouville 1 1
Troyes 1 1
Ufa 1 1
Valencia 1 1
Verden 1 1
Vidin [Viddin] 1 1
Volgograd 1 1
Vukovar 1 1
Viipuri 1 1
Ystad 1 1
Zabrze 1 1
Żagań [Sagan] 1 1
Žatec [Saaz] 1 1
Zerbst 1 1
Zielona Góra [Grünberg i. 
Schlesien]

1 1

Zweibrücken 1 1
Zwickau 1 1
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