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Abstract
Aus banger Brust: Aulikki Rautawaara’s Concert Activity 1939–1944
In this article, I examine soprano Aulikki Rautawaara’s (1906–1990)
concert activity during the years of the Finnish-Soviet Winter War in
1939–1940 and Continuation War in 1941–1944. I focus on concerts with
Sibelius’s songs in the programme, especially Aus Banger Brust Op. 50
no. 4, which Rautawaara performed the most in these years. In detail, I
discuss a tour in Finland in the autumn of 1941, a tour in Sweden in early
1942, and a concert at the Wiesbaden Music Festival in September 1942.
In the framework of cultural-historical singer research, I connect the
actions of the singer with the cultural, political, and social context. In
addition, my emphatic and critical approach is based on the culturalhistorical biographical research. Despite the unusual conditions of the
war, Rautawaara strived to continue her international career, touring
constantly. However, political situations and the state of war affected her
possibilities and her career changed permanently.
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Johdanto
Musiikkielämä Euroopan eri maissa valjastettiin toisen maailmansodan
vuosina sotaponnistuksien tukemiseen. Erilaiset konsertit, esitykset, radiolähetykset ja levytykset pitivät mielialaa yllä ja uhrauksille otollisena.
Niin viralliset kuin yksityiset tahot toteuttivat esityksiä koti- ja sotarintamilla. Konserttitoiminta oli vilkasta ja esitykset olivat suosittuja. (Aster
2010; Carlberg 2016, 81–239; Föllmer 2020, 162–268; Jalkanen 2003, 318–
339; Salmenhaara 1996, 505–512; Stoller 2020; Tunbridge 2018, 148–156)
Musiikki tarjosi pakopaikan puutteesta ja kärsimyksestä (Föllmer 2020,
216–229). Monilla konserteilla kerättiin varoja sodassa kärsineille (Tunbridge 2018, 149; Carlberg 2016, 165).
Myös sopraano Aulikki Rautawaara (1906–1990) konsertoi sotavuosina jatkuvasti. Lähes kaikissa konserteissaan hän lauloi Jean Sibeliuksen
lauluja. Resitaalien ja orkesterikonserttien solistiesiintymisten lisäksi jatkosodan alkuvaiheessa ohjelmaan tulivat esiintymiset sotasairaaloissa.
Kotimaassa Rautawaara konsertoi lähinnä silloin, kun sotatilanne oli
liian riskialtis ulkomaille matkustamiseen, kuten talvisodan kuukausina ja sodan loppuvaiheissa. Välirauhan aikana ulkomaan esiintymiset
rajoittuivat Ruotsiin ja Tanskaan. Jatkosodan vuosina hän esiintyi Suomen asevelimaassa Saksassa, sen miehittämissä Norjassa ja Tanskassa sekä
Slovakiassa ja Unkarissa. Myös konsertointi Ruotsissa jatkui tiiviinä läpi
jatkosodan. Iso-Britannian estradit jäivät sodan julistamisen myötä joulukuussa 1941 ulottumattomiin ja suunniteltu Yhdysvaltain valloitus jäi
tekemättä.

9

Artikkelit • Musiikki 3/2021

Rautawaara oli jo kansainvälisesti tunnustettu Sibelius-tulkitsija, kun
hän esitti ohjelmistossaan ensi kertaa Sibeliuksen laulun Aus banger Brust1
op. 50 nro 4 juhlakonsertissa säveltäjän 75-vuotispäivänä 8.12.1940 (konserttiohjelma 8.12.1940). Yhtenä Sibeliuksen melko harvoista saksankielisistä lauluista Aus banger Brust oli kielensä puolesta sopivaa ohjelmistoa
Saksassa ja muualla Keski-Euroopassa.2 Seuraavina sotavuosina hän esitti
tätä laulua Sibelius-ohjelmistostaan eniten. Tässä artikkelissa tarkastelen
Rautawaaran konserttitoimintaa sota-aikana yleisesti niiden esiintymisten näkökulmasta, joiden ohjelmistossa oli Sibeliuksen musiikkia ja erityisesti tämä Aus banger Brust -yksinlaulu.
Kiinnostukseni kohteena on laulajan toiminta kulttuurihistoriallisen
laulajatutkimuksen viitekehyksessä. Keskeistä tällöin on käsitellä laulajan
toimintaa aikakauden kulttuurista, poliittista ja sosiaalista taustaa vasten (ks. esim. Rutherford 2006; Kauppala 2018). Perehtyäkseni sota-ajan
poikkeusolojen vaikutukseen tutkin yksittäisen laulajan toimintaa, koska
yksilönäkökulma toisaalta tarkentaa katsetta ja tarjoaa samalla ikkunan
yksilöä laajempaan aikakauden näkymään (Kinnunen 2016, 150). Koska
Sibelius-ohjelmistolla oli erityisasema Rautawaaran konserteissa, keskityn
Rautawaaran esiintymisiin, joiden ohjelmassa oli Sibeliusta. Sibeliuksen
musiikki sai sotavuosina sekä Suomessa että ulkomailla erityisiä merkityksiä, joita ei yksittäisen esittäjän näkökulmasta ole aiemmin tutkittu.
Esittäviä muusikoita ja heidän joukossaan laulajia toisen maailmansodan aikana on tarkasteltu erityisesti kansallissosialistisen järjestelmän
sisällä, keskeisimpinä Fred Priebergin (2005) alun perin CD-romina julkaistu lähes 10 000 sivun koonti arkistodokumenttien tiedoista sekä Michael Katerin (1997) kansallissosialistisen Saksan musiikkielämää yksilöiden kautta käsittelevä tutkimus.3 Anders Carlberg (2016) on kartoittanut
pohjoismaisten muusikoiden suhdetta natsi-Saksaan ja Hans-Jörg Koch
(2006) viihdelaulajia Kolmannessa valtakunnassa. Christina Baade (2012
ja 2016) on pohtinut muutamien sota-ajan viihdegenren laulajien ohjelmiston sekä äänen ja sen välittymisen sukupuoleen sidottuja merkityksiä.
Laura Tunbridgen Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen sotienvälistä liedkult1 Laulu on suomennettu esimerkiksi nimillä Raskain sydämin (Yleisradio, tuntematon
suomentaja) tai Pelokkain sydämin (Erkki Pullinen Sibelius-Akatemian Laura-suomennostietokannassa). Sanakirja antaa bange-sanalle merkityksiä pelokas, arka, huolestunut, ahdistunut. Brust tarkoittaa rintaa.
2 Sibeliuksen noin sadasta yksinlaulusta kahdeksan on sävelletty saksankielisiin runoihin.
3 Muusta toisen maailmansodan aikaan kohdistuvasta musiikintutkimuksesta ks. Potter
2020, 10–12, 22–23.
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tuuria tarkasteleva teos ulottuu toisen maailmansodan vuosiin saakka ja
käsittelee useita laulajia (Tunbridge 2018, 148–162). Yksilönäkökulma sotavuosiin on ollut esillä keskeisten kapellimestarien ja joidenkin laulajien
elämäkerroissa (esim. Prieberg 1991; Nivanka 1992; Kater 2008). Aiempi
Rautawaaraa käsitellyt tutkimus on vertaillut Rautawaaran lisäksi neljän
muun laulajan tapaa tulkita Sibeliuksen lauluja sekä tarkastellut hänen Sibelius-ohjelmistonsa kokonaisuutta (Rautavaara 1989; Talasniemi 2020).
Tässä artikkelissa käsittelen Rautawaaran Sibelius-esityksiä talvi- ja jatkosodan vuosina. Pyrin hahmottamaan, mitä rajoitteita ja mahdollisuuksia sota-aika esiintymisiin toi. Tarkastelen erityisesti, millaisissa tilanteissa
Rautawaara Sibeliusta lauloi, miten Sibelius-ohjelmisto noissa esiintymisissä painottui sekä millaisia motiiveja Rautawaaralla oli näihin esiintymisiin. Tarkastelu luo samalla uuden näkymän sota-aikaan, Suomen ja
Saksan välisiin suhteisiin sekä Sibeliuksen asemaan kansallisena ikonina.
Lähestymistapaani ohjaavat kulttuurihistoriallisen elämäkertatutkimuksen painottamat empatia ja kriittisyys. Maarit Leskelä-Kärjen (2012)
mukaan kysymys on vuorovaikutuksesta, samastumisen ja etääntymisen
välisestä tasapainosta sekä tiedostavuudesta ja tutkimuksen läpinäkyvyydestä. Empatia liittyy tutkimuskohteen kunnioittamiseen ja pyrkimykseen
ymmärtää tätä. Kriittisyyttä edellyttävät lähteiden käsittely, kontekstualisointi sekä oman tutkijan aseman positiointi. (Ibid., 44–46.) Koska sosiaalinen ja historiallinen elinympäristö määrittää aina vahvasti yksilöä, pyrin
ymmärtämään tutkittavani mahdollisuuksia, motiiveja ja valintoja sekä
näkemään hänen toimintansa suhteessa historiallisiin prosesseihin (ks.
Leskelä-Kärki 2006, 636). Tarkastelutapaani vaikuttaa myös oma kokemukseni ammattilaulajana ja laulunopettajana, esimerkiksi käsiteltäviksi
valikoituneissa yksityiskohdissa sekä aineistosta tehdyissä johtopäätöksissä. Kirjallisen aineiston lukemisen lisäksi olen laulanut Rautawaaran ohjelmistoa.
Aineistoni henkilökohtaisimman osan muodostavat Rautawaaran
sukulaisten hallussa olevat kirjeet, joista olen saanut nähtäväkseni osan.
Suurin osa kirjeistä on kuitenkin poltettu Rautawaaran toiveiden mukaisesti hänen kuoltuaan. Jäljelle on jäänyt etenkin Rautawaaran kirjeitä
äidille Venny Rautawaaralle (1877–1962). Rautawaaran ja hänen äitinsä
kädenjäljet näkyvät myös kymmenessä leikekirjassa, jotka sisältävät konserttiohjelmia, -arvosteluja ja muita laulajaa koskeneita lehtiartikkeleita.
Leikekirjat on talletettu Sibelius-museon arkistoon Turkuun. Niissä on
aukkoja puutteiden, katoamisten ja poistojen jäljiltä, mutta niitä rikastavat Venny ja Aulikki Rautawaaran kirjoittamat kommentit. Leikekirjojen
annin lisäksi olen hyödyntänyt sanomalehtiarkistojen ja konserttiohjelmi11
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en kokoelmia sekä Rautawaaran Saksan toimintaan liittyen Saksan keskusarkiston häntä koskevia dokumentteja.4 Olen tutkinut myös Puolustusvoimain viihdytystoimiston arkistoa Kansallisarkistossa.
Sanomalehtiaineistoon on lähteenä suhtauduttava kriittisesti. Tämän
totesi myös Rautawaara itse jo 1930-luvulla, kun hän valitteli lehdissä kirjoitetun esiintymissopimuksista, joita ei ollut olemassa (Helsingin Sanomat
25.3.1938). Kuten edellä kävi ilmi, myös kirjeitä on poltettu ja leikekirjoista on poistettu materiaalia. Alkuperäinen aikalaisaineisto on siis kaiken
kaikkiaan ohjailtu näyttämään tiettyjä asioita, mutta peittämään toisia.5
Aineistoa on kuitenkin yhteensä paljon, ja sen perusteella tehtyjä havaintoja on mahdollista tarkistaa ja täydentää tutkimuskirjallisuudesta.
Seuraavassa kuvaan ensin Rautawaaran konserttitoiminnan yleispiirteitä Sibelius-ohjelmiston osalta sotavuosina. Sitten käsittelen laajemmin
kolmea esimerkkitilannetta: kotimaan kiertuetta syksyllä 1941, Ruotsin
kiertuetta alkuvuodesta 1942 sekä Wiesbadenin musiikkipäivien esiintymistä syyskuussa 1942. Lopuksi tarkastelen kootusti Aus banger Brust -laulun esitystilanteita.

”Kun sota puhkesi”
Kun toinen maailmansota syksyllä 1939 alkoi, Rautawaara oli 33-vuotias
kansainvälistä uraa luonut lyyrinen sopraano. Hän oli vuotta aiemmin
avioitunut upseeri ja kartanonisäntä Gunnar Aminoffin kanssa6 ja muuttanut takaisin Suomeen kesällä 1938 työskenneltyään Keski-Euroopassa
kuusi vuotta. Hän oli esiintynyt Glyndebournen ja Salzburgin musiikkijuhlilla Mozart-rooleissa, tavoitellut työtehtäviä maailman arvostetuimmista oopperataloista Berliinin Valtionoopperasta ja New Yorkin Metropolitanista sekä toiminut Telefunken-levy-yhtiön kuukausipalkkaisena
laulajana. Elokuvissa hän oli esiintynyt näyttelijöiden lauluäänenä ja
laulajaroolissa sekä kokeillut vuoden sopimuksella televisioesiintymisiä
Englannissa.7 Hän oli tehnyt yhteistyötä aikansa huippumuusikoiden, ku4 Bundesarchiv. Vesa Vares (2018, 9) kääntää Bundesarchivin Saksan keskusarkistoksi.
5 Rajallisen aineiston haasteista ja mahdollisuuksista ks. Possing 2016, 38–49
6 Rautawaara oli naimisissa kolme kertaa. Nuoruuden avioliitto upseeri, kirjalilija ja toimittaja Reino Palmrothin kanssa oli lyhyt 1928–1931. Pisimpään kesti toinen liitto vuosina 1938–1954 Aminoffin kanssa. Kaksi hiljattain eronnutta muusikkoa päätyi yhteen
1954–1956, kun Rautawaara solmi kolmannen avioliittonsa säveltäjä Erik Bergmanin
kanssa. Rautawaaralla ei ollut lapsia.
7 Rautawaara muisteli laulaneensa televisiossa tuolloin myös Sibeliusta (Ikonen 1983).
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ten kapellimestarien Wilhelm Furtwänglerin ja Bruno Walterin kanssa.
Nämä olivat vahvoja meriittejä nuorelle laulajalle ja viittasivat menestyksekkääseen kansainväliseen uraan.
Sibeliuksen laulujen osuus oli lisääntynyt Rautawaaran konserttiohjelmissa vähitellen 1930-luvun aikana ja sittemmin hän esitti niitä lähes
kaikissa konserteissaan. Syksyllä 1939 Rautawaaran Sibelius-ohjelmisto
koostui 14 laulusta (Talasniemi 2020, 54). Alkuvuodesta 1939 Rautawaara kertoi, että Selim Palmgrenin laulujen lisäksi Sibeliusta oli tarkoitus
esittää syksyyn suunnitellulla kiertueella Saksaan (Musiikkitieto, helmikuu
1939). Tällainen kiertue ei kuitenkaan toteutunut. Toinen maailmansota
syttyi syyskuussa Saksan marssilla Puolaan, ja suomalaisille tuotti voimakkaan pettymyksen Saksan ja Neuvostoliiton välinen etupiirijako. Norjalaislehden mukaan Rautawaaralta peruuntui Euroopassa 46 konserttia
(Morgenbladet 25.11.1939). Keski-Euroopan sijaan Rautawaara esiintyi syksyllä 1939 Suomessa ja Pohjoismaissa. Sibeliuksen lauluja oli konserttiohjelmista ja lehtileikkeistä päätellen eri konserttien ohjelmissa yhdeksän,
useimmin Im Feld ein Mädchen singt, Säv, säv, susa sekä Var det en dröm?.
Talvisodan syttyminen marraskuun lopussa keskeytti Rautawaaran
Pohjoismaiden kiertueen. Puolta vuotta myöhemmin hän muisteli sotakuukausia lehdissä:
Olin Oslossa, kun sota puhkesi, kertoo rouva Rautawaara itse. Lähdin
tietysti heti kotiin – jokaista suomalaista naistakin tarvittiin mielestäni
kipeästi täällä. Tulin Oslosta lentoteitse Tukholmaan, jatkaakseni matkaa
Turkuun, mutta siellä oli jo tie pystyssä. Vaivalloisen junamatkan jälkeen
Tornion kautta saavuin vihdoin pilkkopimeälle asemalle ja matkustin
edelleen kotiini Ruoveden Vilppulan Ruhalaan. Mieheni oli tietysti rintamalla, ja Ruhala oli täynnä karjalaisia ja muuta evakuoitua väkeä. Vietin
siis sota-ajan hoitaen talon emännyyttä, ja sen ohessa tein Ruovedeltä käsin esiintymismatkoja sotilaitten ja siirtoväen keskuuteen, pidin omia konsertteja heidän hyväkseen ja esiinnyin hyväntekeväisyysjuhlissa. (Minni,
Helsingin Sanomat 10.5.1940.)8

8 Olen selvittänyt kirjoittajan nimimerkkiä Minni Helsingin Sanomien naistoimittajia
tutkineen Reetta Hännisen (2019; Jensen-Eriksen, Mainio ja Hänninen 2019) tutkimuksista, tiedustelulla häneltä itseltään sekä Päivälehden arkistosta, jossa Janne Ridanpää ystävällisesti tutki tuon ajan palkkiokortistoja. Henkilöllisyys ei kuitenkaan
ole selvinnyt.
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Välirauhan aika
Vaikka Suomessa taistelut taukosivat välirauhan ajaksi, sotatilanteella oli
elinikäisiä vaikutuksia Rautawaaran uraan. Kesän 1940 kynnykselle kaavailtu Skandinavian kiertue täytyi peruuttaa Saksan miehitettyä Tanskan
ja Norjan (Hufvudstadsbladet 10.5.1940).9 Matkalla oli ollut tarkoitus allekirjoittaa sopimus New Yorkin Metropolitan-oopperan esityksistä syksyllä
Yhdysvalloissa pidettävien Sibelius-konserttien yhteydessä (Helsingin Sanomat 10.5.1940; Hufvudstadsbladet 10.5.1940). Suunnitelmat eivät toteutuneet.10 Vielä keväällä 1939 Rautawaara oli laulanut Figaron häät -oopperan
kreivittärenä Cannesissa, Antwerpenissa ja Brysselissä sekä konsertoinut
Hollannissa.
Kesäkuussa 1940 Rautawaara konsertoi Kööpenhaminassa ja iloitsi
lehtien mukaan päästessään tekemään sitä, mitä parhaiten osasi eli laulamaan (Berlinske Tidende 19.6.1940). Politiken-lehti (19.6.1940) huomioi,
että Rautawaara oli ensimmäinen ulkomainen taiteilija, joka huhtikuussa
tapahtuneen miehityksen jälkeen oli onnistunut saamaan työ- ja matkustusluvan viranomaisilta. Suomessa hän kuvasi tunnelmiaan Sibeliuksen
lauluja esittäessään: ”[O]linpa kotona tai ulkomailla, voin nähdä edessäni Suomen metsät ja järvet” (Helsingin Sanomat 10.5.1940). Tanskassa
Rautawaara kertoi Sibeliuksen lauluissa kykenevänsä ilmaisemaan kaiken
sen, mitä näinä aikoina tunsi (Berlinske Tidende 19.6.1940). Kesällä 1940
Tanskan ja Ruotsin huvipuistokonserteissa Rautawaara sai todeta, että
yleisö tuntui pitävän eniten juuri Sibeliuksen teoksista (Helsingin Sanomat
8.8.1940). Myös kriitikot katsoivat Rautawaaran olleen parhaimmillaan
9 Elokuussa 1940 kyseinen kiertue oli suunnitteilla loka-marraskuulle (Helsingin Sanomat 8.8.1940).
10 Metropolitanin johtaja Donald Blagden oli kuullut Rautawaaraa Glyndebournen festivaaleilla (Uusi Suomi 28.7.1939). Marraskuussa 1939 Norjassa Rautawaara kertoi Arbeiderbladetin 13.11.1939 mukaan myös San Franciscon oopperan kutsusta, johon vastaamista hän halusi siirtää kotimaan tilanteen vuoksi. Poliittiset neuvottelut Suomen
ja Neuvostoliiton välillä olivat tuolloin katkenneet. Elokuussa 1940 hän kertoi oopperasuunnitelmista Yhdysvalloissa, mutta viimeistään joulukuuhun 1941 ja Yhdysvaltain
liittymiseen sotaan mennessä ne olivat karilla (Helsingin Sanomat 8.8.1940; Handelsbladet 16.1.1942). Vielä marraskuussa 1941 Rautawaara koki ruotsalaisen impressaarionsa Helmer Enwallin painostavan häntä edelleen odottavan Metropolitan-sopimuksen
allekirjoittamiseen. Rautawaara koki, että matkustaminen Yhdysvaltoihin tuolloin
oli mahdotonta (kirje äidille 15.11.1941). Kesällä 1942 kirjoitettiin seuraavan syksyn
oopperasuunnitelmista Euroopassa (Aamulehti 6.6.1942), mutta nekin jäivät toteutumatta. Vierailusta Budapestin oopperaan neuvoteltiin keväällä 1942 (kirje äidille
27.4.1942). Suomen silloisen Budapestin-lähettilään Aarne Wuorimaan (1947, 107)
mukaan Rautawaaran esiintymisestä Budapestin oopperassa keväällä 1944 oli jo sovittu, mutta suunnitelma raukesi sotatilanteen kehityksen vuoksi.
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nimenomaan Sibeliuksen lauluissa (esim. Nationaltidende 20.7.1940; Göteborgs-Posten 1.8.1940). Rautawaaran ohjelmistossa oli tunnetuimpia Sibeliuksen lauluja.11
Joulukuussa 1940 Rautawaara esiintyi Sibelius-juhlakonserteissa artikkelin alussa mainitun Helsingin konsertin lisäksi myös Ruotsissa. Hän totesi olevansa kiitollinen siitä, että Ruotsiin oli mahdollista tulla, kun muu
maailma oli suljettu (Svenska Dagbladet 15.12.1940). Helsingin konsertin
kritiikeissä Rautawaaran arveltiin ylittäneen entiset, jo sinällään erinomaiset saavutuksensa Sibelius-tulkitsijana. Eläytymisen ja laulun hengen
saavuttamisen laatu oli poikkeuksellista (Uuno Klami, Helsingin Sanomat
9.12.1940).12 Suomen musiikkilehteen (joulukuu 1940, 54) Rautawaaran oma
näkemys Sibeliuksen laulujen esittämisestä muotoiltiin seuraavasti: ”Sibelius on juuri se säveltäjä, joka on antanut minulle kaikista suurimman
inspiration ja onnellisimmat hetket. Hänen laulujaan varsinkin ulkomailla esittäessäni tulee aina mieleeni elävästi Suomen jylhyydessään kaunis
luonto ja kansamme kärsimykset.”

Jatkosodan kiertueet
Jatkosodan vuosina Rautawaara oli kesä- ja joulutaukoja lukuun ottamatta lähes koko ajan kiertueilla. Syksyllä 1941 hän konsertoi ensin eri
puolilla Suomea ja loppusyksyn Ruotsissa, Berliinissä ja taas kotimaassa,
Turussa. Keväällä 1942 kaksi kuukautta pitkän Ruotsin kiertueen ja Norjan konserttien jälkeen Rautawaaran oli tarkoitus pitää kuukauden loma
Suomessa (Aamulehti 12.3.1942). Vajaa kaksi viikkoa myöhemmin hän kuitenkin lauloi jälleen varainkeruukonsertteja Ruotsissa ja jatkoi sieltä konsertoimaan Tanskaan, Saksaan, Unkariin, Slovakiaan sekä Norjan kiertueelle. Matka jatkui yhtäjaksoisesti 2,5 kuukautta. Syksyllä 1942 hän oli
ulkomaan kiertueella yhtämittaisesti kolme kuukautta. Kiertuetoiminta
ulkomailla jatkui aktiivina kesään 1944 saakka.
Rautawaara esiintyi Suomessa myöhemmin tässä artikkelissa käsiteltävän syksyn 1941 kiertueen jälkeen muutamien yksittäisten esiintymisten
lisäksi ainoastaan Sortavalassa ja Äänislinnassa (Petroskoi) tammikuussa 1943 sekä Helsingin konserttisarjoissa keväällä 1943 ja syksyllä 1944.
11 Kööpenhaminassa Säv, säv, susa ja Var det en dröm?, Göteborgissa Den första kyssen, Bollspelet vid Trianon ja Svarta rosor (Berlinske Tidende 20.6.1940; Göteborgs Morgonpost 1.8.1940).
Tukholman huvipuistokonsertin ohjelmassa oli näiden lyyristen laulujen lisäksi myös
dramaattisempi På verandan vid havet (Stockholms Tidning 7.8.1940).
12 Uuno Klami käytti lehdessä nimimerkkiä U. K–i.
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Itä-Karjalan konsertit olivat resitaaleja konserttisaleissa13 pianistin kanssa, ja niissä oli saman tyyppiset ohjelmat kuin Rautawaaran muissakin
konserteissa, kevyimpänä genrenä taidemusiikin säveltäjien kansanlaulusovitukset. Myös Sibelius-numerot olivat laulullisesti kevyemmästä päästä säveltäjän tuotantoa.14 (Laatokka 8.1.1943 ja 13.1.1943; konserttiohjelma
15.1.1943) Rautawaara ei siis esiintynyt viihdytysjoukkojen varsinaisissa
rintamakonserteissa eikä alkusyksyn 1941 jälkeen asemiesilloissa, vaikka
jälkimmäisiin häntä esiintyjäksi toivottiinkin (Hopeatorvet: asemiesiltojen ja
toivekonserttien lukemisto, helmikuu 1943, 6).15
Helsingin konsertit myytiin parhaimmillaan tunnissa loppuun, ja konserttien määrää lisättiin voimakkaan kysynnän myötä (Suomen Sosialidemokraatti 10.3.1943 ja 13.3.1943; Helsingin Sanomat 26.9.1944 ja 9.10.1944).
Kotimaan kiertueelle Rautawaara lähti syksyn 1941 jälkeen vasta loppuvuodesta 1944, kun tilanne Lapin sotaa lukuun ottamatta oli Suomessa jo
rauhoittunut, mutta Euroopassa esiintyminen ei ollut mahdollista.

Kuva 1. Konsertti Sotainvaliidien Veljesliiton hyväksi 4.10.1944 Konservatoriolla
Helsingissä. Pianistina Jussi Jalas. (Sotainvaliidi, lokakuu 1944, 12.)

13 Sortavalan kaupungin juhlasali ja Äänislinnan teatteri.
14 Demanten på marssnön, Säv, säv, susa ja Souda, souda, sinisorsa.
15 Viihdytystoiminnasta ks. Niiniluoto 1994. Kesäkuussa 1942 kiertueelta palattuaan
Rautawaara pahoitteli, ettei hänellä muiden peruuttamattomien sitoumusten vuoksi
ollut mahdollisuutta esiintyä marsalkka Mannerheimin 75-vuotispäivän juhla-asemiesillassa 4.6. (Aamulehti 6.6.1942). Sopraanosolistina esiintyi Aune Antti (Helsingin
Sanomat 5.6.1942).
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Ruotsissa Rautawaara konsertoi läpi sotavuosien ja keräsi varoja erilaisille
Suomea tukeville keräyksille. Hän oli laulanut Suomi-keräykselle Ruotsissa jo talvisodan alla (Helsingin Sanomat 22.11.1939). Talvisodan syttyminen käynnisti Ruotsissa avustustoiminnan, joka sisälsi rahankeräystä,
vapaaehtoistyötä, vapaaehtoisia sotilaita sekä riskitilanteessa olevien suomalaisten kuten lasten, sairaiden ja erityisesti sotainvalidien kutsumista
Ruotsiin. (Korppi-Tommola 2008, 447–448.) Suomalaisten lasten hyväksi
Rautawaara alkoi esiintyä Ruotsissa alkuvuodesta 1942 kiertueella, jota
käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa.
Saksaan Rautawaara palasi kolmen vuoden tauon jälkeen joulukuussa 1941. Hän oli alkanut esittää Sibeliuksen lauluja siellä jo 1934. Vielä
alkuvuodesta 1939 hän totesi, että ne herättivät siellä kyllä ihastusta, mutta niitä ei tunnettu (Hufvudstadsbladet 31.1.1939; Musiikkitieto, helmikuu
1939). Ruth-Maria Gleißnerin (2002, 272) väitöstutkimuksen mukaan Sibeliuksen laulut soivat ainakin Saksan radiossa vuosina 1933–1939 vain
harvoin (ks. myös ibid., 400, 403–405). Rautawaara koki Sibeliuksen
laulujen tunnetuksi tekemisen Saksassa tärkeäksi tehtäväkseen (Svenska
Dagbladet 15.12.1940). Myös poliittinen kiinnostus Sibeliukseen kasvoi
Saksan ja Suomen aseveljeyden myötä (Gleißner 2002, 181; Murtomäki
2011, 43–49). Rautawaarakin totesi Saksan musiikkia harrastavan yleisön
olleen hyvin ihastunutta Sibeliuksen lauluihin (Aamulehti 10.12.1941).
Suomen kulttuuriset ja poliittiset suhteet Saksaan olivat olleet pitkät
ja pääosin tiiviit (Kurkela ja Rantanen 2017; Vares 2018). Kun tilanne
Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli kireä ja johti uuteen sotaan ja kun
yritykset saada liittolaisia lännestä olivat kariutuneet, Saksa näyttäytyi
Suomen valtionjohdolle ainoana mahdollisuutena saada tukea.16 Myös
kulttuurisuhteet olivat vilkkaat. Rautawaarakin esiintyi Saksassa ja sen
miehittämissä maissa. Tässä mielessä hän vertautuu esimerkiksi sopraanoihin Lea Piltti (1904–1982) ja Aune Antti (1901–1983) (Carlberg 2016,
176–177).17 Rautawaara koki palvelevansa isänmaata laulamisellaan ja
valtiollisella suhteella on näin ollen ollut hänelle todennäköisesti merkitystä. Hänen näkökulmastaan Saksa myös tarjosi paljon työtilaisuuksia
kansainvälisen uran ylläpitoa poikkeusoloissa tavoittelevalle laulajalle.
Myös kansallissosialistiset propagandajärjestöt – virkistystoimintaa kansalaisille organisoiva Kraft durch Freude ja pohjoista ajatusta vaaliva ja poh16 Aseveljeyteen johtaneesta tilanteesta ks. esim. Rantanen 2012.
17 Lea Piltti tosin oli Saksan kansalainen 1932–1944 avioiduttuaan saksalaisen kanssa
1932. Liitto päättyi eroon 1943. (Nivanka 1992, 64, 159, 166–167.) Myös Rautawaara
suunnitteli avioliittoa Saksan New Yorkin konsulaatissa palvelevan diplomaatin kanssa. 1937 (Evening Star 15.3.1937). Suhde kuitenkin päättyi ilmeisesti näihin aikoihin.
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joismaisten yhteyksien vahvistamiseen tähtäävä Nordische Gesellschaft
– hyödynsivät musiikin voimaa ja työllistivät suomalaisia laulajia (ibid.;
Rautawaaran osalta myös konserttiohjelma 3.12.1941; Mitteldeutsche National-Zeitung 21.11.1942).18
Edellä mainittujen sopraanojen lisäksi useat muut suomalaiset muusikot esiintyivät Saksassa. Suomen lehdistöpalvelun julkaisemassa Suomea
markkinoivassa Nordlicht-lehdessä (nro 3–4, 58–59) syksyllä 1942 säveltäjä
Sulho Ranta mainitsi laulajista Aune Antin ohella esimerkiksi Oiva Soinin
(1893–1971) ja Liisa Lingon (1917–2017), säveltäjä Erik Bergmanin sekä
pianistit Leea Isotalon ja Kosti Vehasen. Kulttuurivaihto ei rajoittunut
vain asevelimaihin, vaan myös ruotsalaiset laulajat esiintyivät Saksassa ja
sen miehittämissä maissa. Esimerkiksi Jussi Björlingin (1911–1960) Tanskan esiintymiset voidaan kuitenkin nähdä tukena miehitysvallan alaisille tanskalaisille. (Carlberg 2016, 164–165, 213.) Toinen Metropolitanissa
menestynyt pohjoismaalainen, sopraano Kirsten Flagstadt (1895–1962),
ei omien sanojensa mukaan esiintynyt miehitysvallalle palattuaan kotimaahansa Norjaan 1941. Tästä huolimatta myös hänen, niin kuin monen muun Saksaan yhteyksiä omanneen laulajan, mahdollisuudet jatkaa
uraansa sodan jälkeen kyseenalaistettiin. Lehtikirjoittelussa perusteluina
nähtiin esimerkiksi aviomiehen pian laulajan Norjaan paluun jälkeen
päättynyt jäsenyys äärioikeistolaisessa Nasjonal Samling -puolueessa, laulajan haastattelu kyseisen puolueen Fritt Folk- lehdessä ja välilasku Berliinissä. (Ibid., 109–110, 118–119; Tunbridge 2018, 157–162.)
Kuten edellä on käynyt ilmi, Rautawaara esiintyi Norjassa jo talvisodan alla. Hän esiintyi Norjassa myös miehitysvuosina.19 Kiertueilla oli
sekä julkisia että sotilashenkilöstölle suunnattuja konsertteja, joista Sibeliusta oli osassa julkisista konserteista. Vuosina 1942–1944 Rautawaara
lauloi Norjassa juhlittuna taiteilijana, mutta myöhempinä vuosina kesästä 1944 alkaen esiintymiset miehitysvallalle ja yhteistyö Saksan sikäläisen
valtakunnankomissaarin Josef Terbovenin kanssa aiheuttivat Rautawaaralle enemmän tai vähemmän voimakkaita syytöksiä pohjoismaisessa
lehdistössä.20 Näitä esiintymisiä hän myös kertoi sittemmin katuneensa
(Hufvudstadsbladet 17.1.1953). Norjan esiintymisiä koskevia dokumentteja
on myös poistettu Rautawaaran leikekirjoista ja kirjekokoelmasta syste18 Kraft durch Freude -järjestöstä ks. Steinweis 1993, 71–72, 75–77, 149–153 sekä Nordische Gesellschaft -järjestöstä Hiedanniemi 1980.
19 Saksa miehitti Norjaa 9.4.1940 alkaen toisen maailmansodan päättymiseen toukokuussa 1945 asti.
20 Rautawaaran yhteistyöstä Terbovenin kanssa ks. Nøkleby 1992, 131, 221, 224, 234, 298.
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maattisesti. On mahdollista, että lehdissä käyty kirjoittelu on käynnistänyt dokumenttien karsimisen.
Yhtenä voimakkaana motiivina Norjassa työskentelyyn Rautawaaralle oli raha. Äidille hän kirjoitti Norjan esiintymisten yhteydessä muuten ruotsinkieliseen kirjeeseen: ”Rahat pois!” (kirje äidille 11.10.1942).21
Rautawaara sanoi suorittavansa laulaen omaa asevelvollisuuttaan ja arveli olevansa näin enemmän hyödyksi kuin lottana (Stavanger Aftenblad
11.5.1942). Hänen katsottiin palvelevan kansaansa laulullaan ja auttavan
suomalaista musiikkia siihen asemaan, joka sille kansainvälisesti kuului
(Deutsche Zeitung Helsingin Sanomien 15.3.1942 mukaan).22
Anders Carlberg (2016, 176) katsoo, että Rautawaaran taiteilijuutta
käytettiin Norjassa ja muissa yhteyksissä, joita Carlberg ei mainitse, puhtaasti propagandatarkoituksiin. Näin varmasti olikin ainakin siinä mielessä, että totalitaarisessa Saksassa propaganda ulottui kaikkialle, oli
taitavasti organisoitua ja valjasti myös musiikkielämän tukemaan päämääriään. Berliinin Bundesarchivista löytyvistä yksittäisistä Rautawaaraa koskevista dokumenteista (BArch R 9361-V/82276) paljastuu yksi elementti
koneistoa, kun turvallisuusviranomainen on todennut kesällä 1942, ettei
Rautawaarasta ole huomautettavaa (kuva 2). Kyseessä on kansallissosialistisen Saksan kulttuuripolitiikan hallinnointiin 1933 perustetun kulttuurikamarijärjestelmän arkistokortti (ks. myös Steinweis 1993, kuva ennen
sivua 73). Rautawaaran asiaa on käsitelty ilmeisesti radiokamarissa (lyijykynällä kirjoitettu ”Rundfunk”), joka oli yksi seitsemästä kulttuurikamariin kuuluvasta osastosta.23 Tarkastus on saattanut liittyä myöhemmin
21 Myös Zarah Leander (1907–1981) kertoi korkeat palkkiot ja hyvän levymyynnin syiksi
työskennellä kansallissosialistisessa Saksassa (Andersson 2007, 99–101).
22 Esiintymiset miehitetyssä Norjassa ja niiden vaikutus niin Rautawaaran kuin muidenkin suomalaisten muusikoiden uraan sodan jälkeen on kiinnostava aihe, jonka perusteellinen käsittely ei ole mahdollista tämän artikkelin rajoissa. Aiheen tutkimista
pandemia-aikana on vaikeuttanut se, että Norjan ja Ruotsin digitoidut ja digitoimattomat sanomalehdet ovat pääosin luettavissa vain paikan päällä. Korona-aikana olen
saanut arkistojen hakukoneiden avulla löytämiäni merkittäviltä näyttäviä yksittäisiä
artikkeleita käyttööni, mutta mielestäni aiheen mielekäs käsittely edellyttää vierailuja pohjoismaisiin arkistoihin ja omaa artikkelia. Koronatilanteen vuoksi on siis ollut
käytännössä mahdotonta saada perusteellista tietoa myös esimerkiksi kiertueiden
esiintymisistä ja ohjelmistoista. Esiintymiskuvia Trondheimista 1943 Timo Mikkilän
kanssa on nähtävissä osoitteessa https://digitaltmuseum.no/021017755505/konsert-med-aulikki-rautawaara-i-deutsches-haus-i-frimurerlosjen.
23 Aiemmin Rautawaara oli ilmeisesti kuulunut elokuvakamariin koska Saksan keskusarkistossa on tallessa dokumentti helmikuulta 1939, jossa todetaan Rautawaaran oleskelevan pysyvästi ulkomailla jäsenkortti edelleen hallussaan (BArch R 9361-V/118244).
Kulttuurikamarijärjestelmästä Steinweis 1993; Kater 1997, 17.
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artikkelissa käsiteltävään Wiesbadenin musiikkipäivien esiintymiseen tai
sitä seuranneen Norjan kiertueen konsertteihin, joista osa radioitiin.
Carlberg (2016, 289) viittaa kuvan 2 dokumenttiin todisteena Rautawaaran käytöstä propagandan välineenä. Oman käsitykseni mukaan
kontrolli ulottui Saksassa kaikin tavoin syvälle eikä siellä voinut toimia
ilman järjestelmän valvontaa. Esimerkiksi jäsenyys ammattijärjestössä oli
pakollista (Kater 1997, 17).24 Jäsenyyden saadakseen tuli todistaa puhdas
arjalainen syntyperänsä (Steinweis 1993, 36). Rautawaaran mukaan hänen levynsä olivat Saksassa vuoden verran kiellettyjä hänen juutalaisyhteyksiensä vuoksi, ja hän oli tässä yhteydessä joutunut todistamaan syntyperänsä (Franck 1986).25 Taiteilijoihin kohdistuva valvonta ei rajoittunut
sodan aikana ainoastaan diktatuureihin, vaan myös Suomessa Päämajan
valvontaosasto ja Valtiollinen poliisi antoivat luotettavuuslausuntoja viihdytyskiertueiden esiintyjistä, esimerkiksi Lea Piltistä (viihdytystoimiston
päällikkö Veikko Vaalin kirje tiedotusosaston päällikölle 20.7.1943).26
Kuva 2. Saksan
turvallisuusviranomaisen hyväksymisleima kesällä 1942
Aulikki Rautawaaraa koskeneessa
kansallissosialistisen
kulttuurikamarijärjestelmän arkisto
kortissa (BArch R
9361-V/82276).
Kuva Bundesarchiv.
24 Rautawaaran hakemuslomake kansallissosialistiseen muusikkojen järjestöön (Reichskartell der Deutschen Musikerschaft) maaliskuulta 1934 on säilynyt Saksan keskusarkistossa (BArch R 9361-V/82276). Katerin (1997, 17) mukaan järjestöstä tuli musiikkikamarin ydin jo syksyllä 1933. Ehkä edeltävän, lyhytaikaiseksi jääneen organisaation
lomakkeita kuitenkin käytettiin vielä alkuvuodesta 1934.
25 Rautawaaran kirjeistä äidille selviää, että opiskellessaan Berliinissä Olga Eisnerin
(1887–1982) johdolla 1933–1934 Rautawaara tutustui opettajansa kautta Berliinin
juutalaisiin muusikoihin ja lähes hänen koko tuttavapiirinsä oli tuolloin juutalainen.
Kansallissosialististen rotulakien seurauksena nämä muusikot emigroituivat Yhdysvaltoihin seuraavina vuosina. Eisnerista ks. Lengowski 2010.
26 Lea Piltin teatterikamarin jäsenkortti ks. Nivanka 1992, kuva ennen sivua 77 ja arjalaispapereiden hankkimisesta ks. ibid., 82, 87.
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Poliittisia näkemyksiä en Rautawaara-aineistosta löydä lukuun ottamatta
huolta isänmaasta. Sota-ajan kirjeistä tulee poliittisten toteamusten sijaan
esiin käytännönläheinen asenne työhön. Kirjoittelun aiheina olivat puvut, asuminen, matkustaminen, konsertit, kukat, tavatut ihmiset, koti-ikävä ja huoli läheisistä.
Siihen nähden, että Rautawaara matkusti sotavuosina jatkuvasti, on
yllättävää, että säännöstely, matkustamisen vaikeus ja sodan tuhot näkyvät aineistossa melko vähän. Wilhelmshavenissa huhtikuussa 1943 näky
kuitenkin järkytti: saksalainen satamakaupunki oli pommitusten jäljiltä
raunioina, joiden keskeltä konserttitalo kohosi.27 Näissäkin oloissa esiintyjää sykähdytti yleisön into käydä konserteissa sekä orkesterin ja sen kapellimestarin Alfred Heringin taso. (Aamulehti 25.4.1943.) Ohjelmassa
oli neljä Sibeliuksen laulua,28 joista Kaiutar oli Rautawaaralle uutta ohjelmistoa (konserttiohjelma 12.4.1943; Talasniemi 2020, 56). Kevään kiertueen päätteeksi Rautawaaran kotimatkaa turvasi kotiarkistossa säilynyt
Suomen Budapestin lähettilään Aarne Wuorimaan myöntämä kuriiripassi, jolla Rautawaaran edellytettiin pääsevän tuomaan sinetöity Suomen
ulkoministeriön matkalaukku häiriöttä kotimaahan (Diplomatischer
Kurierpass 3.5.1943). Laulaja sai toimia maansa hyväksi muutenkin kuin
taiteellaan.

”Jotakin niin peräti suomalaista”
Syys-lokakuussa 1941 Rautawaara konsertoi Suomen kiertueella haavoittuneiden hyväksi. Jatkosodan taistelut olivat alkaneet juhannuksen jälkeen,
käynnissä oli hyökkäysvaihe. Rautawaaraa motivoi konsertoimiseen ulkomaiden esiintymisten peruuntuminen. Myös rahan kerääminen sotainvalideille näyttäytyi mielekkäältä työltä, josta Rautawaara kiinnostui vierailtuaan professori Beckerin kutsumana Tampereen sairaaloissa elokuussa
(Aamulehti 6.9.1941; ks. myös kuva 3). Ainakin lokakuun konsertit olivat

27 Kuva konsertista palaavista ihmisistä raunioiden keskellä Berliinissä nähtävissä Föllmer 2020, 216.
28 Im Feld ein Mädchen singt, Kaiutar, Arioso, Aus banger Brust.
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Puolustusvoimien järjestämiä (konsertti-ilmoitus Aamulehti 19.10.1941).29
Konserttien tulot ohjattiin sotilassairaaloiden kautta invalideille (Aamulehti 15.10.1941). Iltakonserttien lisäksi Rautawaara alkoi esiintyä päivisin
myös kiertuepaikkakuntien sairaaloissa ja sotilaskodeissa, mutta näissä
hän yleensä ei esittänyt Sibeliusta. Joskus ohjelmassa oli Sibeliuksen harvoista suomenkielisistä lauluista kevyimpiä, Souda, souda, sinisorsa tai Lastu lainehilla (esim. Rintamamies 29.8.1941).
Syksyn 1941 kotimaankiertue ulottui kahdessa jaksossa kymmenelle
paikkakunnalle, joista useissa Rautawaara ei ollut pitkään aikaan tai koskaan konsertoinut.30 Kiertueen pianisti oli Rolf Bergroth (1909–1995),
ja konserttiohjelmistoja oli yhteensä kolme. Rautawaaralle tyypilliseen
tapaan ohjelman alkupuoli koostui barokkiaarioiden jälkeen saksalaisesta liedistä ja loppupuoli suomalaisista lauluista.31 Sibeliuksen lauluja oli
kahdessa ohjelmassa, kolmannessa niiden tilalla oli Sibeliuksen langon
Armas Järnefeltin lauluja.
Ensimmäisessä konsertissa Tampereen työväentalolla erityisesti Sibeliuksen lauluja kuunneltiin ”mieli herkistyneenä” (H. M., Aamulehti
9.9.1941).32 Porissa kriitikko totesi Sibeliuksen laulujen esitykset ”sydäntävärähdyttäviksi”. Hän mainitsi nimeltä Tuoll’ laulaa neitonen, Lastu lainehilla ja På verandan vid havet. (A.J., Satakunnan kansa 12.9.1941.)33 Luonnehtimatta jäivät Souda, souda, sinisorsa ja Aus banger Brust. Vaasassa kiitettiin
29 Puolustusvoimain viihdytystoimiston toiminnasta syksyllä 1941 ks. Niiniluoto 1994,
21–23. Ilmeisesti Rautawaaran kiertue ei ollut viihdytystoimiston organisoima. Kiertuetta edeltäneen Asemies- ja kotirintamajuhlan 21.8.1941 Tampereen Teatterissa
oli järjestänyt Tampereen alueen ilmatorjuntajoukot (konsertti-ilmoitus Aamulehti
17.8.1941). Sibelius-museon tallentamiin Rautawaaran konserttiohjelmiin kuuluu lehtinen, jonka mukaan kiertueen lokakuun konsertit oli järjestänyt ”Puolustusvoimat
9070–5 Kpk.” (konserttiohjelma, lokakuu 1941). Ensimmäinen luku viittaa ilmavoimien paikallisen torjuntakeskuksen postinumerona toimivaan peitelukuun ja jälkimmäinen keskuspostikonttoriin (Kopsa 2002, 16, 231).
30 Kiertuepaikkakunnat olivat Tampere, Pori, Vaasa, Kuopio, Mikkeli, Hämeenlinna,
Tampere, Mänttä ja Jyväskylä 8.–21.9. sekä Pori, Rauma, Tampere ja Jyväskylä 17.–
23.10.
31 Rautawaaran konserttiohjelmien rakenteesta ks. Talasniemi 2020, 48–49.
32 Tampereen musiikkielämää tutkineen Markus Mantereen mukaan nimimerkki voisi
kuulua kapellimestari ja säveltäjä Helvi Mäkiselle, joka kirjoitti musiikkiarvosteluja
eri lehtiin ja soitti kausia myös Tampereen kaupunginorkesterissa.
33 Olen yrittänyt selvittää artikkelissa esiintyviä suomalaisia nimimerkkejä Hirvosen
2000, Holopaisen 2004 sekä Hirven ja Marjasen 2015 koonneista, Suomen Sanomalehtimiesten Liiton luettelosta 1945 ja Brages Pressarkiv -sanomalehtiarkiston digitaalisesta nimimerkkien luettelosta, mutta huonoin tuloksin. Nimimerkki A.J. on saattanut olla Artturi Järviluoma.
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Tuoll’ laulaa neitonen - ja Aus banger Brust -laulujen syvää tunnetta34 sekä
Lastu lainehilla -laulun ihastuttavaa keveyttä ja ilmeikkyyttä35 (A–g., Vasabladet 12.9.1941).
Kiertueen konserttien monissa arvioissa suomenkielinen ohjelmisto
koettiin helpommin lähestyttäväksi. Jyväskylän konsertin jälkeen paikallinen Työn Voima kritisoi ohjelmistovalintoja italiankielisistä alkunumeroista alkaen:
Laulajattaren kyvystä eläytyä laulun tunnelmaan ja välittää se yleisölle ei
voida olla kuin yhtä mieltä, mutta laulujen vieraskielisistä sanoista johtuen nämä kaksi saivat osakseen jonkin verran hillitymmät suosionosoitukset kuin muut. Saksalaisia lauluja oli huomattavan paljon, enemmän
kuin suomalaisiakin, mikä oli valitettavaa siitäkin huolimatta, että ne oli
valittu vaihtelevasti, sillä ainakin allekirjoittanut olisi mielellään kuullut
esimerkiksi pari Kuulan sävellystä ja hiukan enemmän Melartinia.36 [- -]
Suomalaisista lauluista oli Sibeliuksella etusija. Varsinkin ”Souda, souda,
sinisorsa”, jonka laulajatar joutui toistamaan, ja ”Lastu lainehilla” saivat
erittäin suosiollisen vastaanoton, minkä ne ansaitsevatkin. Juuri tuollaiset
kansanlaulunomaiset pienet sävelmät ovat jotakin niin peräti suomalaista, että niitä olisi mielellään kuullut useampia. (V. V., Työn Voima, päiväys
todennäköisesti 22.9.1941.)

Sosiaalidemokraattinen lehti suhtautui siis kriittisesti Rautawaaralle tyypilliseen saksalaisen liedin osuuteen. Myöhemmin sovituissa Tampereen
ja Mäntän konserteissa 18. ja 19.9. Rautawaara esittikin ohjelman, joka
painottui kotimaiseen musiikkiin. Konsertin aloittaneiden Mozartin aarioiden lisäksi ohjelmassa oli vain suomalaisia säveltäjiä ja Sibelius-numerot pääosin ruotsinkielisiä. (Aamulehti 14.9.1941.) Nämä noteerattiin myös
kritiikissä:
Sibeliuksen laulujen syvälliset tunnelmat eivät ole sitten Ida Ekmanin
päivien kohonneet niin vaikuttavina eteemme kuin Aulikki Rautawaaran
esityksissä. Mikä sydäntä riipaiseva järkyttävyys sisältyikään ”Säv, säv, susa”
lauluun, mikä runollinen kauneus lauluissa ”Demanten på marssnön”
34 ”sjöngs med djup känsla”
35 ”[sjöngs] förtjusande lätt och uttrycksfullt”
36 Ohjelman saksankieliset laulut olivat Beethovenin Wonne der Wehmut ja Marmotte,
Brahmsin Mädchenlied, Der Jäger ja Vergebliches Ständchen, Lisztin Die drei Zigeuner sekä
Sibeliuksen Aus banger Brust. Melartinilta ohjelmassa oli Sydänmaan lammella ja Sirkan häämatka. (Kiertueen konserttiohjelma leikekirjassa.) Kuulan Karjapihassa sisältyi
kuitenkin ilmeisesti ylimääräisiin numeroihin samoin kuin Sibeliuksen sijaan Palmgrenin säveltämäksi ilmoitettu Säv, säv, susa (U. K., Sisä Suomi 23.9.1941).
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ja ”Var det en dröm”. Puhumattakaan siitä, että ”Lastu lainehilla” tapasi oman luonnontuoreutensa, niin kuin vain harvoin. (H. M., Aamulehti
19.9.1941.)

Rautawaaran ohjelmistossa oli syys-lokakuun kotimaan konserttien kolmessa ohjelmassa yhteensä 50 laulua. Konserttien ohella hänellä oli esiintymisiä sotasairaaloissa ja kasarmeilla. Hyväntekeväisyysesiintymisissä
kerätyt varat näyttäisivät muodostaneen merkittäviä summia. Lehdet
ilmoittivat konserttien tuotoista, ja marraskuun 1941 alkuun mennessä
Rautawaaran kerrottiin keränneen varoja jo 200 000 markkaa, nykyrahassa runsaat 50 000 euroa. (Aamulehti 15.10.1941; Hilja Teräskelin kirjeen
23.10.1941 jälkikirjoitus Aulikki Rautawaaralle 3.11.1941.)37 ”Konsertit
olivat loppuunmyytyjä kaikkialla ja olin ikionnellinen, kun tulos oli niin
loistava”, taiteilija totesi (Astra, joulukuu 1941, 284–286). Rautawaaran kotiarkistossa on säilynyt suuri määrä kiitoskirjeitä invalideilta, joille lahjoituksia sotasairaaloiden jakamina päätyi.

Kuva 3. Aulikki Rautawaara ja sairaalavierailuja organisoinut lääkäri Gösta
Becker tulossa Kaupin sairaalaan Tampereella. Museokeskus Vapriikin kokoelmissa kuva on ajoitettu vuoteen 1940, mutta se saattaa olla alkusyksyltä 1941.
Taustalla näkyy muutamassa sairaalaesiintymisessä avustanut Juhani Pohjanmies (1893–1959), joka oli itse valmistanut säestyssoittimeksi sairasosastoille kirkasäänisen pienen celestan (Aamulehti 23.8.1941).38 Kuva julkaistiin rajattuna
Aamulehdessä 20.12.1941. Finna.fi.
37 Hilja Teräskeli oli Rautawaaran serkun Einojuhani Rautavaaran (1928–2016) Elsa-äidin sisar, joka huolehti tulevasta säveltäjästä tämän äidin kuoltua 1944 (Tiikkaja 2014,
39–43).
38 Pohjanmiehestä ks. Konttori-Gustafsson ja Lehtola 2019.
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Kenttätaiteilija numero 658
Alkuvuodesta 1942 Rautawaara teki Ruotsissa kiertueen, joka ulottui myös
Norjaan ja joka jatkui lopulta maaliskuun loppuun saakka. Rautawaaran
esiintymishaluihin vaikuttivat puolison mahdollisuudet päästä rintamalta
lomalle. Jo tammikuussa Rautawaara kysyi kirjeessä äidiltään tietoa puolisonsa liikkeistä. Mikäli tämä joutuisi pysyttelemään poissa, laulaja voisi
hyvin esiintyä hyväntekeväisyyskonserteissa ennen paluutaan Suomeen.
(Kirje äidille 14.1.1942.) Näin myös kävi.39 Linköpingissä helmikuussa
Rautawaara lehden mukaan kertoi puolison ”maanneen tulilinjassa” kesäkuusta 1941 asti (Östgötatidningen 3.2.1942).
Kiertue alkoi Göteborgista, jossa Rautawaara lauloi orkesterikonsertin solistina. Mozartin aarioiden lisäksi hän esitti Madetojan laulun
ja Sibeliusta ruotsiksi ja saksaksi.40 Konsertin johti Issay Dobrowen (konserttiohjelma 16.1.1942), joka oli joutunut hakeutumaan asumaan Saksan
miehittämästä Norjasta Ruotsiin, kun kansallissosialistien juutalaistoimet
vaikeuttivat työskentelyä Norjasta käsin. Venäläissyntyinen Dobrowen
(1891–1953) oli vaimonsa mukaan kääntynyt protestantiksi jo ennen kuin
hän juutalaisvainojen ajamana muutti perheineen Saksasta Norjaan 1934,
mutta kansallissosialistit luokittelivat hänet ” juutalaisen rodun” edustajaksi (Garberding 2007, 190). Kirjeessä äidille (16.1.1942) Rautawaara totesi Dobrowenin suurenmoiseksi kapellimestariksi, mutta valitteli tämän
venäläisyyttä.41 Syntyperä vihollismaassa oli Rautawaaralle sotatilanteessa
ongelma, vaikka Dobrowen oli jättänyt synnyinmaansa jo 1922 (Dobrowenista Fossheim 2005).
Rautawaara vilustui heti kiertueen aluksi ja lauloi konsertit sairaana
tai puolikuntoisena. Hän paleli jo lentokoneessa matkalla Ruotsiin (Handelsbladet 16.1.1942). Maassa oli kovat pakkaset (kirje äidille 24.1.1942; ks.
myös Lindgren 2016, 84). Keuhkoputken- ja poskiontelotulehduksesta
huolimatta konsertit oli kuitenkin taloudellisista syistä tehtävä (kirjeet äidille 30.1.1941 ja 4.2.1941). Päivittäiset lääkärikäynnit tulivat kalliiksi (kir-

39 Gunnar Aminoff toimi jatkosodan hyökkäysvaiheen ajan Jalkaväkirykmentti 60:n II
pataljoonan komppanianpäällikkönä ja yleni ratsumestariksi (Henttinen 2010).
40 Madetojalta Far, hvor flyver svanerne hen? ja Sibeliukselta Arioso, Våren flykter hastigt ja
Aus banger Brust.
41 ”Dobrowen är nog en storartad kapellm. men r–e vilket ju är ledsamt för mig just
dessa tider.”
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jeet äidille 24.1.1941 ja 30.1.1941). Ilmeisesti Rautawaara joutui peruuttamaan vain yhden konsertin Örebrossa ja joitakin konsertteja Norjassa.42
Kiertueen ensimmäisen Tukholman konsertin Konserttitalon pikkusalissa 22.1. hän päätti laulaa koska korvaavaa päivää ei heti löytynyt (kirje äidille 23.1.1942). Myös tieto siitä, että kollegalla ”A.A.” oli suunnitteilla
konsertteja Tukholmassa, kannusti riskeeraamaan, vaikka kurkku oli käheä ja hengittäminen oli vaikeaa yskimättä (ibid.).43 Sairaudesta johtuen
Rautawaara lyhensi Tukholman konsertin Wolf-osastoa, mutta ensiesitti
kuitenkin uusia Ture Rangströmin lauluja (konserttiohjelma 22.1.1942).
Niistä väkevä Sköldmön (Urhotar) soikin vuosina 1942–1945 usein Rautawaaran ohjelmissa erityisesti Ruotsissa. Pianistina oli Rautawaaralle
uusi tuttavuus Wiatcheslaw Witkowsky (1902–1946). Hänen venäläistä syntyperäänsä Rautawaara ei kirjeissä kommentoinut, mutta totesi pianistin
erinomaiseksi (kirje äidille 14.1.1942).
Ohjelmassa oli kolme Sibeliuksen laulua. Rautawaara oli tottunut
laulamaan Kvarnhjulet-laulun saksankielisenä käännöksenä ja toimi näin
Tukholmassakin (konserttiohjelma 22.1.1942; ks. myös Talasniemi 2020,
64). Kuten Göteborgissakin keskimmäisenä oli leikkisä laulu, tällä kertaa
Bollspelet vid Trianon.44 Sibelius-osasto päättyi vahvasti laululla Under strandens granar.
Jo kiertueen alussa tiedossa ollut viikon vapaa kului edellä käsitellyn
konsertin jälkeen sängyssä sairastaessa (kirje äidille 14.1.1942; Östgöta
Correspondenten 3.2.1942). Tammi-helmikuun vaihteessa Rautawaara konsertoi Uppsalassa, Jönköpingissä, Linköpingissä ja Norrköpingissä. Sibeliuksen lauluja ohjelmissa oli kolmesta viiteen, pääsääntöisesti kevyttä
laulettavaa (konserttiohjelma 30.1.1942; Smålands Allehanda 2.2.1942; Östgöten 4.2.1942; Östergötlands Dagblad 5.2.1942).45 Mahdollisesti ohjelmistoa
mukautettiin laulukunto huomioiden. Pianistina oli Jönköpingissä Carl
Tillius (1905–1997), muualla Witkowski. Linköpingissä yleisöä oli vain
puoli salia, ja Rautawaara koki levymyynnin pelastuksekseen. Lohtua toi
42 Nämä konsertit on mainittu suunniteltuina kirjeessä äidille 23.1.1942, mutta en ole
löytänyt niistä lehtitietoja.
43 ”Trodde jag skulle bli galen då jag sjöng ty ville ej kunna andas utan att hosta och
halsen var så torr och het att jag ville kvävas.” ”Då A.A. sjunger så kunde jag ej annat
än försöka riskera.” A.A. viittaa todennäköisesti Aune Anttiin.
44 Otto Andersson (kirje Aulikki Rautawaaralle 2.1.1942) oli alkuvuodesta suositellut
Rautawaaralle Sibeliuksen Lenzgesang-laulua. Valoisuudessaan se olisi tarjonnut vaihtoehdon saman tyyppisessä ohjelmistosuunnittelussa. Rautawaara ei kuitenkaan esittänyt laulua tietääkseni lainkaan.
45 Laulut olivat Aus banger Brust, Våren flyktar hastigt, Souda, souda, sinisorsa, Demanten på
marssnön ja Säv, säv, susa, joista Aus banger Brust vaatii laulullisesti eniten.
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myös se, että ruotsalaisten suosikilla Jussi Björlingillä oli ollut siellä vielä
tyhjempi sali. (Kirje äidille 2.2.1942.) Norrköpingissä arvostelija eläytyi
Suomen tilanteeseen toteamalla, että suomalainen vieras tuntui tuovan
taiteellaan viestin kulttuurista sen kohtalonhetkillä. Ohjelman arvioitiin
heijastavan aikaa arvokkuudellaan ja vakavuudellaan, vaikka sen numerot eivät olleet suoraviivaisesti isänmaallisia. (G. E.,46 Norrköpings Tidning
5.2.1942).47
Tukholmassa Rautawaara levytti Telefunkenille Sibeliuksen ja Rangströmin lauluja. Pianisti Carl Tilliuksen kanssa tallentuivat Sibeliuksen
Var det en dröm? ja ensilevytykset Souda, souda, sinisorsa -laulusta ruotsiksi48 sekä Ture Rangströmin johtaman konserttiyhdistyksen jousiyhtyeen
kanssa Ariososta (Gronow 1989, 55; Dahlström 2003, 11, 612). Tuttu tuottaja Herbert Grenzebach tuli Saksasta tallentamaan laulut (kirje äidille
14.1.1942; Herbert Grenzebachin kirje Aulikki Rautawaaralle 11.2.1942).
Kiertueen hankaluuksista ei kuulu jälkiä Rautawaaran tulkinnassa Sibeliuksen Ariososta. Sen kiinteät legatofraasit, laajat alaspäiset hypyt (a2–h)
ja yhtaikaa herkkä ja voimakas tunnelma onnistuvat Rautawaaralta vaivatta ja vangitsevasti puolikuntoisenakin. Vielä viikkoa ennen levytystä
hän kärsi keuhkoputkentulehduksesta ja yski päivin ja öin (kirje äidille
2.2.1942). Var det dröm? -laulun jälkipuolella onkin ehkä kuultavissa pientä äänellistä epämukavuutta.49 Levytykset jäivät Rautawaaran viimeisiksi
Sibelius-ohjelmistolla Telefunkenille ja olivat hänen ainoat Sibelius-levytyksensä sodan aikana (Gronow 1989, 55–56).50
Lähes kaikissa kirjeissään kiertueelta Rautawaara ilmaisi, kuinka hankalaa oli, kun aviomiehestä rintamalla ei saanut mitään tietoa. Mies ei
tuntunut kirjoittavan tai sensuuri poisti äidin kirjeistä miestä koskevat
tiedot (kirjeet äidille 4.2.1942 ja 26.2.1942).51 Rautawaara lähetti arvosteluja ja lehtiartikkeleita äidilleen. Helmikuussa 1942 hän oli ruotsalaisen
46 Olen yrittänyt selvittää ruotsalaisten nimimerkkien henkilöllisyyttä Ruotsin arkistojen hakukoneilla, tuloksetta.
47 ”Man inte bara lyssnade till en i alla avseenden utomordentligt högstående sång utan
man kände att den finska gästen med sin konst bragte ett budskap från en kultur i dess
ödestid. Hela programmet kunde i sitt värdiga allavar sägas ha en viss tidsbetoning
utan att dock innehålla ett enda nummer, som direkt spelade på nationella strängar.”
Ohjelmassa olivat edellä mainitut viisi Sibeliuksen laulua sekä kaksi Järnefeltiltä.
48 Simma, and från blåa fjärdar.
49 Rautawaara esitti laulua tämän Ruotsin kiertueen jälkeen vain muutaman kerran vuosina 1945 ja 1949, useimmiten orkesteriversiona.
50 Arioso-levytys on kuunneltavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=57zGrRBIASo ja Var det en dröm? osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=QQSxpq4BfFE.
51 Kirjesensuurista jatkosodan aikana ks. Hagelstam 2011, 306–309.
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Idun-naistenlehden kannessa ja pyysi äitiään lähettämään lehden miehelleen (kirje äidille 2.2.1942). Maaliskuun puolivälissä se oli löytänyt tiensä
Itä-Karjalaan puolison sängyn päätyyn (kuva 4).

Kuva 4. Rautawaaran puoliso ratsumestari Gunnar Aminoff Itä-Karjalassa maaliskuussa 1942. Vaimo on ruotsalaisen naistenlehden kannessa sängynpäädyssä.
H. Harrivirta, SA-kuva. Finna.fi.

Rautawaara alkoi konsertoida suomalaisten lasten hyväksi, saavutti yleisömenestystä ja sen myötä hyviä keräystuloksia. Toimintaa Göteborgissa organisoinut pastori, hovisaarnaaja Isaac Béen toi varoja Suomeen ja kiitti
Rautawaaran erinomaista työtä (Suomen Sosialidemokraatti 18.2.1942).52 Göteborgin konsertissa 13.2. Sibelius-osasto oli laajimmillaan, kuusi laulua.
Laulukunto oli parempi, koska ohjelmassa olivat aiemmin mainittujen
laulullisesti kevyempien numeroiden53 lisäksi osuuden aluksi Aus banger
Brust, keskellä dramaattinen Svarta rosor ja konsertin viimeisenä lyyrinen
mutta laajakaarinen Var det en dröm? (konserttiohjelma 13.2.1942).
52 Hovisaarnaajan määritelmä ks. https://fho.sls.fi/uppslagsord/12951/hovpredikant/. Béen
oli ollut aktiivinen varojen kerääjä jo talvisodan aikana (Carlquist 1971, 110–115).
53 Demanten på marssnön, Souda, souda, sinisorsa.
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Helmikuun puolenvälin jälkeen Rautawaara konsertoi Norjassa (Stavanger Aftenblad 2.3.1942). Vielä tammikuussa suunnitelmissa oli ollut palata sieltä suoraan kotiin (kirje äidille 23.1.1942). Ilmeisesti aviomiehen
liikkeistä ei ollut edelleenkään tietoa, koska Rautawaara palasi Ruotsiin
esiintymään hyväntekeväisyyskonsertteihin 8.3. asti. Lundissa Rautawaara lauloi suomalaisten invalidiylioppilaiden hyväksi (Helsingin Sanomat
1.3.1942) (kuva 5). Hänet nimettiin kenttätaiteilijaksi ruotsalaisten taiteilijoiden joukkoon ja perusteluina mainittiin nimenomaan laulaminen invalideille tällä alkuvuoden 1942 kiertueella (Svenska Dagbladet 4.8.1942).54
Rautawaara sai numeron 658 (Svenska Dagbladet 6.8.1942).

Kuva 5. Hopeapeili-lehden leike toukokuulta 1942 Aulikki Rautawaaran
leikekirjassa.

Kolmannessa valtakunnassa
Vuonna 1942 Suomen ja Saksan välinen aseveljeys kukoisti myös kulttuuririntamalla. Huhtikuussa perustettiin Saksan Sibelius-seura (Peltovuori 2000, 152). Toukokuussa Helsingin Ateneumissa järjestettiin
54 Kenttätaiteilijat olivat Ruotsin puolustusvoimien esikunnan kiinnittämiä sotilaiden
viihdytystoimintaan (Camersten 2006).
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suomalais-saksalainen taistelukuvaajain näyttely (Honkaniemi 2019). Kesäkuussa valtakunnankansleri Hitler teki yllätysvierailun Mannerheimin
syntymäpäivän viettoon ja heinä-elokuun vaihteessa SS-valtakunnanjohtaja Himmler matkaili Suomessa (Jokisipilä ja Könönen 2013, 375–386,
417–440). Syyskuussa Wiesbadenissa järjestettiin musiikkipäivät, joiden
avajaiskonsertin solistina Rautawaara lauloi.55 Vahvistettua Wiesbadenin kaupunginorkesteria johti Carl Schuricht. (Uusi Suomi 29.9.1942.)
Järjestäjinä olivat Wiesbadenin kaupunki sekä Saksan Sibelius-seura ja
suojelijana propagandaministeri Joseph Goebbels (Helsingin Sanomat
15.9.1942).56 Rautawaaran oli juhlille kiinnittänyt Waldemar Rosen (kirje äidille 11.10.1942). Hän oli seuran pääsihteeri, joka päätyönään toimi
propagandaministeriön musiikkiosastolla vastuullaan kulttuurivaihto,
musiikkijuhlat ja taiteilijat (Gleißner 2002, 184; Thrun 2015, 142, 144).
Rautawaara esiintyi Suomen siniristilipun ja Saksan hakaristilipun
edessä (kuva 6) ja lauloi Sibeliuksen Sadun ja Madetojan II sinfonian välissä Kilpistä ja Sibeliusta (konserttiohjelma 26.9.1942). Sibelius-seuran
puheenjohtaja Heinz Drewes oli seuraa perustettaessa kuvannut Sibeliuksen ja Yrjö Kilpisen kuuluvan germaanisen Pohjolan muusikoihin (Murtomäki 2011, 45). Rautawaara oli 1930-luvulla ilmaissut äidille kirjeessä
(24.4.1934) antipatiaa Kilpistä kohtaan57 ja esittänyt hänen laulujaan hyvin harvoin (Hangö 3.6.1930; konserttiohjelma 29.11.1934; Radiokuuntelija
23.11.1941, 3, 9). Kuitenkin syksyllä 1942 hän lauloi Kilpistä Wiesbadenin
jälkeen ainakin kahdeksassa orkesterikonsertissa Norjassa, Unkarissa,
Slovakiassa ja Saksassa (Fritt Folk 3.10.1942; konserttiohjelmat 4.11., 7.11.
ja 13.11.1942; Aamulehti 11.11. ja 24.11.1942). Ohjelmistovalinta oli oletettavasti järjestäjien toivoma, sillä Kilpisellä oli ollut läheiset suhteet ”uuteen”
Saksaan jo 1930-luvulta alkaen (Salmenhaara 1996, 494–500; Jokisipilä ja
Könönen 2013, 77–81, 352–354).
Päivien poliittinen ilme tulee näkyville Suomen Berliinin-lähettilään
Toivo Kivimäen kiitospuheessa Wiesbadenin kaupungin vastaanotolla.
Uuden Suomen (29.9.1942) mukaan hän vakuutti Suomen osaavan arvostaa musiikkipäivien osoittamaa huomaavaisuutta, joka oli tullut vieraan

55 Vuoden 1942 Sibelius-konserteista Saksassa ks. Gleißner 2002, 213, 229–233, 286–287.
Lokakuun loppupuolelta alkaen Saksan Suomen lähettiläs Wipert von Blücher havaitsi suomalaisten suhtautumisen Saksaan muuttuvan (Jonas 2010, 245–248, 280–295).
56 Seurasta ks. Gleißner 2002, 181–192.
57 ”De [veli Pentti Rautawaara ja hänen tyttöystävänsä] hade den otäcka [tympeä] Kilpinen som ressällskap.”.
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maan osaksi vain harvoin.58 ”Hän korosti vielä molempien kansojen aseveljeyttä taistelussa uuden Euroopan puolesta ja kohotti maljansa Saksan
johtajalle ja yhteisten aseiden voitolle”, kirjoitti Uusi Suomi.

Kuva 6. Filosofian maisteri
Rauha Penttala raportoi laajasti
Wiesbadenin musiikkipäivistä
Saksan Fremdensprachdienstin
julkaisemassa kulttuurilehdessä
Suomi–Saksa marraskuussa
1942.

Sibelius-laulujen osasto oli ollut luonteeltaan surumielinen, kuten eräs
tuntemattomaksi jäänyt kriitikko totesi. Rautawaara oli hänen mukaansa tulkinnut suomalaisen musiikin kaihoisaa raskasmielisyyttä täydellisesti. Viimeisessä numerossa Aus banger Brust oli palattu saksankieliseen
ohjelmistoon ruotsiksi laulettujen Under strandens granar - ja Demanten på
marssnön -laulujen jälkeen. (Wiesbadener Tageblatt Musiikkitieto, joulukuu
58 Panostuksen painosta kertoo sekin, että Sibelius-seura oli ainoa seura, jonka perustamisessa Goebbels itse oli mukana (Murtomäki 2011, 45).
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1942, 156 mukaan.) Tämä viittaisi siihen, että Arioso olisi esitetty saksaksi. Rautawaaran eläytymiskykyä kiitettiin saksalaislehdissä (Musiikkitieto,
joulukuu 1942, 156, 159). Ilmeisesti hän onnistui myös Aus banger Brust
-laulun intohimon ja menettämisen pelon ristiaallokon ilmentämisessä,
koska Wiesbadener Tageblattin mukaan taitelijattaren ääni osoittautui siinä ”suorastaan hekumallisen kauniiksi” (ibid., 156). Kirjeessään äidilleen
(1.10.1942) hän totesi, että sinänsä esitys meni hyvin, mutta muuten oli
melko mitäänsanomatonta ja esiintyjänä olisi voinut olla kuka tahansa.59

Raskain sydämin
Aus banger Brust (1906) kuuluu Sibeliuksen saksankieliseen opukseen 50.
Hänen lankonsa Armas Järnefelt (1869–1958), jonka johdolla Rautawaara
otti laulun ohjelmistoonsa vuonna 1940, oli myös pianistina kantaesittänyt laulun tuoreeltaan silloisen vaimonsa Maikki Järnefeltin (1871–1829)
kanssa (Dahlström 2003, 231). Kuten artikkelin alkupuolella kävi ilmi,
Aulikki Rautawaara kuvaili sanomalehtien mukaan Sibeliuksen laulujen
ilmentävän hänelle sota-ajan tuntoja ja suomalaista luontoa. Aus banger
Brust ei kuitenkaan välitä samanlaista luonnontunnetta kuin muut Sibeliuksen laulut. Tästä huolimatta Rautawaara esitti sitä sotavuosina eniten.60
Tomi Mäkelän (2007, 316) mukaan Sibeliuksen laulun musiikillinen
toteutus ei huomioi sen tekstin, Richard Dehmelin runon, yksittäisiä
luontoelementtejä eikä perpetum mobile -piano-osuus ilmennä naturalismia. Dehmelin erotismin Sibelius on sen sijaan vanginnut melodiikkaan
(ibid.). Vaikka säestyksen liikkeen voisi ehkä ajatella kuvastavan runossa
mainittua lehtien havinaa, se tuntuu kuitenkin enemmän ilmentävän levottomuutta, jopa pahoja aavistuksia, joista lauluosuus ei intohimoisissa
fraaseissaan ikään kuin ole tietoinen. Kohtalon tuntua on myös Svarta rosor -laulussa, jota Rautawaara samoin esitti sotavuosina paljon. Se ei myöskään ilmennä suomalaista luontoa vaan ennemminkin epätoivoa.
Erityisesti saksalaiset ja ruotsalaiset kriitikot kiinnittivät huomiota
Rautawaaran ohjelmien alakuloon, toisinaan Aus banger Brust mainittiin
tällaisten tunnetilojen erityisenä edustajana (esim. K. N. tunnistamattomassa ruotsalaislehdessä 1942). Laulu oli saksankielisenä toki hyvää
59 ”Wiesbaden gick fint, annars en ganska platt historia, där kunde vem som helst ha
kunnit sjunga.”
60 Rautawaaran ja todennäköisesti pianisti Jussi Jalaksen levytys vuodelta 1949 (Gronow
1989, 56) on kuunneltavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=ZGWgp0grfr0.
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ohjelmistoa Saksan ja muun Keski-Euroopan konsertteihin. Rautawaara
esitti sotavuosina kuitenkin hyvin vähän Sibeliuksen muita saksankielisiä
lauluja.61 Olisiko Rautawaaran lauluvalinta saattanut heijastella yksityiselämän tuntoja? Avioliitto Gunnar Aminoffin kanssa oli sodan syttyessä
runsaan vuoden vanha. Sotavuosina pariskunta tapasi välirauhan ajanjaksoa lukuun ottamatta vain harvoin. Rautawaara oli jatkuvasti kiertueilla ja aviomies rintamalla.
Yksittäisen laulun esityksiä seuraamalla paljastuu se maiden, kaupunkien ja yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka parissa Rautawaara sotavuosina toimi. Hän esitti Aus banger Brust -laulua näiden neljän vuoden
aikana kahdeksan orkesterin,62 kymmenen kapellimestarin ja kymmenen
pianistin kanssa. Näistä Sixten Eckerberg (1909–1991) toimi sekä kapellimestarina että pianistina. Järjestävinä tahoina olivat esimerkiksi Fazerin,
Helmer Enwallin (Ruotsi) ja Rudolf Rasmussenin (Norja) konserttitoimistot, Puolustusvoimat sekä kansallissosialistiset kulttuurijärjestöt. Rautawaara esitti laulua niin Suomen lasten, haavoittuneiden ja invalidien
kuin Unkarin Punaisen Ristin hyväksi toteutetuissa konserteissa. Olen
koonnut tiedossani olevat Rautawaaran esitykset Aus banger Brust -laulusta
syksyyn 1944 asti kuvan 7 taulukkoon.
Hyväntekeväisyyskonsertteja näistä esiintymisistä oli kolmannes. Varainkeruukonserttien lisäksi myös muu konserttitoiminta oli sotavuosina
aktiivista ja vastasi sekä poliittisten toimijoiden tarpeisiin pitää niin sotilaiden kuin kotirintaman mielialaa yllä että yleisön tarpeisiin unohtaa
sota-ajan arki ja nauttia musiikista. Vaikka klassisen musiikin yleisö sekä
sodan että rauhan aikana oli valikoitunutta, poikkeusolot saattoivat myös
uusia kuulijoita lauluresitaalien pariin (Tunbridge 2018, 154–157). Esimerkiksi urheilutoimittaja Toivo V. Narva kuvaili menneensä Rautawaaran konserttiin Helsingissä hetken mielijohteesta, vaikka hänellä oli kutsukortti ”porvarien ja proletäärien” (SNL ja TUL) väliseen nyrkkeilyn
mestaruusotteluun. Hän sai peruutuslipun loppuunmyytyyn konserttiin
ja nautti ensimmäisestä naislaulajan konsertistaan (Seura 14.4.1941).

61 Ainoastaan Im Feld ein Mädchen singt opuksesta 50 oli ohjelmistossa syksyn 1941 kotimaan kiertueella mutta suomenkielisenä versiona ja Die Stille Stadt kahdesti, Helsingissä 1940 ja Berliinissä 1941. Sen sijaan Kvarnhjulet-laulua opuksesta 57 Rautawaara
esitti useimmiten saksaksi (Talasniemi 2020, 64).
62 Orkesterisovitus on Ernest Pingoud’n (Dahlström 2003, 231).
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Kuva 7. Taulukko 1. Aus banger Brust -esitykset 1944 asti.

TILAISUUS/
JÄRJESTÄJÄ

PIANISTI/
KAPELLIMESTARI,
ORKESTERI

Helsinki

Sibeliuksen
75-vuotisjuhlakonsertti

Armas Järnefelt,
Helsingin kaupunginorkesteri

12.12.1940

Göteborg

Sibelius-juhlakonsertti

Armas Järnefelt,
Göteborgin orkesteriyhdistys

11.3.1941

Helsinki

Konserttitoimisto
Fazer

Cyril Szalkiewicz

8.9.1941
10.9.1941
11.9.1941
13.9.1941
14.9.1941
16.9.1941
21.9.1941

Tampere
Pori
Vaasa
Kuopio
Mikkeli
Hämeenlinna
Jyväskylä

Puolustusvoimat[?]
Haavoittuneiden
hyväksi

Rolf Bergroth

3.12.1941

Berliini

Gemeinschaft Junger Ferdinand Leitner
Musiker, Nordische
Gesellschaft

8.12.1941

Tukholma

Harry Ebert

11.12.1941

Turku

Rolf Bergroth

16.1.1942

Göteborg

Issay Dobrowen,
Göteborgin orkesteriyhdistys

17.1.1942

Trollhättan

Trollhättanin
musiikkiseura

Sixten Eckerberg

19.1.1942

Oslo

Yhteistyössä Norjan
yleisradion kanssa

Olav Kielland,
Oslon filharmoninen
orkesteri

30.1.1942

Uppsala

Wiatcheslaw
Witkowsky

3.2.1942

Linköping

Wiatcheslaw
Witkowsky

13.2.1942

Göteborg

Suomen lasten
hyväksi

21.2.1942

Lund

Suomalaisten invalidi- Carl Tillius
ylioppilaiden hyväksi

22.2.1942

Malmö

Ruotsin Punaisen
Ristin Malmön piiri

Carl Tillius

16.4.1942

Kööpenhamina

Tanskan radio

Tor Mann, Tanskan
radion orkesteri

AIKA

KAUPUNKI

8.12.1940

34

Carl Tillius

Johanna Talasniemi • Aus banger Brust: Aulikki Rautawaaran sota-ajan konserttitoiminta 1939–1944

18.5.1942

Oslo

Rudolf Rasmussen

Erhard Michel

26.9.1942

Wiesbaden

Wiesbadenin kaupun- Carl Schuricht,
ki ja Saksan SibeliWiesbadenin
us-seura
kaupunginorkesteri

4.11.1942

Budapest

Unkarin Punaisen
Ristin hyväksi

7.11.1942

Debreceni

13.11.1942

Kolberg

Kraft durch Freude[?] Walther Ettl,
Itä-Pommerin osavaltion orkesteri

16.11.1942

Naumburg

Kraft durch Freude[?] Erhard Michel

17.11.1942

Zeits

Kraft durch Freude[?] Erhard Michel

19.11.1942

Eilenburg

Kraft durch Freude

5.2.1943

Göteborg

Sixten Eckerberg,
Göteborgin orkesteriyhdistys

11.2.1943

Hälsingborg

Eric Westerberg,
nimeämätön orkesteri

22.2.1943

Tukholma

Helmer Enwall,
Konsertbolaget

Carl Tillius

23.3.1943

Helsinki

Fazer

Cyril Szalkiewicz

12.4.1943

Wilhelmshaven

Konzert- und Vortragswesen Wilhelmshaven

Alfred Hering,
Wilhelmshavenin
kaupunginorkesteri

22.4.1943

Malmö

Sydsvenska DagblaCarl Tillius
detin hätäapurahasto

5.10.1944

Helsinki

Fazer

Jussi Jalas

10.10.1944

Helsinki

Fazer. Kutsuvieraskonsertti sotainvalideille.

Jussi Jalas

Rajter Lajos, Székesfövárosi Zenekar/
Metropolitan-orkesteri Budapest
Galánffy Lajos

Erhard Michel

Suomen poliittinen asema muuttui Moskovan välirauhan sopimuksen solmimisen myötä syyskuussa 1944. Rautawaara ei sotatilanteen vuoksi voinut matkustaa ulkomaille ja piti syys-lokakuun vaihteessa konserttisarjan
Helsingissä (Helsingin Sanomat 29.9.1944). Aus banger Brust soi tällöin kahdesti, joista toisella kerralla 10.10. yleisönä oli Rautawaaran konserttiin
kutsumia sotainvalideja (konserttiohjelmat 5. ja 10.10.1944; Helsingin Sanomat 9.10.1944). Kuva 8 on todennäköisesti tästä konserttisarjasta, kuitenkin samasta konsertista 4.10.1944 kuin kuva 1. Syksystä 1945 alkaen
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Rautawaara esitti Aus banger Brust -laulua vielä runsaat kymmenen kertaa
etupäässä Suomessa, mutta myös Ruotsissa sekä Sibelius-resitaalissaan
Edinburghin festivaalilla 1949. Viimeisen kerran laulu oli Rautawaaran
ohjelmassa, kun hän esiintyi Radio-orkesterin solistina Helsingin olympialaisten konsertissa heinäkuussa 1952.

Kuva 8. Aulikki Rautawaara ja Jussi Jalas esiintyvät. Noin vuodelle 1950 ajoitettu kuva on todennäköisesti samasta konsertista 4.10.1944 konservatorion salista Helsingissä kuin kuva 1. Musketti, Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
Finna.fi.
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Johtopäätökset
Toinen maailmansota osui tuolloin 33–38-vuotiaan lyyrisen sopraanon
tärkeään ammatilliseen vaiheeseen. Aulikki Rautawaaran kansainvälinen
ura oli alkanut 1930-luvulla lupaavasti, mutta muutti pysyvästi muotoaan
sotavuosina. Suunnitellut oopperakiinnitykset eivät toteutuneet, vaan
työ koostui pitkistä konserttikiertueista. Rautawaara pyrki jatkamaan
kansainvälistä uraansa, vaikka poliittiset käänteet ja sodan rintamat rajoittivat mahdollisuuksia. Esimerkiksi suunnitellut Yhdysvaltojen esiintymiset eivät toteutuneet. Suomen ja Saksan välisten poliittisten suhteiden viileneminen sodan alkuvaiheessa näkyi myös kulttuurisuhteissa ja
Rautawaaran konserttitoiminnassa. Hän palasi Saksaan konsertoimaan
kolmen vuoden tauon jälkeen 1941. Norjassa ja Tanskassa Rautawaara
jatkoi esiintymistä Saksan miehityksestä huolimatta. Ruotsissa hän konsertoi jatkuvasti. Rautawaara ei kuitenkaan ollut ainoa suomalainen laulaja, joka esiintyi näissä maissa sodan aikana. Muidenkin Kolmannessa
valtakunnassa toimineiden muusikoiden toimintaa olisi syytä tutkia, jotta
voitaisiin myös tältä osin valottaa Suomen kulttuurisuhteita sota-aikana.
Rautawaara tunsi palvelevansa isänmaataan parhaiten laulamalla,
esittämällä Sibeliuksen lauluja ja viemällä suomalaista laulutaidetta maailmalle. Hän olikin lähes koko ajan kiertueilla. Tien päälle ajoivat mahdollisuus tehdä sitä, mitä parhaiten osasi eli laulaa, taloudelliset syyt sekä
se, että puoliso oli rintamalla. Hyväntekeväisyyskonsertit eri maissa sodan uhrien auttamiseksi muodostuivat keskeiseksi työn osaksi. Rautawaara esiintyi myös erilaisissa sotilaille suunnatuissa konserteissa Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Tällöin ohjelmassa ei yleensä kuitenkaan
ollut Sibeliusta. Ristiriitoja herättivät esiintymiset saksalaisille sotilaille
Norjassa. Niiden etuina Rautawaaran näkökulmasta olivat hyvät palkkiot. Saksaan sitoi myös sopimus Telefunken-levy-yhtiöön, jonka viimeiset
levytykset 1943 tosin toteutettiin Ruotsissa. Vaikka Rautawaara oli aloittanut levytysuransa iskelmällä ja esittänyt vielä 1930-luvun lopussa Saksassa
kevyttä operettia, sota-ajan konserteissa hän pitäytyi klassisessa ohjelmistossa ja kansanlaulusovituksissa. Suosio oli kuitenkin suurta ja konsertit
usein loppuunmyytyjä.
Rautawaara matkusti pääosin yksin. Pianistit ja kapellimestarit tulivat
usein paikan päältä. Hotellihuoneiden yksinäisyyttä lievittivät konserttikukkien paljous, josta arvostelut lähes aina raportoivat, sekä tiivis kirjeenvaihto äidin kanssa. Kirjeet ilmensivät koti-ikävää ja levottomuutta siitä,
ettei aviomiehestä saanut tietoja. Se, että Rautawaara esitti nimenomaan
Aus banger Brust -laulua sotavuosina eniten, kuvastaa mielestäni tätä le37
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vottomuutta ja sota-ajan raskautta. Vaikka Rautawaara koki Sibeliuksen
laulujen kytkeytyvän suomalaiseen luontoon, Aus banger Brust ei sitä tee.
Ehkä Rautawaaran lauluvalinta heijastaa sitä, että ihmisten valinnat ylipäänsä ja erityisesti sodan oloissa eivät ole yksioikoisia vaan vähintäänkin
moniulotteisia, joskus jopa ristiriitaisia.
Sodan loppuvaiheissa ja jälkeen nimenomaan esiintymiset miehitysvallalle nousivat kriittisiksi tekijöiksi laulajien uran jatkamisen kannalta.
Tämäkin olisi kiinnostava jatkotutkimusaihe niin Rautawaaran kuin muidenkin suomalaisten laulajien osalta.
Rautawaaran oopperaura ei koskaan palannut 1930-luvun näyttöjen
viitoittamalle tielle, vaan hän keskittyi konserttilaulajan työhön ja levytyksiin. Ainoat oopperaesiintymiset toteutuivat Gotlannissa Visbyn raunionäytöksissä Friedrich Mehlerin historiallisessa musiikkinäytelmässä
Petrus da Dacia vuosina 1946-1951. Varainkeruukonsertit suomalaisille
lapsille ja sotainvalideille jatkuivat Suomessa ja Ruotsissa koko 1940-luvun. Iso-Britanniaan Rautawaara palasi kymmenen vuoden jälkeen levyttämään ja konsertoimaan vasta 1940-luvun lopulla ja Saksaan ainoastaan
1950 esiintymään Hampurissa Sibeliuksen 85-vuotisjuhlakonsertissa. Sibeliuksen laulut säilyivät keskeisenä ohjelmistona koko uran ajan.
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