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II INLEDNING 

Den före1iggande pro gradu~avhand1ingen behand1ar musik 

i finska 1ångfi1mer. Det har inte tidigare skrivits nå

gonting angående detta ämne förutom några artik1ar i oli

ka musik- och fi1mtidskrifter. 

översikten över den tekniska utveck1ingen av filmmusikin

spelningrna ger en ram åt denna avhandling. Den grundar 

sig på A.M. Pertti Kuuselas bok om film1judåtergivnings

teknik och på intervjuer med Tom Forsström i Finlarids'fiLm

stiftelse. Sedan följer några kapitel som ännu allmänt an

går filmkomponisterna. nämligen deras organisering samt 

Jussi-priset. Organisatoriska förhållanden har inverkat 

på huruvida en filmkomponist blivit känd bland filmfolket. 

medan Jussi-priset kunnat göra honom känd bland den stora 

al1mänheten. 

Närmare har jag studerat filmkomponisterna Harry Bergströms 

och Markku Kopistos arbete. Denna avhandling innehåller 

inte någon allmän historik om finska filmkomponister. 

Olavi Lehmuksela har i några artik1ar i Rondo' (se 1ittera

turförteckning) berört detta område. 

TilI sist finns där en förteckning över de komponister 

som komponerat musik tilI finska långfilmer. 
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111. FILMINSPELNINGSTEKNIKENS UTVECKLING 

Den första ljudfilm, som finländarna fick se, var en ame

rikansk film som hette "Sonny Boy". Den visades i Helsing

fors 19.9.1929. 1) Sedan måste också finländarna själva 

börja sätta sig in i ljudåtergivningstekniken. Sådant ar

bete hade dock gjorts tidigare också, speciellt av E.M.C. 

Tigerstedt, som var ingenjör och uppfinnare. Han gjorde 

mera än 400 uppfinningar (en stor del av dem patenterade), 

och han hade utvecklat många olika metoder att spela in 

ljudet på film och sedan återge det. Ar 1915 spelade han -

vid en ljudfi1mning i Köpenhamn - in sången "Voi äiti par

ka ja raukka". Av någon orsak (krigstiden mm.) blev hans 

arbete dock inte allmänt känt. 2) 

1. Teknikens utveckling 

Den först allmänt använda tekniken var den, att musiken 

först spelades in på skivor, som sedan kördes synkront 

med filmen. 3) Systemet hade många nackdelar: om man varit 

tvungen att klippa någonting från filmen, måste man sätta 

in lika mycket svartfilm i stället, och om nålen råkade 

hoppa på skivan, måste föreställningen börjas om från 

början av filmrullen. Dessutom förekom nålbrus, skivorna 

slets snabbt (de kunde användas ungefär 25 gånger) och de 

gick också lätt· sönder. 1 Finland var Lahyn-Filmi (grun

dat 1923) det enda filmbolag, som bekan~ade sig med syste

met. 4) Skivtekniken förkastades ganska snabbt och en op

tisk ljudfilm kom i stället. Den kommer tilI på följande 

sätt: 

1) ljudet inspelas vid tagningen med en ljudkamera 

2) ljudfilmen framkallas i laboratoriet 

3) en färdig ljudfilm kan visas 

Filmerna framkallades i början av 30-talet för hand och 

~) Kuusela, s. 9 
.. 1 ibid, s. 11 f. 
3) ibid, s. 9 
4) ibid, s. 12 f. 
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senare maskinellt. 1 laboratoriet kunde fel insmyga sig 

filmen. 1) 

Vid inspelningen användes det först en intensitetsmetod. 

Den grundade sig på ljudbildens gråskala från vitt tilI 

svart. 
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Genom amplitudmetoden. som man började använda -37 fick 

man ett ljud med mindre brus. 2) Amplitudmetoden å sin si

da grundar sig på variationerna endast mellan vitt och 

svart. 

Noiseless-metoden innebar en stor förbättring då det gäll

de att minimera bruset. Den fungerar så att då ingen sig

naI. dvs. inget ljud finns så stängs automatiskt förstär

karen. 1 Suomen Filmiteollisuus Oy (SF) användes metoden 

första gången 1946. 3) 

1 Suomi-Filmis laboratorium kopierades ljudet och bilden 

skilt med två stumfilmkopieringsmaskiner. En av maskiner

na var ändrad så. att den kopierade ljud. Först år 1940. 

kunde man kopiera bilden. ljudet och texterna på samma 
gång. 4) 

Ljudet i filmerna klipptes också. fr.o.m. 40-talet enligt 

följande principer: 5) 

%8~------------~--~-------

t 

Reglerandet av ljudstyrkeskillnader. Den tillåtna nlvava
riationen av ljudstyrkan är T2-T1. Kurva 1: den ursprung
liga ljudstyrkevariationen. Kurva 2: oskicklig begränsning 

1) Kuusela. s. 9 f. 
2) ibid. s. 18 
3) ibid. s. 48 
4) ibid. s.36 
5) ibid. s. 93 
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av ljudtoppar. Kurva 3: reduceringen har gjorts på för
hand vid riktig tidpunkt och stegringen samt toppen bibe
håller den ursprungliga profilen. Kurva 4: förminskning 
av ljudstyrkans tillväxt på ett sådant sätt att toppen 
blir sänkt. 

Den magnetiska inspelningstekniken började man använda i 

SF under åren 1956 - 57 1) och i Suomi-Filmi ca 1963. 2) 1 

SF hade magnetofon använts från och med år 1952 så att 

de godkända scenerna hade överflyttats från bandet på en 

optisk Ijudfilm. 3) 

Den viktigaste förnyelsen som skett under 70- och 80-talet 

är införandet av Dolby-stereo-Ijudet i filmerna. Detta har 

medfört en högklassig ljudåtergivning. Frekvenskurvan är 

nästan rak, det finns tillräckligt dynamik och inte något 

brus eIler någon distorsion. Dessutom är ljudåtergivningen 

stereofonisk: olika ljud kan placeras på olika ställen i 

förhållande tilI bilden, och speciellt musiken kommer tilI 

sin rätt. 

2. Historia och arbetsmetoder 

Lahyn-Filmi hade en studio i Olavinpalatsi i Abo. Där ef

terinspelades musik och effektljud (på en optisk ljudfilm 

med teknik, som Yrjö Nyberg (senare Norta) hade utvecklat) 

till Suomi-Filmis första ljudfilm "Aatamin puvussa ja vähän 

Eevankin"("I Adams kläder och lite i Evas"). Den första 

hundraprocentiga ljudfilm, som presenterades i början av 

året 1931 som inspelningsexperiment, hette !'Sano se suome'K.

·:,~s.i" ("Säg det på finska") .4) 

Tysken Kurt Jäger konstruerade en "Jägerton tonkamera" 

och började efterinspela musik och effektljus tilI olika 

filmbolags filmer år 1931. Senare började han arbeta hos 

Suomi-Filmi. 5) 

Jäger försökte med en ide, som han hade fått från Tyskland: 

1) Kuusela, s. 49 
2) ibid, s. 63 
3) ibid, s. 49 
4) ibid, s. 17 
5) ibid, s. 19 
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en maskin. som använde perforerat papper. Meningen var •. 

att den skulle ha gjort teeken på längden av dansmusik

stycken. som spelades på inspelningsplatsen. Kapellmästa

ren skulle sedan ha följt tecknen på pappret. Systemet 

provades åtminstone sommaren -31, då "Tukkipojan morsian" 

("Timmerflottarens brud") filmades. men det fungerade inte 

tillfredsställande. 

1 Suomi-Filmis studio vid Estnäsgatan 9 hade Jäger en li

ten skrubb. där det rymd~s 3 - 4 personer åt gången. Då 

musiker ur Helsingfors stadsorkester spelade i studion. 

projicerades en liten filmbild (ca 1 m2) för kapeIlmästa

ren och skådespelarna i skrubben. Replikerna inspelades i 

skrubben. orkestern i studion följde kapellmästarens diri
ger ing.1) 

Under de första åren då ljudfilm gjordes försökte man und

vika mixning (musiken och taI et bandas skilt för sig och 

förenas efteråt). där de ursprungliga ljuden måste tas 

upp på film på nytt. Om filmen var planerad så. att taI 

och musik förekom turvis. blev den tekniskt bättre än en 

mixad f ilm. 2) 

Oy Suomen Filmiteollisuus grundades år 1933. Filmbolagets 

första ljudfilm var "Meidän poikamme ilmassa - me maassa" 

("Våra gossa i luften - vi på jorden") år 1934. Den egna 

inspeIningsverksamheten började sju år senare. 3) 

Det var ont om apparatur. och därför lånade man en linje

förstärkare från Rundradion. Med den överfördes musiken 

tilI filmerna per telefonledning från konservatoriet vid 

Norra Järnvägsgatan 9 tilI Fredriksgatan 46 (fr.o.m. -44 

tilI Elisabetsgatan). där den upptogs på film. Systemet 

fungerade. och filmbolaget skaffade s~g två ·egna förstär

kare. 4) Då man filmade sång- och dansscener upptogs först 

musiken både på film och på skiva. som var synkroniserad 

med filmen. Eftersom man använde lackskivor. sk. "snabb

skivor". kunde filmandet påbörjas genast. Skivan spelades 

l) Kuusela. s. 20 
2) ibid. s.98 
3) ibid. s. 37 f. 
4) ibid. s. 40 
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med hög ljudstyrka på inspelningsplatsen. De agerande 

sjöng i kör med skivmusiken eIler dansade i dess takt, 

och detta inspelades på ljudfilm så många gånger som var 

nödvändigt för filmen. Detta kallas play-back-inspelning. 1) 

SF slutade sin verksamhet år 1965. 2) 

Fennada-Filmi Oy kom tilI år 1950 då produktionsavdel

ningarna av Adams-Filmi och Fenno-Filmi fusionerades. En

ligt en skildring från ca 1960 hade bolaget en mycket li

ten, men fin ljudåtergivningsstudio på Brändö. Filmen 

projicerades där från maskinrummet på en projiceringsduk 

framför ljudteknikerna. Bakom denna fanns det en liten 

musikstudio, som var utrustad med ett fönster lika stort 

som dukrektangeln. Då duken vid musikinspelning ersattes 

med genomskinligt papper, kunde också musikerna se den 

film som försågs med musik. 3) 

Oy Lejos grundade år 1965 en unQeravdelning, som hette 

Finnvox-Studiot. Efter att ha börjat spela in filmer över

tog den marknaden tilI mellan åttio- och nittio procent. 

Bolaget arbetade inom denna bransch under åren 1968 - 75. 4) 

1) Kuusela, s. 41 
2) .ibid, s. 50 
3) ibid, s. 52 
4) ibid, s. 57 
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Suomen Elokuvasäveltäjät r.y. har betytt mycket för finska 

filmkomponister. TilI föreningen hörde redan år 1959 prak

tiskt taget alla, som arbetade med filmmusik. 1) 

Situationen, som rådde inom filmbranschen, angående hono

reringen av filmkomponister ledde tilI att de måste sam

mansluta sig för att kämpa för sina rättigheter. Heikki 

Aaltoila, Harry Bergström och Toivo Kärki sammankallade 

komponisterna Tauno Pylkkänen, Ahti Sonninen, Georg Malm

it6n, Einari Marvia, George de Godzinsky, Taneli Kuusisto, 

Matti Rautio, Tapio Ilomäki och Sulho Ranta tilI ett kons-

tituerande möte som anordnades av Martti Turunen oktober 

1954. 

Harry Bergström och Martti Turunen hade utarbetat stadgar 

för föreningen. Dessa blev enhälligt godkända av mötet, 

men den nyvalda direktionen var efter närmare granskning 

inte nöjd med dem. Därför hölls det ett ny tt allmänt möte 

26.11.1954. Närvarande var Harry Bergström, Taneli Kuusisto, 

Ahti Sonninen, Toivo Kärki, Väinö Haapalainen, Olli Hämä

läinen, Alvar Kosonen och som sekreterpre Erkki Ainamo. 

Einari Marvia och Jouko tolonen var representerade genom 

fullmakt. 

Den här gångenblev stadgarna klara och justitieministeriet 

accepterade föreningen i föreningsregistret 22.12.1954. 2) 

Värvandet av medlemmar, verksamhetens finansiering och pla

neringen av de allmänna principerna i kollektivavtalet, 

som skulle göras med filmproducenterna var de viktigaste 

intressena i början av verksamheten. Föreningen fick sina 

inkomster av medlemsavgifter, så att inskrivningsavgiften 

var 500 mark och dessutom betalade alla verksamma komponis

terna medlemsavgifter för varje ny film; 3 000 mark för 

långfilmer och 300 mark för kortfilmer eIler motsvarande. 

1) Virtanen, s. 17 
2) ibid, s. 9 



Först var det meningen att medlemmen skulle vara en per

son, som hör tilI Teosto, som har komponerat musiken tilI 

åtminstone en långfilm, och som självständigt kan harmo

nisera och orkestrera sin komposition, men (för att få 

mera medlemmar) i de slutliga stadgarna talas inte t.ex. 

om harmonisering eIler orkestrering. 1) 

Föreningen började arbeta på kollektivavtalet i samarbete 

med Suomen Muusikkojen Liitto (SML).2) Avtalet underteck

nades 4.2.1957. 3) Detta betydde ett stort framsteg för 

föreningen. Suomen Filmivalmistajien Liitto sade upp kol

lektivavtalet i slutet av året -58, men direktionen fick 

det att återta uppsägningen. 4) 

Ar 1963 började föreningen underhandla med televisionen. 

Under samma tider hade Suomen Elokuvateollisuus praktiskt 

taget slutat sin verksamhet och Fennada-Films aktivitet 

var mycket anspråkslös. Detta betydde, att Suomen Elokuva

säveltäjät inte hade någon faktisk motpart och krafterna 

räckte inte tilI att få de "viIda" producenterna som kol

lektivavtalspartners. 5) 

Föreningen hade också annan verksamhet än löneunderhand

lingar. Ar 1956 beslöt direktionen att förbjuda sina med

lemmar att komponera för filmer av en viss producent, och 

årsmötet beslöt enhälligt att fordra, att komponistens 

namn skall vara nämnt i annonseringen av filmen. 6) Direk

tionen försökte att få fram filmmusik i Rundradion genom 

konserter. Ar 1959 förberedde George de Godzinsky och 

Nils~rik Fougstedt en radiokonsert av filmmusik. Under 

samma år började programmen "Suomalaista elokuvamusiikkia" 

och "Valkokangas soi" i rundradion. 7) 

Ar 1964 fattades det viktiga beslut. 

1) Virtanen, s. 11 
2) ibid, s. 13 
3) ibid, s. 15 
4) ibid, s. 16 
5) ibid, s. 20 
6) ibid, s. 14-
7) ibid, s. 17 
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" ... Efter att filmproduktionen övergick från stora före

tag i händer av privata och små företag har filmmusik in

te beställts på samma sätt som förut. Å andra sidan utgör 

kortfilmer. reklamfilmer. reklamstycken och skådespels

och hörspelsmusik beställd av Rundradion ett helt ny tt ar

betsfält. Därför har det tilI föreningen accepterats med

lemmar. som mestadels gör arbeten av detta slag. 

För att kunna effektivt betjäna hela sin medlemskår och 

bevaka dess intressen inom alla de ovannämnda och even

tuellt nya branscher borde man allvarligt överväga att 

förnya föreningens namn och stadgar. Det nya namnet kunde 

tänkas vara t.ex. Elokuva- ja viihdesäveltäjät r.y.. 

Målet skulle med hänvisning tilI det ovannämnda vara att 

med representanter av reklambranschen och Oy Yleisradio 

åstadkomma en grupp avtal. som skulle komplettera kollek

tiv- och löneavtalen av filmbranschen. Avtalet med Oy 

Yleisradio skulle innehålla både tilI radio- och TV-pro

gram producerade kompositioner och arrangemang . 

.. . Helsingfors. 14 februari 1965 

Harry Bergström Erkki AinamoI) 

Filmen var alltså inte me ra huvudsaken i föreningen. 

själva verket utgjorde långfilmerna, bara en försvinnande 

1) Virtanen. s. 21 Originaltexten: " ... Elokuvatuotannon 
siirryttyä suuryrittäjiltä yksityisten ja pienyritysten 
käsiin ei,elokuvamusiikkia enää tilata entiseen tapaan. 
Toisaalta muodostavat lyhytelokuvat. mainosfilmit. mainos
palat ja yleisradion tilaama näy tel mä- tai kuunnelmamu
siikki aivan uuden työkentän. Niinpä yhdistyksen jäseniksi' 
onkin hyväksytty jäseniä. jotka työskentelevät pääasiassa 
viimeksimainittujen parissa. 
Voidakseen tehokkaasti palvella koko jäsenkuntaansa ja 
valvoa sen etuja kaikilla edellä mainituilla ja mahdolli
sesti uusillakin työaloilla olisi syytä vakavasti harkita 
sekä yhdistyksen nimen että sen sääntöjen uusimista. Uu
deksi nimeksi voitaisiin ajatella esimerkiksi Elokuva-ja 
viihdesäveltäjät r.y. 
Tavoitteena olisi edellä mainittuun viitaten aikaansaada 
joukko elokuva-alan työehto- ja palkkasopimusta täydentäviä 
sopimuksia mainosalan edustajien ja Oy Yleisradion kanssa. 
jolloin viimeksimainittu tulisi sisältämään sekä radio-
että televisio-ohjelmiin tuotetut sävellykset ja sovitukset . 
.. . Helsingissä. helmikuun 14. päivänä 1965. 
Harry Bergström Erkki Ainamo 
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del av verksamheten. TV, radio, grammofonskivor och för

lagsverksamhet hade blivit viktiga. Arthur Fuhrmann blev 

den nya ordföranden efter Harry Bergström, som kallades 

tilI hedersordförande. Han var den enda av de stiftande 

medlemmarna, som deltog i årsmötet i februari 1965. De 

andra kände sig inte mera hemma i förenigen, som från och 

med 3.5. ka11ades Elokuva- ja viihdesäveltäjät r.y.1) 

Det står inte mycket mera om filmkomponister i Virtanens 

historik. Det nämns, att under året 1969 " ... hade det ef

ter en lång paus återkommits tilI filmangelägenheter men 

kommitten som var tillsatt för att ta ställning tilI ta

rifferna för filmmusik höll fortfarande endast på med 

diskussioner 2) Ar 1978 firades Teostos 50-års 

jubileum. Elokuva- ja viihdesäveltäjät r.y.:s uppgift var 

att ge ut två LP-skivor, som hette "Viihdettä vuosien 

varrel ta" 1 - 2. Skivorna innehåller också litet filmmusik, 

bl.a. Bergströms "Seitsemän tuntia onnehen" och "Viimeinen 

savotta".3) Föreningen tog samma år ett ny tt namn: Sävel

täjät ja Sanoittajat ELVIS r.y. 

1) Virtanen, s. 25 
2) ibid, s. 31 Originaltexten: " ... oli pitkästä aikaa tar
tuttu jälleen elokuva-asioihin, mutta filmimusiikkitariffi
komitean työ oli pääosin vielä keskusteluvaiheessa." 
3) ibid, s. 48 f. 
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V JUSSI-PRISEN 

16.9.1944 grundades föreningen Elokuvajournalistit r.y. 

av närmast Helsingfors-pressens filmjournalister på ini

tiativ av Tapio Vilpponen. Fö~eningen började utdela pris 

enligt den amerikanska Oscar-modellen. Det finska priset 

fick namnet Jussi efter den manliga huvudrollen i filmen 

Pohjalaisia (österbottningar). Gipsfiguren skapades av Ben 

Renvall. Från och med år 1950 utdelades priset också för 

musik. Ca tio år senare började föreningens verksamhet 

förlamas av en schism mellan den ä1dre och den yngre ge

nerationen. Slutligen upplöste sig Elokuvajournalistit 

r.y. år 1962 efter en prisutdelning, som orsakade stora 

motsättningar i åsikter. 1 ) 

17.11.1962 grundades föreningen Filmiaura r.y. på initia

tiv av Paula Talaskivi. Meningen var att förena de av fil

mer; intresserade verksamhetsgrupperna .. Den första ordföran

den blev Ahti Sonninen. På våren -63 tog föreningen på 

sitt ansvar utdelningen av Jussi-prisen. 2) 

Priset för musik har inte delats ut varje år. Det kan 

nämnas här att enligt information av Kari Uusitalo har 

Väino Haapalainen år 1945 i samband med Filmens 50-års 

jubileum fått ett pris för musik som han tonsatt tilI 

filmer under åren -43 - -44. 

1) Uusitalo, s. 175 f. 
2) ibid, s. 147 
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1950 Ahti Sonninen: Maija löytää sävelen (Maija och fru 

Musica) 

1951 Harry Bergström: Rion yö (Det hände i Rio) 

1952 Einar Englund: Valkoinen peura (Den vita renen) 

1953 Harry Bergström: Jälkeen syntiinlankeemuksen (Efter 

syndafallet) 

1954 Heikki Aaltoila: Niskavuoren Aarne (Arne frAn Niska

vuori) 

1955 Simon Parmet: Nukkekauppias ja kaunis Lilith (Dock

handlaren och den vackra Lilith) 

1956 Heikki Aaltoila: Pastori Jussilainen (Pastor Jussi-

lainen) 

1957 Ahti Sonninen: Elokuu (Skördemånad) 

1959 Osmo Lindeman: Punainen viiva (Det röda Strecket) 

1962 Osmo Lindeman: Kaasua, komisario Palmu! (Vem mördade 

fru Skrof?) 

1963 Usko Meriläinen: Yksityisalue (PrivatomrAde) 

1965 Pentti Lasanen: Onnelliset leikit (Lyckliga lekar) 

Käyntikorttini (Visitkortet), Vaaksa vaara (Nära fa

ran) och TV-seriefilmen Jörn Donner kertoo Helsingistä 

1966 Kaj Chydenius: Käpy selän alla (En kotte under ryggen) 

1970 Rauli Somerjoki: Bensaa suonissa (Bensin i blodet) 

för ledmelodin 

1978 "Harry Bergstöm: Viimeinen savotta (Det sista hygget) 

Källor: 

Uusitalo ss. 146, 180 

Kino-lehti 4-5/64, 4-5/66, 2/67, 3/68, 2/69, 2/70, 4-5/71, 

6/72, 3/73, 3/74, 4/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 

1/81, 1/82, 1/83, 2/84 
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VI EN JÄMFöRELSE MELLAN HARRy BERGSTRöM OCH MARKKU 

KOPISTO OCH DERAS ARBETE 

1.Presentation av arbetet 

I det följande presenterar jag två filmkomponister och 

deras arbetsmetoder.Sedan analyserar jag musiken i en 

fiIm av vardera. 

Harry Bergströms rykte som filmkomponist är stort och han 

har också mycket material kvar, partitur mm., som jag kun

nat arbeta med. Han representerar 40- och 50-talets kompo

nister och deras arbetssätt. 

Markku Kopisto är ett exempel på 70- och 80-talets kompo

nister. Filmerna, som han komponerat musiken"till, har va

rit mycket omtyckta. 1 Kinolehti 1/84 finns det en liten 

förteckning över de framgångsrikaste inhemska filmerna på 

biograferna i Helsingfors under åren 1974 - 83. Den börjar 

så här: 

Premiär 

17.12.1976 

23.12.1977 

21.11.1975 

F ilm Föreställ-
ningsveckor 
i obruten 
följd 

Loma (Solskenande) 64 

Jäniksen vuosi (Harens år) 50 

Mies, joka ei osannut sanoa ei 40 

(Mannen, som inte kunde säga 

nej) 

Kopisto har komponerat musiken tilI alla dessa tre filmer, 

som regisserats av Risto Jarva. - Det kan nämnas att 

"Viimeinen savotta" ("Det sista hygget") med musik av 

Bergström var på sjätte plats med 34 föreställningsveckor 

i obruten följd. 

Kopisto har också rikligt med material kvar, t.ex. manu

skript och partitur, som var tilI stor hjälp. 

Filmerna som jag undersökte fick komponisterna själva välja, 

dessa blev Ville Salminens "Evakko" ("Evakuerad") och Risto 
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Jarvas "Jäniksen vuosi" ("Harens år"). Bergström hade ock

så andra förslag, men materialet angående denna film var 

det fullständigaste. 

Jag har haft chansen att titta på båda filmerna flera gånger 

i Finlands Filmarkiv i Helsingfors och där gjorde jag ock

så en inspelning av musiken tilI "Evakuerad". Filmen är så 

gammal, att den har torkat litet. Den passade inte mera så 

bra i maskinen och därför blev ljudet en aning förändrat. 

Av denna orsak har jag inte skrivit så noggrant om instru

menteringen i denna film. Eftersom ändringar kunnat företas 

under inspelningen har det slutliga instrumentvalet kunnat 

vara litet annorlunda än vad som står i partituret. 

1 Filmarkivet fick jag också se manuskriptet tilI "Evakue

rad". 

De kopior av "Harens år", som Filmarkivet hade, var klipp

ta versioner som visats utomlands. Den ursprungliga versio

nen fick jag låna av filmbolaget Filminor, som hade den på 

videokasett. Jag överförde denna versions ljud tilI kassett

band. 

Jag har först gjort en förteckning över olika musikstycken 

som finns i filmerna och sedan indelat dern i grupper en

ligt det tema, som använts som grund. Sedan har jag skrivit 

allmänt om musiken och instrumenten. Efter detta har jag 

gått genom dessa musikstycken, berättat vad som händer me

dan ~usiken pågår och hurudan musiken är. Sedan har jag 

dragit några slutsatser angående händelsernas (stämningens) 

och musikens samhörighet. 

Slutligen har jag gjort en jämförelse mellan dessa två 

komponister och mellan musiken i dessa filmer. 
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2. Harry Bergström 

2.1. Kort biografi 

Harry Bergström föddes 4.4.1910. Han studerade piano, 

först privat under ledning av Elli Rängman-Björlin, se

nare vid Helsingfors Konservatorium med Ernst Linko som 

lärare. Där fick han också undervisning i teori och sång. 

Privat studerade han komposition under ledning av Väinö 

Raitio, Sulho Ranta och Uuno Klami. Under sin fritid spe

lade han saxofon, klarinett och någon gång cello. 

Bergström tyckte om underhållningsmusik och han uppträdde 

i radion från och med tjugotalets andra hälft. Hans egna 

melodier spelades också in på skiva. Han spelade i under

hållningsorkestrar och filmorkestrar. Där ombads han en 

gång att arrangera och fullborda musiken tilI filmen 

"Kaikki rakastavat" ("Alla älskar"), efter att den egent

liga komponisten plötsligt fått förhinder. Bergström tog 

emot arbetet, producenten var mycket nöjd med det och er

bjöd honom ett nytt. Detta blev en stor succe som film 

och ännu större som schlager: "Vaimoke" ("Så tuktas en 

man") år 1936. 

Med Suomi-Filmi arbetade Bergström i åtta år, annars har 

han alltid varit en fri artist. 

Under vinterkriget arbetade Bergström också i Suomi-Filmi, 

han komponerade bakgrundsmusik tilI krigsnyheter. Under 

fortsättningskriget var han vid fronten. 

Efter kriget fortsatte Bergström kompositionsarbetet. Han 

har tonsatt musiken tilI 77 långfilmer, tilI otaliga kort

filmer och mera än ett tusen mindre stycken. Han har också 

dirigerat många egna dans- och underhållningsorkestrar och 

gästat som dirigent hos sådana orkestrar som Radio-orkes

tern, Radions underhållningsorkester, Uleåborgs, Tammer

fors och Lahtis stadsorkestrar. Dessutom har han dirige

rat operetter och musikaler bl.a. på Kansannäyttämö, Stads

teatern och Operettiteatteri och uppträtt som revykapell

mästare i Sverige. Han bildade också sånggrupper: Metro-
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kvartetti. Metro-tytöt. Kipparikvartetti och Trubaduurit. 

1 början av 50-talet var Bergström med om att upprätta fö

reningen Elokuvasäveltäjät r.y. Han ansåg. att man bör få 

betalt. också fastän filmen inte skulle sälja. Man var ju 

tvungen att komponera musik också för dåliga filmer. Han 

fungerade som ordförande 1955 - 65. och efter detta blev 

han hedersordförande. 

Bergström har fungerat som piano- och elorgellärare i över 

15 år. varav 11 vid medborgarhögskolan Jukola i Nurmijärvi. 

där han också lett en operettgrupp. Dessutom är han berömd 

som kör- och orkesterarrangör. • 

Utmärkelser och pris: 

Jussi-prisen för filmerna 'Rion yö" (Det hände i Rio") 1951. 

'Jälkeen syntiinlankeemuksen" ~Efter syndafallet~) 1953 och 

'Viimeinen savotta' ~Det sista hygget'l) 1977; hedersordfö-

rande för Säveltäjät ja Sanöittajat ELVIS r.y. från och 

med 1965; director musices 1967; NPU-priset (Nordisk Po

pulärauktor Union) 1979; ELVIS' förtjänstemärke i guld 

1985; Teostos medalj för skapande arb~te nr 9 (av 100). 

Verk: 

Sångspelen Jokivarsien laulu. Ruusuja naiselle och 

Isännän. ääni. revyoperetten Kissankultaa; musik tilI 77 

långfilmer. fyra TV-filmer och otaliga kortfilmer; under

hållningsorkesterkompositioner i större form som Venematka. 

Tähtisade. Kukkien maailmasta. Mare Serenatis. Ametisti. 

Topaasi. A Party in Hesperia Park. Mitalintekijän juhla

marssi. Häämarssi. Tervetuloa aamukahville. Säkkijärven 

polkka (arr.). Paholaisen valssi. Katukuva. Iloiset heinä

miehet. Kuusarja. Seitarummut. Prelude. Suomalainen Madri

dissa. Jamma Masjidin portailla. Sokea ja näkevä. Kevein 

siveltimin. Hopeasiivet. Viimeinen savotta och Pyhäinpäivä

nä. rapsodi för stor orkester och piano; Aubade och Sju små 

stycken för stråkkvartett. stycken för violin och piano. 
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flöjt och sextett, oboe och sextett, piano, kör; solo

sånger med pianoackompanjemang, fyra violinsolon med 

ackompanjemang av piano eIler orkester, schlager och 

sånger i mindre form; arrangemang för symfoniorkester och 

blandad kör; bl.a. av sina egna verk Olet aarteeni mun, 

Meren ääni, Seitsemän tuntia onnehen, Ethän minua unhoita, 

Hurmalan häät, Loistaa joulutähti kirkkahin och Kohtalon 

hetki lyö; kantat för fyra solister, blandad kör och orgel 

eIler piano ... Mutta suurin niistä on rakkau~ 

2.2. Harry Bergströms musikaliska bakgrund 

Bergströms musikaliska bakgrund är alltså klassisk. Han 

hade tänkt sig en karriär som pianist. Han hade också ett 

stort intresse för populärmusik och jazz. Han lyssnade på 

sändningar från h6tell Mayfair iLondon; på detta sätt kun

de han bekanta sig med t.ex. Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey 

och Duke Ellington, som var hans idol speciellt då det 

gällde harmonisering. 

Vid övergången från 20- tilI 30-talet kom det båtorkest~ 

rar på amerikanska fartyg tilI Finland. Ibland stannade 

dessa musiker en tid och upprättade orkestrar. Big Band 

var någonting ny tt i landet, såsom också en del av in

strumenten, t.ex. saxofonen, som också Bergström lärde 

sig att spela: 

Bergström lyssnade mycket på utländsk musik, hellre engelsk 

än tysk musik, som var ganska nära operettstilen. Han till

ägnade sig en anglosaxisk sti1; " .. pianistina edustaa lä

hinnä englantilaista salonkiswing-tyyliä".l) 

1) Otava, arto "Bergström, Harry" 
" .. som pianist representerar Chan) närmast en engelsk sa
lonkiswing-stil" 
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Det finns inte mycket sådan melankolik i Bergströms mu

sik som det ofta brukar finnas i den finska underhåll

ningsmusiken. Också i filmerna har glada motiv varit de 

mest välkomna. 

2.3. Kompositionsmetod och arbetsmetod 

Arbetet med en film började vanligen så, att producenten 

tog kontakt och Bergström fick motivet, manuskriptet eI

ler kanske en roman, och med hjälp av dessa började han 

bekanta sig med miljön och gestalterna. Från manuskriptet 

fick han information ~m huvud- och biroller samt där före

kommande persontyper. Han kunde nu börja fundera på hel

hetsbilden - dock utan att skriva ned någonting. 

När producenten började filma, gick Bergström genast tilI 

laboratoriet med regissören för att titta på filmen och 

fördjupa sig i möjligheterna. 

Efter att ha förvandlat filmmetrarna tilI sekunder kunde 

Bergström börja det egentliga kompositionsarbetet, som 

innehöll komposition av huvudrollstemat och två eIler tre 

stycken birollstemata. Dessutom gjorde han bakgrundsmusik 

och en del mera situationsbunden musik, som genom dramatisk 

uppladdning - t.ex. hotfull eIler olycksbådande - skulle 

förebåda eventuella dramatiska vändpunkter i intrigen. 

Bergström anser, att bakgrundsmusiken inte bör binda åskå

darens uppm~rksamhet: han tycker sig ha lyckats i arbetet, 

om åskådaren förnimmer musiken bara som en tilI handlingen 

ansluten stämning. Han anser, att ett tecken på bra funge

rande filmmusik är det, att åskådaren inte efteråt kommer 

ihåg, att det fanns någon musik i filmen. Olika sorters 

schlager är n~turligtvis en sak för sig, såsom också uver

tyren, som stämmer åskådaren tilI filmens emotionella lä

ge: tilI en upplevelse av djup problematik - eIler kanske 

tilI en småtrevlig stund. 

Producenten ville också regelbundet ha en final med. Det

ta också fastän det kanske inte alltid var den ur konst

närlig synpunkt bästa lösningen. 

Vanligen tog det 2 - 3 månader att komponera musiken 
tilI en film. 1 
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värsta fall kunde det hända, att producenten ringde och 

gay två veckor tid att skapa "musik, som skulle rädda den

na film." 

För att få kopior av noterna för musikerna i filmorkestern 

användes först en renskrivare, sedan trans·parent papper 

för ljuskopiering och slutligen kopieringsmaskiner. 

Musiken utfördes på konservatoriet vid Norra Järnvägsga

tan 9 och överfördes per telefonledning tilI Elisabetsga

tan, där ljudet upptogs på film och kopierades. Den här 

tekniken medförde naturligtvis många problem, som sträckte 

sig ända tilI kompositionsarbetet: en oboe Iät oftast som 

en ren fräsning, valthornet blev inte riktigt lyckat, det 

lönade sig inte att skriva violintoner högre än g2, efter

som de inte hördes, etc. Eko försökte man få genom att 

ställa en mikrofon på orkesterestraden och en annan i 

korridoren. Man kan förstå, att resultatet inte var till

fredsställande. 

Resultatet av inspelningen fick man höra först efter någ

ra dagar; vilket givetvis var besvärligt och också dyrt, 

när man måste ta om några saker, hålla orkestern kvar osv. 

1 orkestern fanns det 25 - 30 man, som sammankallades av 

första violinisten. Bergström hade alltid noterna färdigt 

skrivna, då orkestern kom, vilket inte var så vanligt. 

Han förklarade någonting om filmen och stämningen för or

kestern och började arbeta med hjälp av sekundameter i 

vänstra handen, och en metronom. 

Arbetstiden var mycket oregelbunden, t.ex. från klo 

10.00 - 03.00. Det är klart, att orkestern inte kunde 

spela lika bra hela tiden, dessutom förorsakade restau

rangen, som låg bredvid konservatoriet, problem beträf

fande kvaliteten av spelet. 

Det fanns vanligen ca 20 minuter musiklfilmerna och in

spelningsarbetet med övningar tog ungefär två veckor. 

Utrustningsnivån i inspelningsstudion var ganska låg. 

Resultatet kontrollerades genom en liten högtalare, som 

ljudteknikern hade. När det spelades på ny tt genom vanli

ga högtalare efter att ljudet filmats och kopierats, Iät 

musiken alldeles annorlunda, och man kunde märka stora 

fel, som inte mera gick att rätta. Någon gång hann 
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Bergström inte med tilI mixningen. och ljudteknikern un

derströk genom att öka ljudstyrka den musik. som han själv 

råkade tycka om. 

Magnetofonen förändrade hela inspelningsarbetet. Den har 

Bergström kunnat använda endast i filmen "Viimeinen savot

ta" ("Det sista hygget"). där han kunde experimentera med 

8-spårsteknik. 

2.4. Filmmusik på skiva 

Film 

Antreas ja syntinen Jolanda 
(Andreas och den syndiga Jolanda) 
Avoveteen (Mot öppet vatten) 
Dynamiittityttö (Dynamitflickan) 
Herra sotaministeri (Herr krigs
ministern) 
Hilja. maitotyttö (Hilja. mjölk
flickan) 
Hopeakihlajaiset (Familjen på 
avvägar) 
Juurakon Hulda (Hulda från 
Juurakko) 
Jälkeen syntiinlankeemuksen (Ef
ter syndafallet) 
Kasarmin tytär (Regementets dot
ter) 
Kaunis Veera eli Ballaadi Sai
maalta 
(Vera - zigenerskan) 

Keinumorsian (De möttes vid 
gungan) 

Kenraalin morsian (Generalens 
fästmö) 
Kipparikvartetti (Skepparkvar
tetten) 

Kovaa peliä Pohjolassa (Hårt spel 
i Norden 
Kulkurin masurkka (Vagabondens 
mazurka) 
Markan tähden (För en natt) 

Mieheke (Så tuktas en kvinna) 

Miehen kylkiluu (Mannens revben) 
Mikä yö (Vilken natt) 
Mitäs me taiteilijat (Oss konst
närer emellan) 

Stycke 

Levoton liekki 

(1 ta torpalla 
Ken lienetkään 
Houkutus 

Hiljaiset mainingit 
Kahden maailmassa 
Anita 

Ylös pilviin 

Raskaat askeleet 
Sellaista on elämä 
Ei kuuta. ei tähtiä 
Kasarmin tytär 
Hei hei tyttö hempukka 

Kauas jäänyt on synnyinmaani 
Kiparkattipolkka 
Pelimanni Olli 
Saimaan valssi 
Tule tule tyttö 
Takaperin. takaperin sak
sanpolkkaa 
Toiveiden keinu 
Kalakukkolaulu 
On kummoo tää ruotuväk' 
Itämailla jossakin 
Kevät toi tullessaan 
Kipparivalssi 
Laulajan polku 
Onnenpotku 
Tivolivalssi 
Tupaantuliaiset 
Valkea yö 
Kohtalon hetki lyö 

Sarastus 

Markan tähden 
Päin onnen rantaa 
Ah ethän tiedä 
Mieheke 
Suven leikkeihin kaipaan 
Oi mikä yö 
Kun sanat eivät riitä 
Mamman pikku pipana 
Mitäs me taiteilijat 
Monta iltaa vietettiin 
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Morsian yllättää (Brud efterlyses) 
Muuan sulhasmies (Luffarbaronen) 
Myöhästynyt hääyö (Bröllopsnatt 
med förhinder) 

Naimisiin päiväksi (Giftas för en 
dag) 
Neiti Talonmies (Fröken Gårdskarl) 
Neljäntenä iltana (-) 

Niskavuoren naiset (Kvinnorna på 
Niskavuori) 
Nuori mylläri (Den unga mjölnaren) 

On lautalla pienoinen kahvila 
(Flottarkärlek) 

Onni etsii asuntoa (Lyckan söker 
bostad) 
Poikamiesten holhokki (Ungkarls
klubbens skyddsling) 
Riihalan valtias (Härskarinnan på 
Riihala) 
Rion yö (Det hände i Rio) 

Senni ja Savon sulttaani (Så äls
kas det i Savolax) 
Se alkoi sateessa (Det började i 
regnet) 
Soita minulle Helena (Spela för 
mig, Helena) 
Synnin jäljet (Synden lockar och 
straffar) 
Säkkijärven polkka (Säkkijärvis 
poIka) 
Tervetuloa aamukahville eli Totta
ko toinen puoli (Välkommen tilI 
frukostklubben) 
Tositarkoituksella (Skämt undanbe
bedes 

Seitsemän tuntia onnehen 
Hyljätty kosija 
Oi mies, oi mies 
Pata cha cha 
Tie paratiisiin 
Tämäkö on onnelaa 
Lempi siellä, lempi täällä 

Neiti Talonmies 
Ensimmäisenä iltana 
Taivaalla loisteli kultai
nen kuuhut 
Rakkausserenadi 

Kuka veis, kuka sais, kuka 
tietäis sen 
Maantie 
Hurmalan häät 
Lemmenlaulu sav6talla 
On lautalla pienoinen kah
vila 
TlIkkipoika porskuttaapi 
Onni etsii asuntoa 

Kaupungin neitonen 
Tulee aamu 
Kuun hopeaa 

Carmen Conchita 
Neljä veikkoa 
Pystyssä päin 
Rion yö 
Tähtisade 
Itämainen kuva 

Paholaisen valssi 
Se alkoi sateessa 
Toivesaaren kaunis Anja 
(önskeskärets vackra Anna) 
Unelma kesäyössä 
Joululaulu Pikku-Tuulalle 
Mirjan laulu 
Villien miesten polkka 
Tervetuloa aamukahville 

Oi tulithan sittenkin 

Tyttö ja hattu (Flickan med hatten)Onnen hattu 
Sirkusrakkautta 

Vaimoke (Så tuktas en man) 

Tytön sydän 
Tytön tie 
Bulu-bulu-bulu 
Palaavat muistot 
Sävel hurmaa 
Vaimoke 

Varaventtiili (Kärlekens ABC) Kevättyttö 
Varsovan laulu (Sången om Warszawa)Meren ääni 
Viimeinen savotta (Det sista hyg- Viimeinen savotta 
get) 
Villi Pohjola (Den vilda Norden) 

Vääpeli Mynkhausen (Fältväbel 
Mynkhallsen) 
mm. 

~1inun onneni 
Villi Pohjola 
Aamurusko 
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3. Markku Kopisto 

3.1. Kort biografi 

Markku Kopisto föddes 18.3.1949. Vid 12-års ålder började 

han spela klarinett. först privat och sedan vid Forssan 

seudun musikkiopisto med Hannu Id som lärare. Ar 1970 

började Kopisto sina studier vid Sibelius-Akademin (all

männa avdelningen) och hade sådana lärare som Eero Linnala. 

Tapio Lötjönen och Reino Simola. Han har inte studerat 

komposition eIler instrumentation. Några privata lektioner 

och råd angående orkestration och tematisk utveckling har 

han fått av Kalevi Aho. 

Från och med förjan av år -75 har Kopisto undervisat 

klarinettspel vid Grankulla musikinstitut. sedermera mu

sikskola. 

På sommaren -75 föreslog en av Kopistos vänner att han 

skulle komponera musik tilI Risto Jarvas nya film"Mies. 

joka ei osannut sanoa ei"(~annen som inte kunde säga nej~. 

som han redan börjat filma. Jarva fick höra en kassett med 

sånger som Kopisto komponerat. och blev intresserad. De 

beslöt. att Kopisto skulle komponera temata på basen av 

manuskriptet. Jarva skul1e sedan acceptera eIler förkasta. 

resultatet var bra och Kopisto fortsatte att arbeta för 

bolaget Filminor med musiken tilI Jarvas följande filmer. 

Med att komponera musik tilI sin första film fick han hjälp 

av Risto. PeIli. Musiken tilI senare filmer har han kompo

nerat på egen hand. 

Kopisto har komponerat musiken tilI 4 långfilmer. 7 kort

filmer. 2 multivisionsprogram. verk i mindre format för 

kör. kör och orkester. kör och instrumentalgrupp. orkes

ter. klarinettgrupp; sånger. barnsånger. 

3.2 Markku Kopistos musikaliska bakgrund 

Kopistos musikaliska bakgrund är också klassisk. Han bör

jade spela klarinett i Urjala i en för pojkar avsedd horn

orkester. som församlingen hade grundat. Där tog han intryck 
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av typisk hornmusik (t.ex. marscher) och andlig musik. 

När Kopisto studerade vid Forssan seudun musiikkiopisto, 

var han också tillfälligt verksam i Forssa stadsorkester. 

Så började han närmare bekanta sig med symfonisk musik. 

Detta fortsatte, när han vid Sibelius-Akademin spelade i 

Akademins symfoniorkester och i kapellmästarkl~ssens öv

ningsorkester. 

Klarinettmusiken har påverkat Kopistos sätt att komponera. 

Detta syns t.ex. där, att han brukar skriva fraser, som 

andas bra och som lätt också kan sjungas. Dessutom använ

der han gärna klarinett isin musik. 

Kopisto är också intresserad av populärmusik. Under skol

åren spelade han i en gitarrgrupp och hade sådana idoler 

som The Beatles, Rolling Stones, Kinks. Manfred. Mann och 

The Who. 

1 början av 60-talet var Kopisto intresserad av folkmusik 

och lyssnade mycket på Dylan, Donovan och på Peter, Paul 

anu Mary. 

1 början av 70-talet var Kopisto influerad av bl.a. BST, 

Crosby, Stills och Nash and Young. 1971 - 72 speIade han 

klarinett i Botnia-Diximen-orkestern och bIev bekant med 

dixieIand-musik. 

Kopisto är också intresserad av andra fiImkomponisters ar

beten, också av utländska, och hans favorit inom denna 

bransch är Nino Rota. 

3.3. Kompositionsmetod och arbetsmetod 

FiIminor bestäIIde vanIigen fiImmusik när en fiIm redan 

bIivit färdig, eIler nästan färdig. Så skedde också i frå

ga om Kopistos första fiIm, men efter det började han an

vända en annan metod. 1 senare filmer har han varit med 

redan när manuskripten pIanerats och skrivits. Med regissö

ren' har han pIanerat hur många temata som skall användas 

och på vilka ställen. Ljudteknikern, vars insats är mycket 

betydelsefull, fotografen, producenten och regissören har 

varit med, då det bestämts, vad som skall tas med. Kopisto 

har på band inspeIat temata på piano, klarinett, gitarr 
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eIler blockflöjt. Gruppen har sedan lyssnat på bandet och 

Kopisto har berättat om sammansättningen av de instrument

grupper, som kunde användas. Sedan har det beslutats om 

enskilda och tilI olika effekter bundna temata. Kopisto 

anser, att åskådaren inte nödvändigtvis bör lägga märke 

tilI musiken, den kan bara stöda och förstärka bilden t.ex. 

färgen (om den inte fungerar kontrapunktiskt som kontrast

effekt). Om meningen är att förmedla t.ex. starka känslor 

genom dramatisk musik, kan den eventuellt stiga fram som 

mera profilerad. Förutom uvertyren är enligt Kopisto ock

så finalen viktig, detta därför att det i slutet vanligen 

händer någonting avgörande. 

Filmen måste vara nästan färdig, innan man kan bestämma 

längden av de ställen, som borde innehålla musik. Först 

då har Kopisto kunnat börja arrangeringen med hjälp av 

metronom. 

Musikställenas gränspunkter - längden i sig - har varit 

noggrant bestämd, men inom dessa gränser har melodins in

placering varit fri (ingen sk. Mickey Mousing). Stämningen 

har varit i förgrunden. 

Som bakgrund tilI talscener har Kopisto tonsatt musik, 

vars oktavläge varit högre eIler lägre än talets. Kompo

sitionsarbetet har vanligen tagit drygt 6 månader, Kilju

sen herrasväki (Herrskapet Kiljunen) dock drygt ett år. 

För inspelningen har Kopisto själv reserverat studion och 

anskaffat musikerna. Medellängden av inseplningstiden är 

två dagar. 

När inspelningsarbetet börjat har Kopisto alltid haft fär

diga noter, som han själv skrivit. En ytterst viktig sak 

för Kopisto är att före inspelningens början berätta för 

musikerna om intrigen och stämningen. Därför har han helst 

använt för honom bekanta musiker, så att förmedlingen av 

ideerna skulle vara lättare och säkrare. 

Vid inspelningen har Kopisto använt ca 9 man, högst 6 - 7 

på en gång. Ett instrument isänder har sedan inspelats på 

ett särskilt magnetofonspår, om så behövts. Kopisto har 

använt 16-spårsteknik. T.ex. i slutmusiken av "Jäniksen 

vuosi" ("Harens år") kunde han använda den på följande sätt: 
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Först togs det metronomljud in på ett spår. Sedan spelade 

en fagotist hälften av den vandrande basen (eftersom han 

inte skulle ha orkat blåsa hela stycket i en följd) på ett 

annat spår. Sedan spelade han in resten av stycket på det 

följande spåret. Efter detta raderades metronomljudet ut 

från bandet och resten av instrumenten spelades in. t.ex. 

Esa-Pekka Salonen spelade 3 valthornstämmor och Kari Karja

lainen tre trumpet- och en piccolotrumpetstämma. Metrono

men har musikerna kunnat lyssna på också genom hörlurar. 

om så behövts. 

1 studion har Kopisto använt en sekundameter'. Nuförtiden 

finns det en digitalkloeka både för musiker och ljudtek

niker. 

Kopisto har också varit med i den slutliga mixningen. Dess

utom har hån haft uppgiften att räkna ut musikernas löner 

med skilt beaktande av deras närvaro och speltid. 

3.4. Filmmusik på skiva 

Film 

Jäniksen vuosi (Harens år) 

Loma (Solskenande) 

Stycke 

Nuotiotunnelma 

Varhainen aamu 

Kioskilla 

Kaarlo Vatanen 

Takaa-ajo 

Tuntureilla 

Vatanen pelastaa jäniksen 

seidalta 

Vaellus 

Onnellinen Marjukka 

Lampaan tuonti 

Kreikkalainen tanssi 

Salaperäinen 

Surullinen Marjukka 
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Mies. joka ei osannut sanoa Mies. joka ei osannut sanoa ei 

ei (Mannen. som inte kunde Kivimäki 

säga ne j) Veneret k i 

4. FiImen "Evakuerad" 

4.1. Intrigen 

Kivimäen pumpun humppa 

Katseen kosketus 

Filmen grundar sig på Unto Seppänens roman med samma namn. 

Filmen berättar om vad som hände med invånarna på Kuulta

vainen på karelska näset före och under vinterkriget. De 

centrala gestalterna tillhör familjen Nikkanen: husbonden 

Aato. husmodern Ulla. sonen Arvo och döttrarna Elvi och 

Sirkka. 

1 början av filmen kammer det västfinska män för befäst

ningsarbete till Kuultavainen. De bemöts vänligt och tas 

in i familjer. Elvi och en ung man. som bor has Nikkanen. 

Tauno Tuomaala från Salotrakten. förälskar sig. Befäst

ningsarbetarna lämnar byn och reservister överflyttas till 

trakten vid gränsen. så också i Kuultavainen. Den frivil

liga evakueringen börjar. 

Kriget utbryter och folk måste ge sig avo Aato leder eva

kueringen och anordnas i sista hand att hjälpa pionJarerna 

att bränna upp hela byn. Familjen är splittrad: Ulla hade 

rest med evakueringståget. Sirkka hade stannat hos fadern. 

Elvi arbetade som förbindelselotta bakam fronten och Arvi 

var någonstans i armen. En del av kuultavainenborna place

ras i Puraksela nära Nokia. Ulla med dern. Aato och Sirkka 

hittar också dit. 

Elvi får en permission för julen och på vägen till sin 

familj träffar han Tauno. Han skriver ett brev till sin 

mor och ber Elvi om att besöka denne'och överräcka brevet. 

Taunos mor bemäter Elvi kyligt. Besviken och arg fortsät

ter denne resan. På tåget träffar hon en vän från Kuulta

vainen och får höra. att Arvi stupat. 

Aato läser om den bittra freden. Tanner håller ett tal i 
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radion. Aato gråter tröstlöst. Ulla tänker på dem, som 

först nu evakueras, och säger, att dessa har det mycket 

svårare. 

4.2. Musiken 

4.2.l. Allmänt 

Det finns relativt litet musik i filmen "Evakuerad", när 

man jämför den med andra dramafilmer från samma tid. Jag 

räknade ut hur många procent musik som ingick i dramafil

merna år 1956. Jag har kunnat ta med endast de filmer, som 

jag fick information om hos Teosto angående musikens andel. 

Film 

Riihalan valtias (Härskarinnan på Riihala) 

Jokin ihmisessä (Något i människan) 

Silja - nuorena nukkunut (Silja) 

Evakko (Evakuerad) 

Olet mennyt vereeni (Det gick mig i blodet) 

Elokuu (Skördemånad) 

Juha 

Anu ja Mikko (Anu och Mikko) 

Medeltal 

Musikens 
andel i 
procent 

40,7 % 

36,3 % 

59,1 % 

16,6 % 

49,3 % 

34,5 % 

47,8 % 

21,0 % 

38,2 % 

I denna grupp innehåller "Evakuerad" minst musik, dess 

procenttal är mindre än hälften av medeltalet. 

Det lönar sig inte att försöka skilt beskriva alla olika 

temans stämningar. AlI musik utom landskapssångerna går i 

moll, mer eIler mindre sorglig. Det finns inga glada toner, 

varma och hemtrevliga nog (mus. 1,9). Även landskapssånger

na låter på något sätt hotfulla. 

Stämningsmusiken är i allmänhet lugn på de mest dramatiska 

ställena blir det hetsigare. Effekt- och aktionsmusiken är 

rörligare. I musiken som skildrar ångest finns de största 
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spänningarna och de mest dramatiska betoningarna (de sist

nämnda dock inte i mu~ 12). 

På två ställen har Bergström använt musik, som han inte 

själv tonsatt: en folkmelodi,och orgelmusik av J.S. Bach. 

Som instrument har Bergström i "Evakuerad" använt symfo

niorkester, som var allmänt använt w filmkomponister på 

den tiden, blandad kör och kantele. På ett ställe spelar 

man också orgel i skolan. 

På de mest dramatiska ställena har Bergström använt hela 

symfoniorkestern, på mera lyhörda ställen delar av den. 

Kantele ljuder i en scen, som kanske är den mest känsliga 

i filmen. Körens närvaro antyder, att dessa händelser be

rör nära på ett helt folk, fastän filmen koncentrerar sig 

på några enskilda människoöden. Kören ger också vikt åt 

händelserna: det är frågan om historiskt anmärkningsvärda 

saker, inte t.ex. om dramatik i en kärleksfilm. 
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4.2.2. Musikens temata 

Uvertyr Uvertyren börjar som Karjalaisten laulu (litet för-

ändrad) och fortsätter med utvecklingar av detta 
Tema: land- tema. Tempot är lugnt. andante maestoso. 
skapssång 

Instr.: 

symfonior

kester och 

blandad kör 

=
~ II 
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Musiken förvandlas sedan tilI en skarp soldat

marsch som understryks genom användningen av mi

litärtrumma. Tempot blir sedan snabbare. alle

gretto. Slaginstrumenten kommer fram. musiken blir 

mera dramatisk. melodin stiger såsom också inten

siteten; hetsen slutar i forte fortissimo. 
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Härefter spelar stråkarna nedåtgående brutna 

ackord som lugnar ned musiken innan Karjalafsten 

laulu börjar. Hittills har symfoniorkestern spe

lat ensam, nu kommer kören med och sjunger sista 

versen av sången "alla marcia". 

Hela musiken uppförs med patos. 

1 början är filmen svart. Sedan följer det doku

m~ntbilder: ett brinnande hus, bilder om evakue-

tade, en vägvisare tilI Ruskeala, några soldater. 
Musikens början skildrar det karelska folket och Kare

len, och den därefter följande soldatmarschen kriget. 

PA det mest dramatiska stället påminner slaginstru

menten om stridens ljud. Den ökande hetsen påmin-

ner om ödet, som fort närmar sig. Den sista versen 

av Karjalaisten laulu ljuder ungefär så här i över

sättning: När vårt Finland drabbas av en förföljel-

se spelar vårt eländiga Karelen Finlands sorger, 

och när det åter blir lyckligt i Finland genljuder 

det av ett s~ort jubelspel från Karelen. 

Mus. 1 Det är en vacker sommardag. Familjen Nikkanen hål

ler på att avsluta måltiden i det soliga köket. 

Tema: stäm- Stämningen är angenäm, några tittar leende på katt-

ning ungen, som leker med en pappersboll. 

Musiken är mjuk och fridfull, flöjtstämman rned si-

Instr.: na lugna trioler ger ännu rnera ljus åt scenen. Mu

siken känns inte sorglig när den spel~s rnjukt och 

flöjt och rnan ser trevliga saker i bilden, tvärtom känns den 

stråkar hemtrevlig och trygg. Satsen är -tunt skriven och 

spelas i piano pianissimo. 
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1 avsnittet B finns flöjten inte med. stråkarna 

fortsätter ensam. Satsen är här tjockare men spelas 
mjukt. 

_.p "'.7...... _ 
.-1 ;jfff #-. 

.= 
~-__ t. ________ ---.-.. 

Det första avsnittet kommer på ny tt och uppförs på 

samma sätt som på första gången. Musiken slutar när 

det hörs ljud av en motorcykel. Familjen undrar ny

fiket och glatt: vem är det som kommer? 

Mus. 2 Befästningsarbetarna kommer. Långt borta syns ett 

tåg och bilar. Varsinaissuomalaisten laulu börjar 

Tema: land- dämpad och blir starkare när lastbilarna kommer 

skapssång närmare. Manskören sjunger unisont utan ackompanje

mango Utanför föreningshuset finns det ett vimmel. 

Instr.: mat och kaffe skaffas fram. Lastbilarna närmar sig 

och är fulla av män från Abo-. Salo- och Pemartrak
manskör och ternu. 

stråkar 1 denna scen möter två folkgrupper varandra. 1 u

vertyren har orten lokaliserats med Karjalaisten 

laulu. och här används Varsinaissuomalaisten laulu 

för att lokalisera de ankommande arbetarna. (Detta 

understryks också med tydliga dialekter.) Här kom

mer starka unga män. sjungandet är energiskt: vi 

hjälper tilI och stöder Karelen. 

Mus. 3 Bilden följer sjön Kuultavainens stränder. 1 land

skapet syns ett tankhinder. som ser hotande ut. 

Tema: land- Musiken liknar en soldatmarsch. men den uppförs 

skapssång mjukt. dock energiskt. 1 början medverkar bara 
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stråkar 

Mus, 4 

(=mus.7, 
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trummorna och kören. Kören sjunger con bocca chiusa. 

Den andra stämman börjar liksom Karjalaisten laulu 

i moll, litet förändrad. Den överröstas snart av 

Varsinaissuomalaisten laulu som första stämman bör

jar med. Det påminner om att Karelen nu är i en 

svår situation medan Egentliga Finland har det bätt
re och känner sig starkare. 

Musiken dämpas när bilden kommer fram tilI Elvi 

och Tauno som sitter bredvid en sten. Varsinais-

: :'~:':~i laulu fortsätter sedan endast med stråkar, 

mycket mjukt. Elvi och Tauno pratar. Elvi säger 

att hon inte mera känner igen landskapet och att 

hon är ledsen för 'att Tauno måste resa bort följan

de dag. Tauno säger att han inte skall glömma .... 

Airi Havia och Arvi tar avsked. Arvi har som reser

vist kommenderats åt annat håll. Han cyklar i väg 

t. 16 - 22) och Airi blir stående i regnet. Bilden visar Airis 

skrämda ansikte och på den börjar med tilltagande 
Tema: effekt fart visa sig tidningsrubriker: England och Frank-
och aktion 

Instr. : 

symfonior

kester 

rike har bestämt sig att kämpa ända tilI slutet, 

ryska trupper marscherar tilI Polen, Estland avträ

der sina områden, ösel ... , Dagö ... , Paldinski ... , 

Sovjetunionen kallar representanter från Finland 

ti1l Moskva; och slutligen EVAKUERAS, ordet täcker 
hela bilden. 
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Musiken börjar när rubrikerna kommer in i bilden, 

den börjar ganska lugnt, men blir hela tiden hetsi

gare. 

--1
J
----r-----r-------------,v,..,------

Rubrikerna angående utlandet följs av musiken med 

oro, som växer när rubrikerna börjar ange saker som 

närmare angår Finland. De tre sista rubrikerna pre

senteras med ackompanjemang av cymbal. Musiken når 

sin höjdpunkt och sitt slut när den fruktade evakue

ringen kommer i bilden. Det är en sak som nära be-
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rör just Airi och andra gestalter i filmen. 

~ Sirkka är på väg tilI skolan när hon plötsligt hör 
(= mus. 8 brus av röster. Det är små pojkar som cyklar om-

utan kör) kring på vägen och ropar att folk skall komma och 

titta på folk från deras by som var på evakuerings
Tema: stäm- resan. 

ning början av musiken spelas temat på klarinett. 

Instr.: 

symfonior- 11--. 
kester 
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Man kommer inte att tänka på någonting obehagligt, 

när man ser Sirkka på gott humör, och förenar mu

siken med stämningen i musik 1, fastän flöjten in

te är med. 

Men sedan ser Sirkka den första kärran med evakue

ringslasten, som ser ut som om den hade flytt från 

en brando Efter den följer en lång rad av likadana. 

Tröstlösheten hos scenen kommer fram också i musi

ken. 

" 
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Vid avsnittet B blir musiken annorlunda än i bör

jan: stråkarna och blåsarna spelar temat ganska 

tungt. musiken är tjock och rör sig långsamt och 

styvt. Den får något slags klarhet endast när den 

blir mera dramatisk när melodin och volymen stiger. 

men detta är liksom en klarhet i ökande smärta. 

-_._-

!. ; ; -*b:t ~ H : . ~ ;: +. :1~Jt= ~ i = "o,~ ! : ; ~ L1 ~ . ' . 

f 
~ 1'" ~ - . 111' ::=>rl 

)? !' = 
! A ~ " ..---.... /l • 

..., 11+ ......---... ~ , 
~ ~ 

~ ff , ~~ 
, 
1:J~1 

" 

':.!.L/ 
, , 

5, ~. .-. /f I~ I~-=-
.~. ~ - ~ 

t + 
, 

". : - ~ j ·t + • .:=--

"', H -:;-~ HI -;:ffi"'" 

"f...=. jo r'I l/ij~1 
=t 

-:::JP" 
I II ~/- /11; i .~I" 

f • • A , Jt ~ .~ A A. ..?-" ~ ...... ~ . • ~f/' 

f II- TI-L.....-

Jf ft~ -= 
1'- 17;: .... f.-. 1,,·'" . 1.1-(';,,= f J""'. 

't 
F~ ~ H' ~ IHt "!'. ==-.. 
I 1,.1""1 /'" 1'1/ , 

I I'''i. ..;::? 

t t. ~, tl'l'd ! : i : # ;;: • + I~!fi~ f- ~a :t. : : ~ -. "! =, . 
. II ~ If~ , , ..., ...-...... ".;=- -,; 

~ , ~ "!2 

f 
,. r-

" 
,. ~ " • '.'-'=""" ... , .... 

=<> .-
f ...:.. ....... 

~1jp~ 
-.:-,-, ~h-r-, 

.. 
" 

i f ' ...... , 1 ---=--

I Jtl /II- ::::===--

Efter höjdpunkten tystnar musiken nästan helt när 

Sirkka hämtar sin familj för att bevittna denna 
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hemskhet. Också annat folk kommer att titta på 

scenen. Musiken blir starkare igen. den har bör

jat på ny tt med det första motivet. Askådarna är 

chockade och uppskakade. de frågar efter Gud och 

gråter tyst. Musiken förtonar så småningom och slu

tar när Elvi börjar tala med Ulla. Avsnittet B kom

mer inte på nytt. 

Mus. 6 Kuultavainenborna förbereder sig för evakueringen. 

(= mus. 7 t. Korta. snabba bilder visas om olika sysselsättningar: 

18 - 29 utan piroger bakas. elden tänds i bakugnen. röken stiger 

kör. rytmen 

förändrad) 

ur skorstenen osv. 

Aato är på taket och spejar efter krigbullret. Vid 

himlaranden ser han flera brinnande byar. Musiken 

Tema: effekt slutar. 

och aktion 

Instr.: 

symfonior

kester 

Mus. 7 

Musik 7:5 rytm m (se notexemplet i mus. 4) har 
,3-"'\ . 

här förändrats tilI ITl • liksom om brådskan inte 

skulle vara så framåtskridande utan endast aktiv. 

Annars är musiken densamma. bara cymbalen är sva

gare: händelserna i början innehåller inte dramatik 

utan endast brådska. Det är inte heller frågan om 

panik. 

1 .slutet kommer blecket fram och spelar en fanfar. 

medan stråkarna och träblåsarna fortsätter brådskan

de. Trumpeterna spelar melodin och musiken är mera 

dramatisk. Fanfaren påminner om ödets oundviklig

het. blecket låter också segerrikt. 1 detta fall 

är förlust och undergång det segerrika: grannbyar

na brinner redan. 

På evakueringsdagen hämtar Aato med släden en fa

milj från myren dit striden redan plötsligt hunnit. 

Tema: effekt Brådskan är stor. muslkens tempo är snabbt. 

och aktion 



) 

.1L. 

(Jtikj,-v . 

..1 ;'j 

Instr. : 

symfonior

kester och 

manskör 

42 

/ 

Manskören som sjunger på vokaler utför först en 

melodi och övergår därpå tilI ackompanjemangsfi

gurer som senare kombineras med körmelodin utförd 
av trumpeter. Litet ef-
ter det att musiken börjat måste Aato minska på 
takten och slutligen stanna; jägare från Terijoki 

skidar förbi. Musiken är knappast hörbar när män

nen svarar på Aatos frågor. Han får höra att det 



Mus. 8 ---

Tema: stäm-

ning 

Instr.: 

symfonior-
) kester, 

blandad kör 

43 

stridits hårt och att många män stupat på båda si

dor. Efter detta börjar musiken höras igen. 

Aato blir utan ord. När jägarna passerat, sporrar 

han hästen i vild ~~; striderna närmar sig snabbt. 

Lilltrumman med rytmen rR m rn fR understryker 

brådskan och hästens vilda fart. Om musikens höjd

punkt har jag skrivit tidigare. se mus. 6. 

Aato måste stanna igen. Det fanfarlika stället på

minner åter om ödet: det kommer två långa slädar 

fulla av sårade soldater som fått en hastig första 

hjälp. De är trasiga, blodiga och tysta män och 

pojkar. Aato är chockad och mår illa. När han fort

sätter sin väg blir musiken litet svagare. Plöts

ligt exploderar det några granater alldeles i när

heten. Aato ökar sin fart och musiken blir starka

re ända tilI forte fortissimo för ett par takter. 

Lilltrumman kommer med igen. Sedan blir musiken 

svagare och försvinner under några explosioner. 

Aato är framme och musiken tar slut. 

Kuultavainenborna evakueras, Ulla är med i kolon

nen. Sirkka och Aato följer henne. 

Det är en mörk vinterkväll. 1 boken utropar någon: 

"Ja se jäi sille yhele katsomisele" ("Och det för

blev en enda blick") I) 1 filmen har detta överförts 

tilI musiken: ett tenorsolo börjar med samma ord. 

Se notexemplet i mus. 5. 

Vid avsnittet B börjar hela kören sjunga med lång

samt framåtskridande ord, se mus. 5. Musiken är 

mycket dramatisk och full av patos. Kören, ett 

mänskligt instrument har huvudrollen. 1 bilden ser 

man kärror på väg bort från hemmet, utan mål. 

Den följande bilden är från järnvägsstationen. Där

~te sitter hundratals evakuerade med sina knyten. 

Det verkar som om de skulle ha väntat länge. 

1) Seppänen, s. 125 
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Musiken är svagare, basarna småsjunger några tak

ter temat ~v inledningens klarinettstämma. Också 

fagotten spelar svagt. 

Musiken är dämpad och stillsamma väntar människor

na ute: tysta, trötta, frusna, avdomnade. Avske

dets smärta märks inte nu, man bara väntar på tå

get. Musiken slutar, när en man tittar på fickuret: 

kvart över tio. 

Aato och Sirkka stannar hemma ännu en natt. Mitt 

i natten förnimmer Sirkka halvsovande, att Elvi 

Tema: "Kone- också är i vindskupan. Hon tänder ett ljus och tit-

vitsan kir- tar långsamt omkring sig i rummet. Sedan går Elvi 

konkellot" tilI fönstret, gräver upp en blomma och sätter den 

i fickan. Sedan släcker hon ljuset och smeker 

Instr.: Sirkkas kind. 

Allt detta ses genom Sirkkas ögon. Hon somnar igen 

.kantele och Elvi går. 

I bakgrunden hörs hela tiden "Konevitsan kirkonkel

lot" spelad på kantele. Den kan här uppfattas vara 

ett karakteristiskt karelskt instrument. Den ka

reIska melodin är bekant och musiken som helhet är 

mjuk, mild, hemtrevlig och enkel; lätt att förstå. 

Sirkka är ännu på en trygg plats som hon bra känner 

tilI. Elvis närvaro får henne att känna sig trygg, 

fastän mamma redan har gått. Den mjuka kantelemu

siken förstärker intrycket, att Sirkka upplever hän

del sen som en dröm. 

Mus. 10 Aato kommer med en vattenkälke full av ~ådor fyll

da med petroleumflaskor tilI tändningen av eldsvå

Tema: ångest dor. Musiken börjar när han börjar skuffa kälken. 

Instr. : 

symfonior

kester 

I sitt eget kök sätter han en flaska under ett bål 

som han gjort av möbler, och öppnar fönstren. På 

de följande bilderna öppnar Aato fönstren i ett an

nat hus, kommer ut och kastar bort den första flask

lådan, som blivit tom. Sedan skuffar han igen käl

ken vidare. 
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Musiken' är från början mycket stark och drama

tisk. Den är tung. dyster och sorgbunden. Temat 

kryper långsamt i sekundintervaller och stråkarna 

svarar slående med några sforzaton. liksom om 
'smärtan skulle slå. 

Detta är som en liten uventyr för det som sedan 

följer. Violiner. flöjter och oboe (grupp A) spe

lar oavbrutet en sextondelsfigur ända tilI slutet 

av stycket. Figuren associerar tilI Aatos förvir

rade sinnestillstånd och det. att händelserna och 
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uppgiften oundvikligt fortskrider. Blecket, klari

netterna, fagotten, altviolinen och cellon (grupp 

B) spelar en spänningsfull, framåtskridande melo

di, som laddar upp tilI ett fortissimoaccord, 

/t 

.J--= - -~ 

1 ---- -- -:---

Grupp B fortsätter med en melodi som liknar en fan

far, i forte fortissimo. Grupp A fortsätter med 

sextondelsfiguren, som nu tumlar fram och åter. 
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Detta slutar efter ett stort ritardando i ett 

sforzatoaccord. På detta ställe kastar Aato bort 

lådan. Musiken försvagas tili piano och stiger än

nu en gång tili några fanfartoner och dämpas snart. 

Sextondelarna störtar ner och upprepas där ett par 

gånger svagt. 

Under musikens sista skede visas det närbilder tur

vis av Aato. som dystert skuffar på kälken. och av 

lasten. Flaskorna blir så småningom färre. Det 
skymmer och musiken blir svagare. När musiken tyst

nar är det redan mörkt. Kälken glider fram tili 
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ljuset, som faller från ett av skolhusets fönster, 

och stannar. Musik 11 börjar omedelbart. 

Mus. 11 Aato går tilI skolhuset för att förbereda dess 

brännande. Där hittar han en lärare, som musicerar 

Tema: orgel- på en kammarorgel. (Musiken som hörs spelas visser

musik av ligen på stor orgel.) Detta är en dramatisk motsats 
J.S. Bach 

lnstr. : 

orgel 

tilI Aatos sinnestillstånd: läraren spelar som om 

ingenting skulle ha hänt. Aato försöker förklara 

situationen; att han måste föra bort alla människor 

och djur och hjälpa tilI att bränna byn. Läraren 

motsätter sig Aato och denne måste köra bort honom. 

När jägarna kommer för att bränna upp byn har lä

raren slunkit tillbaka tilI skolan och spelar igen 
alldeles oförstående. 

Mus. 12 Elvi är i en stor saI i Yli-Tuomaala, där hon fått 

ett kyligt mottagande. Taunos mamma får brevet. Hon 
Tema: ångest säger sig inte se ordentligt utan glasögon. Hon ber 

Elvi att sitta ner, går tilI ett annat rum och 

lnstr.: stänger dörren bakom sig. Elvi blir ensam och sit

ter på kant en av en stol. Musiken börjar. 
stråkar Elvi ser sig omkring i salen: en värdig palm, tunga 

fina tapeter, dyrbara stilmöbler, en praktfull ka

kelugn, långa trasmattor. Elvi känner sig inte hem

ma bland alI denna prakt och dessa kyliga människor. 

Musiken börjar som musik 10 litet förändrad, den 

är mycket tunnare och de musikaliska ideerna är 
förkortade. 



) 

49 

A SI.U' 

~ M; 

'.A ·S",. -
- -fF ~!J:.uu 

Fff"=~--
~'~J4'" . -

1*$", 
~ 

1i,IJt 

\t,"I-, 
~U 

1../ 

Temat spelas av ~ellon. 
Den ensamma violinens svar låter som en skygg kla

gan, den stämmer bra ihop med Elvis litet spända 

och otillfredsställda, osäkert väntande sinnes

tillstånd. Musiken fortsätter och liknar musik 10, 

takterna 9 - 12 och 15 - 22. 
Elvi märker, att hon har burit in snö i sina skor. 

Hon sätter den i en blomkruka och torkar mattan 

med näsduken. Musiken innehåller nu inga spända, 

höga violintoner, liksom om Elvi skulle känna sig 

.bättre tilI mods när hon har någonting att göra. 

Angesten kommer tillbaka såsom också violintonerna 

när Elvi sätter sig och börjar vänta igen. Hälften 

av musiken spelas på nytt. 
Dörren håller sig stängd. Elvi är trött efter re

san och gäspar. Hon spritter till och klappar sina 

kinder för att hålla sig vaken när dörren öppnas. 

Musiken slutar med ett litet sforzato och Taunos 

mamma träder in. 
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1 slutet av filmen talar Tanner i radion om freds

villkoren. Talet fortsätter under någrascener och 

medan några dokumentbilder av evakuerade tilI slut 

visas. Efter detta är bilden alldeles svart. Musi

Tema: stäm- ken bÖrjar. Det är det mest dramatiska partiet av 

ning musiken som ljuder i den scen där Kuultavainenbor-

na tar avsked av sin hembygd (se mus. 8). Tillsam

Instr.: sym- mans med Tanners taI och dokumentbilderna är .musi

foniorkester ken mycket effektiv. Kören är med och detta får 

och blandad åskådaren att tänka på alla dessa människor. 

kör Man undrar över deras vidare öden. 
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5. Filmen "Harens år" 

5.1 Intrigen 

Filmen grundar sig på Arto Paasilinnas roman med samma 

namn. Manuskriptet är gjort av Arto Paasilinna, Risto 

Jarva och Kullervo Kukkasjärvi. 

Huvudpersonen Kaarlo Vatanen, som börjar närma sig me

delåldern, är anställd vid en reklambyrå, där arbetstak

ten är hektisk. Han är trött på sitt äktenskap och sitt 

arbete, som inte mera intresserar honom. Han drömmer om 

naturen, sjön och båtar. 

På en mötesresa kör Vatanens kollega över en ung hare nä

ra Kouvola. Vatanen hittar den i skogen, märker att den 

inte är död, och försöker vårda den. Han återvänder inte 

tilI bilen. Han övernattar i en ladugård med haren och 

följande dag besöker de en veterinär. Vatanen ringer tilI 

en vän och säljer sin båt för 11 000 marko Vännen sänder 

pengarna tilI banken. 

De två reser tilI Kuopio, där haren vinner en stereoanlägg

ning på lotteri. De går ut i skogen, men återvänder i häll

regn. Polisen tar fast Vatanen och haren därför att de för

sökt sälja stereoanläggningen. När allt kommer omkring kan 

de inte anklagas för någonting. Länsmannen bjuder dem tilI 

sin sommarstuga för att fiska. Därifrån hämtar han Vatanen 

för att släcka en skogsbrand. Efter släckningsarbetet upp

ger Vatanen falskt namn och ger sig i väg. Han övernattar 

i ett uthus invid en tillfälligt tom stuga och håller just 

på att hugga ved tilI "betalning", när ägarna kommer med 

sina hundar. De blir förargade, när de ser Vatanen, och 

börjar jaga honom och haren. Slutligen lämnar de dock sitt 

byte i fred. 

Vatanen skaffar sig en bättre utrustning och vandrar tilI 

en stuga i Lappland. Där får han fiska och leva i fred med 

haren. Bara en gång störs de där plötsligt av en helikop

ter full av utländska turister, som vilI se en äkta eremit. 

På hösten köper Vatanen ett vapen och börjar jaga. Haren 

blir dock sjuk, och de återvänder tilI civilisationen. På 
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vägen träffar de i en hydda en man, som vilI offra haren 

tilI en sejte. Vatanen räddar den och de flyger tilI Hel

singfors och kommer tilI smådjurskliniken, där haren vår

das. Vatanen hämtar också några saker från hemmet, och 

hustrun visar en inkallelseorder tilI en repetitionsöv

ning, som han inte tagit del i och en packe av räkningar, 

som inte går att förstöra, då de finns inprogrammerade i 

datamaskiner. 

Vatanen tar del i en presentation av datacentralen och 

lyckas förstöra ett band, innehållande information om 

honom och 25 000 andra människor. Han tänker fly tilI 

Lappland, men dricker för många skålar fÖG friheten. Han 

vaknar fem dagar senare hos Leila, en ung domare, och får 

höra sig vara förlovad med henne. Leila ställer tilI med 

rättegång. Vatanen är i fängelset, Leila tar hand om ha

ren och placerar den i en'bur. Hon kommer tilI fängelset 

och förklarar för Vatanen, att skilsmässan är klar oc.h att 

hon tilI och med ordnat så, att han får behålla sitt arbe

te. Vatanen skriver in sig i samhället. 

Hemma märker Leila, att harens bur har brutits upp. Vatanen 

i fängelse ser haren på gården. När vakten kommer med maten, 

är cellen tom, bara förlovningsringen ligger på sängen. 

1 slutet syns ett skidspår och bredvid den harens spår, 

någonstans i Lappland. 

5.2. Musiken 

5.2.1. Allmänt 

Musiken i "Harens år" grundar sig mestadels på två temata. 

Komponisten själv har kallat dem "vandringstemat" och "lä

gereldstemat" (eller "lägereldstämning"). Dessutom finns 

i filmen en jänka för dragspel, tre slags effektmusik och 

litet musik från skivor. Eftersom de två förstnämnda tema

ta är så dominerande har jag gjort en skild allmän analys 

av dem. 
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Vandringstemat 

Jag har analyserat vandringstemat enligt dess musikaliska 

element. 

Rytmen: 

Melodin: 

Den stadigt vandrande basen framställer 

rörelse. stadig och naturlig vandring och 

livslust utan hets och jäkt. 1 melodin 

finns det rytmer som påminner om en fan

far; den är riktad tilI friheten. 

Den stigande melodin skildrar framåtskri

dande såsom också dess likhet med en fan

far. 



Tonaliteten: 

Helheten: 
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Komponisten har använt en dorisk skala 

för att skildra finskhet, eftersom t.ex. 

många finska folkvisor går i denna ton

arto Den är naturlig och fri, inte glad, 
inte ledsen: oavhängig. 

Musiken isin helhet påminner om män

niskans fria liv, Finlands tämligen rena 

natur och om harmonin mellan dessa två. 

Musiken är okomplicerad, frisk och klar. 

Musiken är i liten format även beträffande instrumenten. 

De associerar tilI stämningen i de finska skogarna: drag

spel, klarinett, och andra blåsinstrument. Slutmusiken som 

har den största instrumentsammansättningen i hela filmens 

musik innehåller endast blåsinstrument. Komponisten anser 
att de passar den pastorala stämningen bäst. 

Lägereldstemat 

5 ~!B I ~ ~ I J I I I " 1 lf) I ) . j;l I j I !§l ) . /, Ii. F • Jj ). 1 1 

~ 1)lltJIJ J 1111 )·:01*':' ',11 
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Lägereldstemat är mjukt i ~-takt, varmt och känsligt. Det 

spelas alltid lugnt och mjukt. Det är också vemodigt och 

på detta sätt finskt, det påminner om finska folkvisor och 

schlager. 

Melodin är enkel och naturlig, den doftar av jord och skog. 

Musiken idealiserar skogsbor och tillfredsställelsen av 

det enkla livet. Vemodig är den kanske därför att ett kons

tant realiserande av ett sådant levnadssätt torde vara 0-

möjligt i det moderna samhället. 

1 avsnitt B finns det ett gladare, lugnt jublande anslag. 

Det börjar i C-dur och är fullt av livsglädje. Det uppförs 

också frodigare och mera uttrycksfullt. 

Instrumentvalet understryker naturlighet och jordbunden

het. Temat spelas t.ex. på dragspel med enkelt gitarrackom

panjemang, eIler på klarinett ackompanjerad av dragspel, 

gitarr, basgitarr och flöjt. Väven förblir alltid tunn. 

Temat förekommer i filmen också enstämmigt på dragspel och 

på ett annat ställe på munspel. Då verkar det som en för

aning eIler erinring av de egentliga stämningsmomenten. 1 

sista delen av filmen när Vatanen lever ett mycket enkelt 

liv kommer också lägereldstämningen enkelt tilI stånd: med 

endast klarinett och gitarr. 
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S.Z.2. Musikens temata 

Uvertyr Tempot i uvertyren är ganska snabbt, musiken känns 

otålig. Den vandrande basen spelas på klarinett 
Tema: vand- och melodin på flöjt. Melodin spelas tre gånger. 
ring 

Första gången spelar flöjten några överloppsnoter, 
den liksom hoppar åt sidan och tillbaka. Andra 

gången spelar den vilda variationer med snabba 
sextondelar. 

Instr. : 

flöjt, kla
rinett 

\1'" ,+ 
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Musiken är tunn och smidig. Tredje gången spelas 

melodin så"som den är skriven underrubriken "Allmänt". 
1 bilden syns inledningstexter på en svart yta. 

Det känns som om musiken otåligt skulle vänta på 

äventyrets början, den knappast håller sig i skin-
net. 

När musiken spelas andra gången är "den lössläpp~ 
jublande. 
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M!ls. 1 

Tema: från 

skivor 

Mus. 2 

Tema: lä

gereld 

Instr.: 

dragspel, 
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Vatanen reser tilI Kouvola i fotografens bil. Fo

tografen har radion på: rivande utländsk populär

musik fyller bilen. 1 motsats tilI detta drömmer 

Vatanen om båtar och sjön och en ung metare (sig 

själv?) som ror på en liten sjö. 

Vatanen går i skogen efter att fotografen kört 

över en hare. Han kastar bort en deodorantflaska 

("Luonnonraikas") som han borde göra reklam för. 

Sedan märker han någonting i gräset. Musiken bör

jar. Bilden dröjer ännu vid Vatanens ansikte och 

förflyttar sig sedan tilI den skadade harungen i 

gräset. Vatanen spjälar harens fot. Det att han 

kan hjälpa ett vilt djur tillfredsställer hans 

gitarr. bas- längtan efter naturen. Fotografen ropar men Vata-

gitarr. 

klarinett. 

flöjt 

nen svarar inte. Någon behöver honom och haren är 

i trygghet. 

Musiken är trivsam. mild och sommaraktig. Avsnitt 

A spelas först på dragspel med ackompanjemang av 

gitarr. Sedan spelas temat på"klarinett ackompan

jerad av dragspel. gitarr och basgitarr. Så små

ningom kommer också flöjten med i ackompanjemanget. 
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1 avsnitt B spelas temat på dragspel ackompanjerat 

av klarinett, gitarr och basgitarr. Musiken slutar 

med ett ritardando efter att avsnitt B spelats en 

gång. 
Det låter som om den kunde ännu fortsätta men i 

stället kommer ljudet av en bil som avlägsnar sig. 

Musikernas spelsätt är spelmånsaktigt: de spelar 

njutnings- och känslofullt och är litet oexakta 

vad gäller samspelet. 

Mus. 3 Den första morgonen av sitt äventyr vaknar Vatanen 

med haren i en ladugård. Vädret är förtjusande, 

Tema: vand- fåglarna sjunger. Vatanen går ut och dricker och 

ring badar i ån. Haren badar också. Vatanen går i sko

gen med haren i fickan och njuter storbelåten av 

Instr. : livet. 

flöjt, gi

tarr 

Musiken är strålande och känslig. Den är mild och 

lugn, utan vandrande bas. Flöjten börjar melodin 

ensam i ett ganska långsamt tempo. Melodin är li

tet förändrad i början. 

r 

., 

f 

Höjdpunkten har sänkts och detta gör melodin mil

dare. När flöjten spelar temat andra gången ackom

panjerar gitarren mjukt knäppande. Sedan följer 

några varitationer där flöjten stiger allt hÖgre. 
I __ ---- . __ ...... 
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Musiken är klar från och med början, men det höga 

oktavläget ger ännu mera ljus åt scenen. TilI slut 

spelas ännu hälften av temat på samma sätt som i 

början. 
Hela musiken stöder fint bilden, morgonsolen och· 

den vackra naturen. Genom musiken hörs fågelsång 

och älvens brus. 

Mus. 4 Vatanen kommer bort från skogen och går tilI en 

kiosk med en ung flicka som försäljerska. Hon är 

Tema: jänka glad och fräsch, utan ett dugg av make-up. Vata

nen jämför henne med sin hustru - till.flickans 

Instr.: fördel. Denna blir livligt intresserad av haren. 

Musiken börjar, när hon springer över gräsmarken 

dragspel för att hämta morötter. Hon tvättar dem med li

monad men haren är inte intresserad. Flickan be

skriver vägen tilI veterinären och hjälper Vata

nen att klättra upp på kioskens tak för att titta 

sig omkring. Han ser ett fint landskap: åkrar, be

teshagar, skog, vatten och lantgårdar. Det är grönt 

och frodigt överallt. 

Musiken är en klar finsk jänka, glad och hurtig, 

litet dunsande. Den spelas med frodig glädje. 
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Mus. 5 

(= mus. 4, 

t. 1 - 8) 

Tema: jänka 

Instr. : 

dragspel 

Mus. 6 

Tema: 

Kaarlo 

Vatanen 

Instr. : 

piano 
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Musiken för tanken tilI äkta finsk landsbygd och 

tilI sommarkvällar på den gamla goda tiden. 

Vatanen reser med buss och han ~ar haren i en korg. 

Småpojkarna är mycket intresserade av harungen och 

stämningen är gemytlig. Solen skiner. 

Vatanen är på väg tilI banken i Heinola för att 

lyfta pengarna för båten som han sålt. Han ser sin 

hustru i banken och flyr. På en restaurang någon

stans därute ser Vatanen också sina arbetskamrater 

och flyr igen. 

Musiken låter mycket urbaniserad jämförd med res

ten av filmens musik. Basen innehåller spänningar 

och liknar en "boogie"-figur. Den är den samma he

la tiden. Melodin skriker: "Kaarlo Vatanen!". 
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Första gången spelas endast den högsta stämman i 

diskanten. terserna är inte med. 
Det att'musiken spelas på piano ökar ännu känslan 

av civilisation och stad; allt det som Vatanen 

vill fly ifrån. 
Musiken slutar för en stunp när Vatanen ringer tilI 

sina arbetskamrater. Han säger sig vara på Socie

tetshuset och att han skulIe vilja träffa dem där. 

Arbetskamraterna hämtar Vatanens hustru från ban

ken och går tilI Societetshuset. Vatanen spionerar 

på dem bakom en skylt. Musiken börjar på ny tt ett 

tonsteg högre. förstärkt med terser. Vatanen lyckas: 



Mus. 7 
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de andra går bortåt. Spänningen är förbi och mu

siken tar slut. Vatanen kan lyfta pengarna i fred. 

Vatanen vandrar med haren i korgen på landsvägen. 

Det är höbärgningstid och Vatanen erinrar sig en 

Tema: vand- ung metare som kommer med bytet över ängen. 

ring Musiken innehåIler vandringsmusikens första vers-

Instr. : 

flöjt. 

klarinett 

Mus. 8 

Tema: lä

gereld 

Instr.: 

dragspel 

Mus. 9 

(= mus. 8) 

) Tema: lä

gereld 

Instr. : 

dragspel 

rad två gånger. Tempot är lugnt men framåtskri

dande: sällskapet har ingen brådska men det är på 

väg. 

Vatanen och haren är hos en veterinär eftersom ha

ren inte vilI äta någonting. Veterinären råder att 

haren skulle tycka om ängsviOI. Vatanen känner in

te tilI växten och så tecknar veterinären en bild 

av den. Detta tar en lång tid. även Vatanen blir 

uttråkad och börjar gå omkring i rummet. 

Musiken börjar när veterinären börjar teckna. Drag

spelet spelar lägereldstemat enstämmigt och i högt 

läge. Det påminner om att så här lugnt kan livet 

vara: det är viktigt att Vatanen hittar ängsvial. 

alltså ritar veterinären en bild om det utan brådska. 

Vatanen hittar ängsvial och haren äter slutligen. 

Stämningen är innerlig. 

Mus. 10 Vatanen och haren tillbringar sin första natt vid 

lägerelden. Flöjten spelar första takten av vand

Tema: vand- ringstemat två gånger. litet förändrat. Det låter 

ring 
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) 

Instr. : 

flöjt 

Mus. 11 

Tema: lä-
gereld 

Instr.: 

munspel 

Mus. 12 

(= mus. 2 

t. 1 - 32) 

Tema: lä-

gereld 

Instr.: 

dragspel, 

gitarr, bas-
gitarr, kla-

rinett, 

flöjt 

Mus. l3 

(= mus. 7) 

Tema: vand

ring 

Instr. : 

flöjt, 

klarinett 
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som ett mystiskt budskap. Det finns en aning om 

äventyr i luften fastän man just nu vilar. 

Vatanen stannar hos länsmannen på hans sommarstu

ga. Stugan' är enkel och trivsam, maten är enkel 

och god. Vatanen trivs utmärkt. 

Länsmannen spelar första hälften av lägereldsmu

siken (litet förkortad från slutet) på munspel, 

enstämmigt. Melodin är vacker och enkel och uppförs 

enkelt. Detta rimmar bra med stämningen. Den funge

rar också som en uvertyr tilI musik 12. 

Vatanen vaknar, uppfattar var han är och är genast 

på gott humör, han ler brett åt haren. Sedan går 

han för att meta med en pensionerad länsmart, som 

också stannar på sommarstugan. Vatanen njuter av 

morgonstämningen och den vackra naturen och talar 

något om föroreningen av natur med pensionären. 

Det känns dock som en avlägsen sak i den här om

givningen när man lyssnar på denna musik. 

Musiken börjar just innan Vatanen vaknar och fort

sätter ända tilI diskussionens slut. 1 takten 13 

blir den svagare när Vatanen börjar tala. 

Efter skogsbranden vandrar Vatanen igen på lands

vägen. Han erinrar sig sig själv i Helsingfors på 

skyddsvägert. 



Mus. 14 
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Vatanen har övernattat i ett uthus och ägarna blir 

förargade. De vilI klå upp honom och skjuta haren. 

Tema: jakten och så börjar jakten. Just innan musiken börjar 

Instr. : 

2 sopran

saxofoner. 

tenorsaxo

fon. bas

gitarr 

tappar Vatanen haren och den flyr sin egen väg. 

Musiken inleds av basgitarren. Den spelar en vand

rande bas som isin stadighet påminner om vandrings

musikens basfigur. Avsikten är också den samma: att 

skildra rörelse. Sopransaxofonen börjar melodin med 

en ängslig figur. Synkoperna ökar känslan av brådska. 

? 
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Tempot är inte snabbt. men den beständigt vand

rande basen och tongångarna skapar hotfull stämning. 
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som ökar när basen stiger ett tonsteg ocr en sop

ransaxofon ger en tersförstärkning åt melodin. 

Den spelas nu turvis med två saxofoner och en te

norsaxofon. De förenar sig i slutet och melodin 

stiger högt och slutar med en dissonans som låter 

som ett skrik av panik. 

Männen skjuter ett par gånger i luften och släpper 

hunden lös. Musiken börjar på nytt. Den är kortare 

(t. 1 - 10, slutet förändrat) och mindre kraftig 

när endast en saxofon och basgitarren spelar med. 

Hunden ökar spänningen men resultatet börjar bli 

klar: Vatanen blir fast. 

Mus. 15 Vatanen vandrar i naturen med haren. Det visas 

(= uvertyr, vilddjur och landskap, sedan en landsväg genom ett 

1 - 25) bilfönster. Vatanen kommer sedan ut från en affär 

och ser igen landsväg genom ett bilfönster. 

Tema: vand- Det är fart i bilderna och också musiken innehål-

ring ler schvungfulla variationer. De mest livfulla va

riationerna börjar när Vatanen kommer från affären 

Instr.: liksom om äventyret då skulle börja på allvar. 

flöjt, kla

rinett 

Mus. 16 Vatanen ser vildmarken och fjället. Landskapet är 

mycket vitt och ödsligt. 

Tema: vand- Basgitarren spelar temat svagt i ett lugnt tempo 

ring liksom om den inte skulle vilja störa scenen. Se

dan tar sopransaxofonen upp temat som ackompanje-

Instr.: ras av basgitarr och gitarr. 

Sopransaxofonen hojtar mot fjällen, detta påmin

basgitarr, ner på något sätt om schmaner och deras urkraft. 

sopransaxo- A andra sidan framförs musiken på ett litet ur

fon, gitarr bant sätt: basgitarren och gitarren är med och 

sopransaxofonen spelar melodin glisserande. Detta· 

spelsätt ger musiken me ra luft och vidd, tonerna 



r.lus. 17 

Tema: från 

skiva 

Mus. 18 

Tema: från 

skiva 

r.lus. 19 

Tema: lä

gereld 

Instr. : 

klarinett, 

gitarr 
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svävar någonstans över fjället. 

På stugan i Lappland har Vatanen en radio. Han 

lyssnar på den tills han hör ett meddelande tilI 

sig själv från sin hustru. Han blir arg och kas

tar ut radion. Juice Leskinen hinner sjunga några 

versrader ur "Kauppaopiston naiset" innan radion 

sjunker i vattnet och tystnar. 

Turisterna s9~ plötsligt gästar stugan har en band

spelare med sig. Den hängs i en trädgren när turis

terna superar därute. Musiken som spelas är mycket 

sofistikerad: den passar bra tilI turisternas af

tondräkter men den är en skrikande motsats tilI 

anspråkslösheten hos den lokala naturen. 

Hösten har kommit. Bilden visar närheten av stugan 

och dröjer vid vackert färgade ris. Stugan nästan 

försvinner i naturen, den är sliten, den har mossa 

på taket. Den ser hemtrevlig och trygg ut. 

Klarinetten och gitarren ackompanjerar bilderna 

med lägereldstemats första avsnitt. 

Mus. 20 Vatanen och haren är på vägen tilI veterinären 

(slutligen smådjurskliniken i Helsingfors). De är 

Tema: vand- allvarliga eftersom haren är sjuk. 

ring Musikens tempo är lugnt. Klarinetten spelar melo

din ensam, milt och mjukt utan några staccaton. 

Instr.: Musiken stiger inte så högt som vanligt: i takt 9 

blir melodin lägre. Detta skildrar också sinnes-

klarinett 

Mus. 21 

stämningen: nu är man inte på äventyrshumör. 

Vatanen och haren övernattar i en stuga där också 

en egendomlig man med en hypnotisk uppsyn stannar. 

Tema: sejten Vatanen frågar om en stor sten som han sett på vä-



) 

Instr.: 

2 sopran

saxofoner, 

tenorsaxo

fon, trumma 
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gen kunde vara en sejtesten. Mannen nekar men sä

ger senare att man brukade bringa sejtarna ett 

djuroffer. Haren tycker om mannen och vilI sova i 

hans farnn. Vatanen är litet sårad. 

Stämningen är hela 

Någon gång hörs en 

trumma, som spelar 

tiden litet hotfull och spänd. 

mystisk trumma, liksom en lapp
alltid sarnma rytm:~lll1'1pln Fffll '111 

Den egendomliga mannen knackar också på en gryta 

på ett sätt som påminner litet om trumrytrnen. På 

morgonen hittar Vatanen inte haren i stugan och 

den frärnmande mannen är försvunnen. Trumman ljuder 

och saxofonen skriker de två första tonerna av den 

egentliga melodin. Vatanen rusar ut för att leta 

efter haren. Trumman återkommer nu litet högre och 

snabbare. Stämningen är hotfull och spöklig, dim

man täcker en del av scenen och blåsten viner. Sop

ransaxofonen ökar spänningen med några klagande to

nero Vatanen möter den egendomliga mannen på stigen 

men när han tittat mannen i ögonen för en stund 

försvinner denne plötsligt. Vatanen tittar sig om

kring men kan inte se honom någonstans. Han rusar 

vidare, trummandet återkommer ännu snabbare och 

den egentliga musiken börjar. 

Trumman fortsätter med samma, rytm. Båda sopran

saxofonerna spelar en melodi som stiger kromatiskt 

men deras stämmor är olika och de spelas olika. 

Det låter som om två onda andar skulle vara lösa. 

Tenorsaxofonen spelar långa ackompanjerande toner 

som också. stiger kromatiskt: spänningen växer hela 

tiden. 
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Mus. 22 

Tema: från 

skiva 

Mus. 23 

(= mus. 16. 

t. 1 - 8) 

Tema: vand

ring 

Instr.: 

basgitarr 
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Trumman spelar inte mera med och sopransaxofo

nerna spelar lugnare när Vatanen är på stenen. 

Tenorsaxofonen slutar också snart och sopransaxo

fonerna kommer tilI samstämnighet. TilI slut spe

lar en av dem vandringstemat mjukt och lugnt: vand

ringsmännen är tillsammans igen. 

Vatanen är hos Leila och hon berättar för honom om 

hans fem senaste dagar. Hon är förälskad i honom 

och sätter på en skiva för att skapa en bra stäm

ning. 

Musiken påminner om Lapplandsturisternas musik. 

den är sofistikerad och urban. 

AlI musik som spelas från skivor i denna film rep

resenterar civilisation och urbanism som Vatanen 

vilI fly ifrån; en motsats tillallt det som ~and

ringsmusiken och lägereldstämningen representerar., 

Vatanen är i fängelset och haren är i b~ren. Vata

nen stirrar in i lampan och drömmer om den tinga 

metaren som kommer över ängen. 

Basgitarren spelar början av vandringstemat. Det 

är som en erinran av scenen med fjället och öde

marken: detta längtar Vatanen och haren efter. 

Slutmusik Vakterna hämtar mat åt Vatanen. De märker att cel

len är tom och ger alarm. Det visas några snabba 

Tema: vand- bilder om förlovningsringen på sängen. lampan. 

ring fönstret som är stängt. haren som skuttar med vild 

fart. Sedan visas längre bilder av en bäck som rin-

Instr.: ner mellan snö och iso av ett skidspår med harens 

spår bredvid och av ett vintrigt öppet landskap 

3 valthorn. någonstans i Lappland. 
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2 trumpeter, Musiken börjar när ringen på sängen visas. Den 

piccolotrum- har ett ganska snabbt tempo. Fagotten börjar 

pet, fagott, grovt med den vandrande basen. Två vaI thorn spe

kIarinett, Iar några fanfartoner innan huvudtemat kommer i 

fIöjt gång. Musiken växer så småningom, först de fem sis
ta takterna speIas tutti . 
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Hela slutmusiken är en jubelsång för friheten. 

Valthornen, trumpeterna och det att andra hälf

ten av temat (avsnitt B) spelas i augmentation 

takterna 23 - 26 ökar ännu kraften av fanfaren. 
,1.~- '- .f , .... ~'. ~. ~. , ,. 
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Sed~n stiger melodin ett helt tonsteg, och solot i 

avsnitt A spelas av trumpeten. Avsnitt B spelas 

åter augmenterat på valthorn. 
Piccolotrumpeten spelar en obligat stämma med 

snabba jublande tongångar. Den påminner om sådana 

äventyrliga western-filmer som Ennio Morricone 

komponerat musiken tilI. 
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Slutmusiken är en star final jämfört med resten av musiken i filmen. 

Om det sedan var en dröm eIler inte: Vatanen ach haren har vunnit. 



6. Avslutande jämförelse 

6.1. Allmänt 

Bergström Kopisto 

1. Bergströms musikaliska bak- 1. Liksom Bergström 

grund är klassisk och han 

har alltid varit intresse-

rad ocksl av underhåll-

ningsmusik. 

2. Bergström har varit an- 2. Kopistos arbete 
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som 

ställd vid ett filmbolag komponist har varit 

(detta var dock inte fal- fälligt. 

let med de flesta 40- och 

50-tals komponisterna}.Det-

ta beror på det att under 

40- och 50-talet produce-

rades mycket mera f ilmer 

än nuo 

3. Bergström använde ca två .3. Kopisto har använt 

film-

till-

ca 6 

månader till att komponera månader till att kompo-

musik tilI en film. ne ra musik t ill en film. 

Det finns en intressant artikel iKinolehti 4/56 (ss. 10 -

12). där filmkornponisterna Einar Englund. Heikki Aaltoila. 

Harry Bergström och Ahti Sonninen diskuterar sitt arbete. 

Diskussionen sarnrnanställs av fil.dr. Helge Miettunen. Där 

talas om ännu mycket kortare komponeringstider än två må

nader. - Jag skall också senare hänvisa tilI denna artikel. 

Angående Kopistos komponeringstid hänvisar jag tilI hans 

sätt att arbeta (punkt 4). 

4. Bergström fick arbetet ofta 4. Kopisto har varit med i 

i sista stund när filmen an- arbetet redan från början 

nars var nästan färdig. när manuskriptet planerats. 
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5. Bergström planerade arbetet 5. Kopisto har arbetat i 

ensam ~fter kort diskussion grupp med producenten. 

med regissören. regissören. ljudteknikern. 

fotografen och ibland med 

någon av aktörerna. 

1 Kinolehtis artikel står det mycket om innehållet i punk

terna 4 och 5. Under Bergströms tid har komponisten varit 

tvungen att komponera musiken tilI en film genast efter att 

ha sett manuskriptet för första gången. utan att ha en möj

lighet att koncentrera sig på saken. Dessutom har den slut

liga filmen kanske varit helt annorlunda än manuskriptet 

på grund av många förändringar under filmandets gång. Och 

att det inte existerade något samarbete med t.ex. ljudtek

niker eIler klippare har givit anledning tilI många miss

förstånd. Musikens slutliga andel har kunnat bli annorlun

da än vad komponisten tänkt sig. Med sin arbetsmetod har 

Kopisto undvikit dessa problem. 

6. Bergström använde en stor 

orkester i sitt arbete och 

detta medförde stora mäng

der mekaniskt arbete. Det 

tog en lång tid att notera 

musiken. 

6. Kopisto använder små sam

mansättningar. Musikens 

nedskrivning tar relativt 

litet tid. 

Det står i en replik i Kinolehtis artikel att det tar 15 

timmar att skriva ned ett sju minuters stycke av snabb mu

sik. och detta innehåller ännu inte utskrivningen av de 

olika stämmorna. Arbetet är alltså helt mekaniskt och inne

håller inget tankearbete. 

7. När det gäller filmer som 

Bergström komponerat musi

ken tilI har inspelnings

tiden varit ca två veckor. 

7. Inspelningstiden har med 

Kopisto vari't 1 - 2 dagar. 
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8. Det har inte funnits några 8. 

inspelningsstudior för 

filmmusikinspelningar un-

der Bergströms tid. 
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Kopistos musik har in

spelats i ordentliga 

studior. 

Det står i Kinolehtis artikel att inspelningar gjorts på 

Konservatoriet, i filmstudion, på Studenthuset, i en bio

graf osv. Musikerna kan ha varit tvungna att byta saI mitt 

under inspelningen av musiken tilI en film. Akustiken har 

då naturligtvis förändrats. 

9. Utom på film har Bergströms 9. Filmmusik av Kopisto har 

filmmusik också bevarats i 

form av noter, skivinspel

ningar och på sk. stamband 

hos Rundradion. 

också bevarats på skiva. 

6.2. Musiken i filmerna "Evakuerad" och "Harens år" 

10. 1 uvertyren föregriper 

Betgström det som skall 

hända i filmen. 

11. Bergström har några tema

ta som han sedan använder 

flera gånger i filmen, 

förändrade eIler inte. 

12. Askådaren känner inte nöd-

vändigtvis igen temat som 

används flera gånger. 

13. Temata är korta och symfo-

niska. 

10. Liksom Bergström 

11. Liksom Bergström 

12. Alla temata är lätt igen-

kännliga. 

13. Temata är sångbara med 

långa linj ero 

14. Temata framskrider med små 14. Temata innehåller språng. 

intervaller. 



15. Bergström använder skilda 

temata för stämning och 

aktion. 
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15. -Kopisto har lägerelds

temat och vandringste

mat för samma ändamål. 

16. Det finns rikligt med sfor- 16. Det finns inga sforzaton 

zaton, betoningar och sk. och betoningar eIler 

"Mickey Mousing" i musi

ken. 

17. Det finns rikligt med dra

matik och patos i musiken. 

"Mickey Mousing" i musi

ken. 

17. Det finns inte dramatik 

i musiken. 

18. Karakteristiska för effekt- 18. Kopisto använQer också 

och aktionsmusik är uppåt- uppåtskridande tongångar 

skridande tongångar, särs- och särskilda rytmer i 

kilda rytmer och använd- effektmusiken samt saxo-

ningen av blecket. foner. 

19. Som instrument i den här 19. Kopistos musik är i li-

filmen har Bergström an- tet format. Han använder 

vänt symfoniorkester, aldrig symfoniorkester. 

blandad kör, orgel och Den största instrument-

kantele. Kantele är allt- sammansättningen består 

så det minsta instrumentet av nio blåsare i slutmu-

som använts och även den siken, se punkt 21. S'pe-

är flerstämmig. Bergström ciellt i denna film har 

har nog använt musik i än- han kommit att använda 

nu mindre format i filmer, musik i litet format 

t.ex. i "Jälkeen syntiin- eftersom filmen berättar 

lankeemuksen" (Efter synda- om en individ i skogen. 

fallet") från är -53 finns 

ett fint saxofonsolo. 

Det större formatet passar 

filmen "Evakuerad" bra ef

tersom det berättas om ett 

folk som råkat i krigets 

grepp. 



- 1 "Viimeinen savotta" 

("Det sista hygget") har 

Bergström använt musik i 

litet format som är typisk 

för dagens finska filmkom

ponister. 
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20. Som final har Bergström 20. Kopisto har använt vand-

använt det mest dramatiska ringstemat (aktionsmusik) 

stället i stämningsmusiken. som grund i slutmusiken. 

21. Finalen är kraftfull och 21. Slutmusiken är i stort 

effektiv. format jämfört med res

ten av filmens musik, 

och på det viset kraft

·full och effektiv. 
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VII EN FöRTECKNING öVER FINSKA FILMKOMPONISTER' 

1. Allmänt 

1 den följande förteckningen har jag tagit med de kompo

nister som komponerat musik tilI 35 mm:s långfi1mer. Bort 

har alltså fallit stumfilmerna (en del av dem har specia1-

skriven musik), 16 mm:s filmerna och kortfilmerna. Jag har 

också tagit med filmer, som gjorts i samarbete med produ

center i något annat land. 

Som källor har jag använt böcker och skrifter av Kari Uusi

talo, årgångar av Kinolehti, olika årsböcker, rapporter 

tilI Teosto och intervjuer med Pekka Riihimäki i Finlands 

Filmarkiv. Mestadels har jag litat på teostomaterialet, 

men alltid har det inte varit pålitligt. t.ex. kan det i 

rapporten anges endast 27 sekunder musik av någon utländsk 

komponist. Eftersom filmen innehåller mycket mera musik 

har jag litat på Uusitalo som anger namnet på en finsk film

komponist. Dessutom finns det inte material rörande alla 

filmer hos Teosto. Sådana filmer som inte upptagits i des-

sa källor har utelämnats. Harry Bergström har sålunda kom

ponerat musiken tilI två filmer som inte är nämnda i för

teckningen: Raudan kansaa (-) och Neljäntenä iltana (-). 
Den första är gjord under krigsåren men blev aldrig visad 

av politiska orsaker. Den andra filmen blev aldrig filmad; 

det finns bara ett manuskript och en färdig musik tilI detta. 

Komponisternas namn är skrivna med stora bokstäver i alfa

betisk ordning. Efter filmtiteln är regissören och'urupp

visningsåret nämnda. Under filmtiteln kan finnas ett addi

tionstecken och namnet på en annan komponist. Detta bety-

der antingen att denne har gjort en del av musiken i sam

arbete med den ifrågavarande komponisten eIler att det har 

använts tidigare komponerad musik. Det sistnämnda är fal-

let när t.ex. Sibelius, Ravel eIler Alfred, Tanner är nämnda 

som filmkomponister. Eftersom det är svårt att veta exakt 

i vilka fall som denna metod använts har jag inte gjort en 

separat förteckning över dem. Efter additionstecknet kommer 
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först förnamnet och sedan släktnamnet på komponisten för 

att underlätta igenkännandet. 

Jag har tagit med endast sådana komponister som komponerat 

en betydande del av musiken i en film (eIler flera filmer). 

Sådana vilkas andel är mycket liten har fallit bort. Detta 

därför att förteckningen skulle ha blivit alltför lång om 

varje sekund av filmmusik skulle finnas med och också där

för att det inte ofta ens nämnts vilka komponister som före

kommer i samband med filmen. 

Under rubriken "Filmer med musik av flera komponister" finns 

t.ex. filmer som innehåller utföranden av dagens schlager 

eIler "hits" (t.ex. "Suuri sävelparaati", ("Den stora schla

gerparaden") och "Rokki Diggari") och filmer där tidigare av 

olika komponister tonsatt musik från olfka skivor använts 

som musik (t.ex. "Regina ja miehet" ("Regina och männen")). 

Under rubriken "Ingen musik nämnd" finns bl.a. många doku

mentärfilmer som säkert innehåller många sorters musik men 

som inte innehåller någon information om detta i inled

ningstexterna. 

Filmerna under dessa två rubriker är i kronologisk ordning. 

TilI sist finns det en sida med problem.~all som antingen 

inte passade under de föregående rubrikerna eIler inte 

blev utredda. 
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2. Filmer med musik av en enda komponis~ 

1. AALTOILA HEIKKI 
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1. Nainen on valttia (Kvinnan är trumf), Ansa Ikonen -44 

2. Ristikon varjossa (Skuggor som förfölja), Edvin Laine -45 

3. Tähtireportterit tulevat (Stjärnreporterna komma), Jorma 

Nortimo -45 

4. Kohtalo johtaa meitä (Ledda av ödet), Veikko Itkonen -44 

+ Esa Katajavuori 

5. Kyläraittien kuningas (Byalagens kung), Jorma Nortimo -45 

6. Kultainen kynttilänjalka (Den gyllene ljusstaken), Edvin 

Laine -46 

7. Kirkastuva sävel (Melodin som ljusnar), Edvin Laine -46 

8. Kuudes käsky (Sjätte budet), Orvo Saarikivi -4r 
9. Kultamitalivaimo (Rekordhustrun), Edvin Laine -47 

10. Pikku Matti maailmalla (Pikku-Matti i viäa värIden), 

Edvin Laine -47 

11. Särkelä itte (-), Orvo Saarikivi -47 

12. Suopursu kukkii (Getporsen blommar), T.J. Särkkä -47 

13. Laitakaupungin laulu (Sången från gränden), Edvin Laine -48 

14. Sydämeni laulu (Mitt hjärtas sång), Arvo Tamminen -48 

15. Toukokuun taika (Hjärtemannekinen), Ville Salminen -48 

16. Onnen-Pekka (Lycko-Per), Edvin Laine -48 

17. Irmeli seitsentoistavuotias (Irmeli sjuttonåringen), Ville 

Salminen -48 

18. Neljästoista vieras (Den fjortonde gästen), T.J. Särkkä -48 

19. Pontevat pommaripojat (Bussiga bombarebusar), Ville Salmi

nen -49 

20. Prinsessa Ruusunen (Prinsessan Törnrosa), Edvin Laine .-49 

+ Erkki Melartin 

21. Aaltoska orkaniseeraa (Aaltoska i sitt ässe), Edvin Laine 

-49 

22. Katupeilin takana (Då mormor var ung), T.J. Särkkä -49 

23. Isäpappa ja keltanokka (Farsgubben och gulnäbben), Edvin 

Laine -50 

24. Tapahtui kaukana (Kärlek bortom polcirkeln), Edvin Laine 

-50 

25. Katariina kaunis leski (Katarina, den väckra änkan). 

T.J. Särkkä -50 
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26. Rakkaus on nopeampi Piiroisen pässiäkin (Amor i kapp me' 

bässen), Vilho Ilmari -50 

27. Neljä rakkautta (Fyra gånger kärlek), Hampe Faustman -

John Jacobsen -51 

28. Pitkäjärveläiset (Så älskas i Pitkäjärvi), Wilho Ilmari -51 

29. Vihaan sinua - rakas (Älskling, 'jag hatar dig), Edvin Laine 

-51 

30. Silmät hämärässa (ögon i mörkret), Veikko Itkonen -52 

31. Kuollut mies kummittelee (Död man går igen), Jorma Nortimo 

-52 

32. Niskavuoren Heta (Heta från Niskavuori), Edvin Laine -52 

33. Tyttö kuunsillalta (Flickan från månbron), Matti Kassila 

-53 

34. Kunnioittaen (Med högaktning), Edvin Laine -54 

35. Niskavuoren Aarne (Arne från Niskavuori), Edvin Laine -54 

36. Hilmanpäivät (Hilmadagen), Matti Kassila -54 

37. Opri (-), Edvin Laine -54 

38. Veteraanin voitto (Veteranens seger), Edvin Laine - Aarne 

Laine -55 

39. Rakas lurjus (Du käre lymmel), T.J. Särkkä -55 

40. Pastori Jussilainen (Pastor Jussilainen), Matti Kassila -55 

41. Viisi vekkulia (Fem filurer), T.J. Särkkä -56 

42. Pikku Ilona ja hänen karitsansa (Lilla Ilona och hennes 

lamm) , Jorma Nortimo -57 

43. Kuriton sukupolvi (Nutidsungdom), Matti Kassila -57 

44. Musta rakkaus (Mörk Kärlek), Edvin Laine -57 

45. Syntipukki (Syndabocken), Matti Kassila -57 

46. "1918" (-), T.J. Särkkä -57 

47. Miriam (-), William Markus -57 

48. Niskavuori taistelee (Niskavuoris kamp) , Edvin Laine -57 

49. Autuas eversti (Salig översten), William Markus -58 

50. Sven Tuuva (Sven Duva) , Edvin Laine -58 

51. Skandaali tyttökoulussa (Skandal i flickskolan), Edvin 

Laine -60 

52. Miljoonavaillinki (Fiffel med miljoner), T.J. Särkkä -61 

53. Pinsiön parooni (Baronen från Pinsiö), Edvin Laine -62 

54. Ihana seikkailu (Ett förtjusande äventyr), T.J. Särkkä -62 
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55. Täällä Pohjantähden alla (Här under Polstjärnan), Edvin 

Laine -68 
56. Akseli ja Elina (Akseli och Elina), Edvin Laine -70 

57. Pohjantähti (sammanställd av de två senastnämnda filmerna) 

AALTONEN ERKKI 

1. Nummisuutarit (Sockenskomakarna), Valentin Vaala -57 

AALTONEN REMU 

1. Kuumat kundit (Hot Wheels), Jussi Itkonen -76 

+ Cisse Häkkinen 

AIRAKSINEN ARVO 

1. Minä jätän sinut (Jag lämnar dig), Toivo Hämeranta -46 
2. Pajasta palatsiin (Från smedjan tilI slottet), Toivo 

Hämeranta -46 

ALATALO MIKKO 

1. Ajolähtö (Rivstart), Mikko Niskanen - Martti Ijäs -82 

+ Harri Rinne, Martti Luoma 

ANDSTRöM ALVAR 

1. Laivan kannella (På skeppets däck), Paavo Kostioja -38 

+ Georg Malmsten 
2. Paimen, piika ja emäntä (Vi kämpa för fädernesgården), 

Roland af Hällström -38 
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ATTINEN PEKKA 

1. Kaikki rakastavat (Alla älskar), Valentin Vaala -35 
+ Harry "Bergström 

2, VMV 6 (-), Risto Orko -36 

3. Ja alla oli tulinen järvi (Och under låg den brinnande 

sjön), Risto Orko -37 

4. Jääkärin morsian (Jägarens brud), Risto Orko -38 

5. Aktivistit (Aktivisterna), Risto Orko -39 
6. Kaivopuiston kaunis Regina (Bru~nsparkens vackra Regina), 

T.J. Särkkä -41 

7. Puck (-), Hannu Leminen -42 

8. Salainen ase (Den osynliga fienden), Theodor Luts - Erkki 

Uotila -43 
9. Varjoja Kannaksella (Skuggor över Näset), Theodor Luts -

Erkki Uotila -43 

+ Robert von Essen 

BASMAKOV LEONID 

1. Onnen saari (Lyckans ö), Maunu Kurkvaara -55 
2. Ei enää eilispäivää (Lyckans ö), Maunu Kurkvaara -56 

3. Tirlittan (-), Maunu Kurkvaara -58 

4. Patarouva (Spaderdam), Maunu Kurkvaara -59 

BERGSTRöM HARRY 

1. Kaikki rakastavat (Alla älskar), Valentin Vaala -35 
+ Pekka Attinen 

2. Vaimoke (Så tuktas en man), Valentin Vaala -36 

3. Mieheke (Så tuktas en kvinna), Valentin Vaala -36 

4. Koskenlaskijan morsian (Forsfararens brud), Valentin Vaala 
-37 

5. Juurakon Hulda (Hulda från Juurakko), Valentin Vaala -37 

6. Miehen kylkiluu (Mannens revben), Orvo Saarikivi - Hugo 

Hytönen -37 
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7. Niskavuoren naiset (Kvinnorna på Niskavuori), Valentin 

Vaala -38 

8. Poikamiesten holhokki (Ungkarlsklubbens skyddsling), Orvo 

Saarikivi -38 

9. Markan tähden (För en mark), Risto Orko -38 

10. Hätävara (Flickan i bakfickan), Orvo Saarikivi -39 

11. Avoveteen (Mot öppet vatten) , Orvo Saarikivi -39 

12. Rikas tyttö (En rik flicka), Valentin Vaala -39 

13. Punahousut (Rödbyxor), Ilmari Unho -39 

14. Tot t i salmen per i 11 inen (Arvtagaren t i 11 Tot ti salm i), Orvo 

Saarikivi -40 

15. Antreas ja syntinen Jolanda (Andreas och den syndiga Jo

landa), Valentin Vaala -41 

16. Viimeinen vieras (En oväntad gäst), Ville Salminen -

Arvi Tuomi -41 

17. Morsian yllättää (Brud efterlyses), Valentin Vaala -41 

18. Neljä naista (Fyra kvinnor), Ilmari Unho -42 

19. Varaventtiili (Kärlekens ABe), Valentin Vaala -42 

20. Hopeakihlajaiset (Familjen på avvägar), Wilho Ilmari -42 

21. Keinumorsian (De möttes vid gungan), Valentin Vaala -41 

22. Syntynyt terve tyttö (Född en frisk flicka), Ilmari Unho 

-43 

23. Neiti Tuittupää (Fröken brushuvud), Valentin Vaala -43 

24. Tositarkoituksella (Skämt undanbedes), Valentin Vaala -43 

25. Dynamiittityttö (Dynamitflickan), Valentin Vaala -44 

+ George de Godzinsky 

26. Hiipivä vaara (Dunkla makter), Yrjö Norta -44 

27. Mikä yö (Vilken natt), Ville Salminen -45 

28. Naimisiin päiväksi (Giftas för en dag), Yrjö Haapanen -46 

29. Menneisyyden varjo (1 skuggan av det förflutna), Ville 

Salminen -46 

30. Nuoruus sumussa (Ungdomen på avvägar), T.J. Särkkä -46 

31. Synnin jäljet (Synden lockar och straffar), Hannu Leminen 

-46 

32. Viikon tyttö (Flickan för veckan), Valentin Vaala -46 

33. Sisulla ja sydämellä (Kyss med effekt), Yrjö Norta -47 

34. Hedelmätön puu (Trädet som ingen frukt bär), Hannu Leminen 

-47 

35. Haaviston Leeni (Leeni från Haavisto), Ville Salminen -48 

36. Sankari kuin sankari (Hjälte som hjälte), Hannu Leminen -48 
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37. Soita minulle, Helena (Spela för mig, Helena), Hannu 

Leminen -48 
38. Kalle-Kustaa Korkin seikkailut (Kalle-Kustaa Korkkis även

tyr), Ilmari Unho -49 

39. Orpopojan valssi (På livets landsväg), Ville Salminen -50 

+ J. Alfr. Tanner 
40. Kaunis Vee~a eli Ballaadi Saimaalta (Vera - zigenerskan) 

Ville Salminen -50 
41. Kenraalin morsian (Generalens fästmö), Ville Salminen -51 

42. Rion yö (Det hände i Rio), Ville Salminen -51 

43. Tytön huivi (Flickorna kring Affu) , Ville Salminen -51 

+ J. Alfr. Tanner 
44. Mitäs me taiteilijat (Oss konstnärer emellan), Ville 

Salminen -52 

45. Tervetuloa aamukahville eli Tottako toinen puoli (Välkommen 

.till frukostklubben), Eddie Stenberg -52 
46. On lautalla pienoinen kahvila (Flottarkärlek), Thure Bahne 

-52 

47. Kipparikvartetti (Skepparkvartetten), Ville Salminen -52 

48. Varsovan laulu (Sången om Warszawa), Matti Kassila -53 
49. Jälkeen syntiinlankeemuksen (Efter syndafallet), Edvin 

Laine -53 
50. Se alkoi sateessa (Det började i regnet), Thure Bahne -

Eddie Stenberg -53 
51. Senni ja Savon sulttaani (Så älskas det i Savolax), Matti 

Oravisto -53 

52. Hilja, maitotyttö (Hilja, mjölkflickan), T.J. Särkkä -53 
53. Kasarmin tytär (Regementets fosterdotter), Aarne Laine -54 

54. Laivan kannella (Sång under segel), Ville Salminen -54 

+ Emil Kauppi 
55. Onni etsii asuntoa (Lyckan söker bostad), Thure Bahne -55 

56. Kukonlaulusta kukonlauluun (Men starkast är jorden), Aarne 

Laine -55 

57. Neiti Talonmies (Fröken Gårdskarl), William Markus -55 
58. Säkkijärven polkka (Säkkijärvis poIka), Ville Salminen -55 

59. Helunan häämatka (Helunas bröllopsresa), Sakari Jurkka -55 

+ Tatu Pekkarinen 
60. Villi Pohjola (Den vilda Norden), Aarne Tarkas -55 
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61. Riihalan valtias (Härskarinnan på Riihala), Hannu Leminen 

-56 

62. Yhteinen vaimomme (Vår gemensamma fru), Valentin Vaala -56 

63. Evakko (Evakuerad), Ville Salminen -56 

64. Muuan sulhasmies (Luffarbaronen), Hannu Leminen -56 

65. Taas tyttö kadoksissa (Ater en flicka försvunnen)~ Ville 

Salminen -57 

66. Herra sotaministeri (Herr krigsministern), Aarne Tarkas -57 
67. Vääpeli Mynkhausen (Fältväbel Mynkhausen), Aarne Laine -57 

68. Kulk~rin'- masurkka (Vagabondens mazurka), Aarne Tarkas -58 

69. Nuori mylläri (Den unga mjölnaren), Valentin Vaala -58 

70. Niskavuoren naiset (Kvinnorna på Niskavuori), Valentin 

Vaala -58 

71. Pieni luutatyttö (Lilla kvastflickan), T.J. Särkkä -58 

+ Olavi Karu 

72. Kovaa peliä Pohjolassa (Hårt spel i Norden), T.J. Särkkä 

-59 

73. Taas tapaamme Suomisen perheen (Familjen Suominen är här 

igen), T.J. Särkkä -59 

74. Myöhästynyt hääyö (Bröllopsnatt med förhinder), Edvin Laine 

-60 

75. Tyttö ja hattu (Flickan med hatten), Aarne Tarkas -61 

76. Naiset, jotka minulle annoit (Kvinnorna du gay mig), Aarne 

Tarkas -62 

+ Emmerich Kålmån, Jorma Panula 

r7. Viimeinen savotta (Det sista hygget), Edvin Laine - Olavi 

Tuomi -77 

Dessutom har Bergström komponerat en ny musik tilI en rysk 

kopia av filmen "Tulitikkuja lainaamassa" ("Låna tändstickor"), 
T.J. Särkkä - Yrjö Norta -38 

BERGSTRöM MATTI 

1. Mona ja palavan rakkauden aika (Mona och den brännande 

kärlekens tid), Mikko Niskanen - Taavi Kassila -83 

BLOMSTEDT (JALAS) JUSSI 

1. Anu ja Mikko (Anu och Mikko), Orvo Saarikivi -40 

+ Felix Krohn 



2. Rivilotta (Frontlotta), Turo Kartto -43 

+ Heikki Klemetti 

CHOPIN FREDERIC 

1. Levoton veri (Oroligt blod), Teuvo Tulio -46 

+ Tauno Tuomisto 

CHYDENIUS KAJ 

1. Onnenpeli (Lyckospelet), Risto Jarva -65 

+ Kari Rydman 
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2. Käpy selän alla (En kotte under ryggen), Mikko Niskanen -1 

+ Henrik Otto Donner 
3. Lapualaismorsian (Lappobruden), Mikko Niskanen -67 

+ Eero Ojanen 

4. Asfalttilampaat (Asfaltkärlek), Mikko Niskanen -68 

5. Ruusujen aika (Rosornas tid), Risto Jarva -69 

+ Otto Donner 

6. Kreivi (Grewen), Peter von Bagh -71 
+ M.A. Numminen 

7. Kun taivas putoaa (När himlen rasar), Risto Jarva -72 
8. Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti (Herr Puntila och 

hans dräng Matti), Ralf Långbacka -79 

DONNER (HENRIK) OTTO 

1. Tuulinen päivä (Blåsig dag), Eino Ruutsalo -62 

2. X-paroni, (X-paronen), Spede Pasanen -64 
3. Käpy selän alla (En kotte under ryggen), Mikko Niskanen -1 

+ Kaj Chydenius 

4. Vihreä leski (Gröna änkan), Jaakko Pakkasvirta -68 

5. Rottasota (Råttkriget), Maunu Kurkvaara -68 
6. Punahilkka (Rödluvan), Timo Bergholm -68 

7. Miljoonaliiga (Miljonligan), Maunu Kurkvaara -68 
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8. Ruusujen aika (Rosornas tid), Risto Jarva -69 

+ Kaj Chydenius 

9. Punatukka (Fabriksflickan), Maunu Kurkvaara -69 

10. Kujanjuoksu (Gatlopp), Maunu Kurkvaara -71 

11. Mommilan veriteot (Blodsdåden i Mommila 1917), Jotaarkka 

Pennanen -73 

12. Jouluksi kotiin (Hem tilI julen), Jaakko Pakkasvirta -75 

13. Runoilija ja muusa (Poeten och hans Musa), Jaakko Pakkas

virta - Lauri T~rhönen -78 

14. Pedon merkki (Vilddjurets märke), Jaakko Pakkasvirta - EVi 

Janikova-Pakaslahti -81 

15. Ulvova mylläri (Den galna mjölnaren), Jaakko Pakkasvirta 

Matti Penttilä -82 

16. Menestyksen maku (Framgångens sötma), Maunu Kurkvaara -83 

ENGLUND EINAR 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

... ja Helena soittaa ( ... och Helena spelar), Lasse Pöysti 

-52 

Yhden yön hinta (Priset för en natt) ~ Edvin Laine -52 

Kaikkien naisten monni (Flickornas egen rekryt), Lasse 

Pöysti -52 

Valkoinen peura (Den vita renen), Erik Blomberg -52 

Omena putoaa (Äpplet. faller), Valentin Vaala -52 

Kultaa ja kunniaa (Guld och ära), Hannu Leminen -53 

+ Aarre Merikanto 

Näkemiin, Helena (Farvä1, Helena), Lasse Pöysti -55 

Rakkaus kahleissa (Brott i blindo), William Markus -55 

Jokin ihmisessä (Något i människan), Aarne Tarkas -56 

10. Ratkaisun päivät (Naken sanning), Hannu Leminen -56 

11. Vieras mies (Främlingen), Hannu Leminen -57 

12. Äidittömät (De moderlösa), Jack Witikka -58 

13. Asessorin naishuolet (Asessorns kärleksbekymmer), Lasse 

Pöysti -58 

14. Verta käsissämme (Blod på våra händer), William Markus -5, 

15. Ei ruumiita makuuhuoneeseen (Inga lik i sängkammaren), 

T.J. Särkkä - Aarne Tarkas -59 
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16. Kuu on vaarallinen (Månen är farlig), T.J. Särkkä -62 

17. Pojat (Grabbarna), Mikko Niskanen -62 

ERO KAUKO 

1. Nuorena nukkunut (Silja), Teuvo Tulio -37 

ERTAMA ERKKI 

1. Sissit (Stridspatrullen) , Mikko Niskanen -63 
2. Hopeaa rajan takaa (Silver bortom gränsen), Mikko Niskanen 

-63 
3. Kahdeksan surmaluotia (Atta dödsskott), Mikko Niskanen -72 

ESCUDERO JOSE 

1. Tänään ol~t täällä (1 dag är du här), Maunu Kurkvaara -66 

+ Usko Meriläinen 

ESSEN ROBERT von 

1. Varjoja Kannaksella (Skuggor över Näset), Theodor Luts -

Erkki Uotila -43 

+ Pekka Attinen 

FAGERSTRöM ASSER 

1. Aika hyvä ihmiseksi (-), Rauni Mollberg -77 

+ Harri Tuominen 
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FO~GSTEDT NILS-ERIC 

1. Katariina ja Munkkiniemen kreivi (Katarina och greven av 

Munksnäs), Ossi Elstelä -43 

2. Ballaadi (Ballad), T.J. Särkkä -44 

+ Fredrik Pacius 
3. Sylvi (-), T.J. Särkkä -44 

4. Vain sinulle (För dig allena), Hannu Leminen -45 

5. En ole kreivitär (Grevinna för en natt), Hannu Leminen -45 
6. Tanssi yli hautojen (Dansen över gravarna), T.J. Särkkä -51 

7. Mä oksalla ylimmällä (Jag gungar i högsta grenen), Jack 

Witikka -54 

FUHRMAN ARTHUR 

1. Ei se mitään, sanoi Eemeli (Ta det lugnt, sa Eemeli), Ake 

Lindman -62 
+ Toivi Kärki 

GEIJERSTAM CLAES af 

1. 69 - Sixtynine (-), Jörn Donner -69 

2. Naisenkuvia (Kvinnobilder), Jörn Donner -70 

3. Anna (-). Jörn Donner -70 

GODZINSKY GEORGE de 

1. Varastettu kuolema (Den stulna döden), Nyrki Tapiovaara -3: 

2. Kaksi Vihtoria (Toffelhjältar), Nyrki Tapiovaara -39 

+ Erkki Salama 
3. Herrat ovat herkkäuskoisia (Herrar äro lättrogna), Helmer 

Adler -39 
4. Herra Lahtinen lähtee lipettiin (Bättre fly än illa·fäkta) 

Nyrki Tapiovaara -39 

+ Sven Möller Kristensen 
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5. Miehen tie (En mans väg), Nyrki Tapiovaara -40 

6. Kyökin puolella (Vi, som gå köksvägen), Risto Orko -40 

7. Poikani pääkonsuli (Min son, generalkonsuln), Ilmari Unho 
-40 

8. Ketunhäntä kainalossa (En räv bakom örat), Hugo Hytönen -4( 
9. Kulkurin valssi (Vagabond-valsen) , T.J.Särkkä -41 

10. Poretta eli keisarin uudet pisteet (Poretta, eIler Kejsa

rens nya poäng), Ilmari Unho -41 

11. Totinen torvensoittaja (Den allvarlige hornblåsaren), O. 
Saarikivi -41 

12. Ryhmy ja Romppainen (Ryhmy och Romppainen), Risto Orko -41 

13. Onnellinen ministeri (Ministern är lycklig), T.J. Särkkä 
-41 

14. Kuollut mies- rakastuu (Död man blir kär), Ilmari Unho -42 

15. Synnin puumerkki (Syndens bomärke), Jorma Nortimo -42 

16. Jees ja just (Jees och just), Risto Orko -43 
17. Miehen kunnia (En mans ära), Ilmari Unho -43 

18. Herra ja ylhäisyys (Herre och excellens), Jorma Nortimo -4 

19. Kuollut mies vihastuu (Död man blir vred), Ilmari Unho -44 

20. Dynamiittityttö (Dynamitflickan), Valentin Vaala -44 
+ Harry Bergström 

21. Kartanon naiset (Kvinnorna på Larsvik), Ilmari Unho -44 

22.13. koputus (13. varsIet), Ilmari Unho -45 

23. Valkoisen neilikan velho (Vita nejlikans herre), Ilmari 
Unho -45 

24. Vuokrasulhanen (Fästman att hyra), Valentin Vaala -45 

25. Loviisa (Lovisa), Valentin Vaala -46 

26. Tuhottu nuoruus (Skövlad ungdom), Hannu Leminen -47 
27. Kilroy sen teki (Kilroy var här), Ilmari Unho -48 

28. Hormo~nit valloilIaan (Hormonerna rasa), Orvo Saarikivi -4 

29. Rosvo-Roope (Piraten-älskaren), Hannu Leminen -49 

30. Jossain on railo (Mörk ligger råken), Valentin Vaala -49 
31. Amor ho i! (Amor åho j ! ), Hannu Leminen - 50 

32. Näin syntyy nykypäivä (Igår - idag) -51 
33. Gabriel, tule takaisin (Gabriel, kom tillbaka), Valentin 

Vaala -51 
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34. Kuisma ja Helinä (Kui~ma och H~linä), Ilmari Unho -51 

35. Salakuljettajan laulu (Smugglarserenaden), Lasse Pöysti 

36. Maailman kaunein tyttö (Världens vackraste flicka), Veikke 

Itkonen -53 

37. Saariston tyttö (Skärgårdstösen), Roland af Hällström -53 

38. Kaksi hauskaa vekkulia (Två roliga skälmar), Lasse Pöysti 

-53 

39. Lumikki ja 7 jätkää (Snövit och 7 timmerflottare), Ville 

Salminen -53 

40. Alaston malli kark~teillä (Naket äventyr), Ville Salminen 

-53 

41. Morsiusseppele (Brudkransen), Hannu Leminen -54 

+ Archibald Joyce 

42. Kummituskievari (Spökhuset), Lasse Pöysti -54 

43. Herrojen Eeva (Eva gör skandal), Yrjö Kdstermaa -54 

44. Minäkö isä (Pappa för en dag), Valentin Vaala -54 

45. Rakastin sinua, Hilde (Jag älskade dig, Hilde), Veikko 

Itkonen -54 

46. Leena (-), Sakari Jurkka -54 

47. Tähtisilmä (Stjärnöga), Matti Oravisto -55 

48. Lähellä syntiä (Nära synden), Hannu Leminen -55 

49. Tyttö tuli taloon (En flicka kom ... ), Veikko Itkonen -56 

50. Silja - nuorena nukkunut (Silja), Jack Witikka -56 

51. Yli merten ja mannerten (över land och hav), Erkki V. 

Oksanen -56 

52. Taape tähtenä (Taape som stjärna), Armand Lohikoski -62 

53. Se alkoi omenasta (Det började med äpplet), Teuvo Tulio -( 

GRANHOLM AKE 

1. Tukkijoella (Timmerflottarna), Roland af Hällström -51 

+ Tapio Ilomäki, Oskar Merikanto 

GUNAROPULOS YRJö 

1. Täysosuma (Fullträff), Hannu Leminen -41 

+ Toivo Lampen 
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HAAPALAINEN VÄINö 

1. Rantasuon raatajat (Sagan om Rantasuo), Orvo Saarikivi -42 

2. Valkoiset ruusut (Vita rosor), Hannu Leminen -43 

3. Yrjänän emännän synti (Yrjänä-värdinnans synd), Edvin Laine 

-43 

4. Vaivaisukon morsian (Fattiggubbens brud), T.J. Särkkä -44 

5. Suurin voitto (Hans största seger), Hannu Leminen -44 

6. Miesmalli (Doktorn står modell), Ossi EIstelä -44 

+ Tapio Ilomäki 

7. Suviyön salaisuus (Sommarnattens hemlighet), Eino Kari -45 

8. Anna-Liisa (-), Orvo Saarikivi -45 

9. Suomisen Olli yllättää (Olli gör sensation), Orvo Saarikivi 

-45 

10. Vastamyrkky (Motgift), Yrjö Haapanen -45 

11. Rakkautensa uhri (Offer för sin kärlek), Martin Söderholm 

-45 

HANNIKAINEN VÄINö 

1. Eulalia-täti (Tant Eulalia), Eino Jurkka -40 

2. Tyttö astuu elämään (En flicka i grått), Orvo Saarikivi -43 

3. Kulkurin tyttö (Vagabondens tös), Valentin Vaala -52 

4. Siltalan pehtoori (Inspektorn på Siltala), Valentin Vaala 

-53 

HARTTI KALEVI 

1. YÖ on pitkä (Natten är lång), Aarne Tarkas -52 

+ Olli Häme 

2. Kasvot kuvastimessa (Flickan och 3pegeln), Ralf Rubin -53 

3. Kuningas kulkureitten (Vandrarnas konung), Roland af Häll

ström -53 

4. Kovanaama (Hårdkokt), Aarne Tarkas -54 

5. Olemme kaikki syyllisiä (Alla äro vi skyldiga), Aarne 

Tarkas -54 
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6. Kesäyön lapset (Midsommarnattens barn). Ralf Rubin -55 

7. Tyttö lähtee kasarmiin (Flickan i kasern). Aarne Tarkas -56 

8. Vihdoinkin hääyö (Äntllgen bröllopsnatt). Aarne Tarkas -57 
9. Paksunahka (Tjockhuding). Aarne Tarkas -58 

10. Nina ja Erik (Nina och Erik). Aarne Tarkas -60 
11. Olin nahjuksen vaimo (Min man hann inte med). Aarne Tarkas 

-61 
12. Harha-askel (Frestelser). Erik Häkkinen -64 

HECTOR 

1. Palava enkeli (Ängel i flammor). Lauri Törhönen -84 

HEIMOVALTA EDVIN 

1. Helsingin kuuluisin liikemies (Helsingfors främsta affärs

man). Valentin Vaala -34 
+ Raf. Ramstedt 

HELASVUO ESA 

1. Saatanan radikaalit (-), Heikki Huopainen- Paavo Piiroinen -

Heikki Nousiainen - Timo Nissi -71 

2. Marja pieni! (Marja liten!). Eija-Elina Bergholm -72 
3. Kesän maku (En doft av sommar). Asko Tolonen -75 

4. Angelas krig (Angelan sota). Eija-Elina Bergholm -84 

HELISMAA REINO 

1. Mullin mallin (Upp och ner). Veikko Itkonen -61 

+ Toivo Kärki. Spede Pasanen 
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HIETANEN PEDRO 

2. Dirty Story (Likainen tarina), Jörn Donner -84 

1. Rikos ja rangaistus (Brott och straff), Aki Kaurismäki -

Pauli Pentti -8~ 

HILTUNEN RISTO 

1. Ruskan jälkeen (Den svarta snöns vinter), Edvin Laine -
Olavi Tuomi -79 

2. Natalia (-), Matti Kassila -79 

3. Akaton mies (Kärringlös karl), Edvin Laine -83 

HYTTI ANTTI 

1. Ihmemies (Wonderman), Antti Peippo - Olli Soinio -79 
2. Aurinkotuuli (Solvinden), Timo Linnasalo -80 

3. Ramses ja unet (Ramses och drömmarna), Heikki Partanen -

Sherif El Hakim -82 

4. Jon (-), Jaakko Pyhälä -83 

5. Pessi ja Illusia (Pessi och Illusia), Heikki Partanen -84 
+ Kari Rydman 

HYVöNEN ERKKI 

1. Jäinen saari (En ö av is), Erik Häkkinen -64 

HÄKKINEN CISSE 

1. Kuumat kundit (Hot Wheels), Jussi Itkonen -76 
+ Remu Aaltonen 



98 

HÄME OLLI 

1. Hän tuli ikkunasta (Han kom genom fönstret), Hannu Leminel 
-52 

2. Yö on pitkä (Natten är lång), Aarne Tarkas -52 

+ Kalevi Hartti 

3. Viettelysten tie (Frestelsernas väg), Kaarlo Nuorvala -55 

ILOMÄKI TAPIO 

1. Sano se suomeksi (Säg det på finska), Yrjö Nyberg -31 
+ Sven Lundevall 

2. Laveata tietä (Den breda vägen), Valentin Vaala -31 

3. Tukkipojan morsian (Timmerflottarens brud), Erkki Karu -3J 

4. Kuisma ja Helinä (Kuisma och Helinä), Kalle Kaarna -32 

5. Kosinta (Frieri), Yrjö Nyberg -32 

6. Kun isä tahtoo ... (När pappa vilI), Valentin Vaala -35 
7. Onnenpotku (Lyckosparken), Glory Leppänen -36 

+ Olavi Karu 

8. Seikkailu jalkamatkalla (Äventyr på fotvandringen), Jussi 

Sanellman -36 
9. Kaikenlaisia vieraita (Pigga pensionärer), T.J. Särkkä -

Yrjö Norta -36 

+ Olavi Karu, Antero Vartia 
10. Mies Marseillesta (Mannen från Marseille), Tapio Ilomäki 

-37 

11. Tukkijoella (Stockflötarna), Kalle Kaarna -37 

12. Elinan surma (Klaus Kurch och liten Elin), Kalle Kaarna -3 

13. Ulkosaarelaiset (Utskärsborna), Kalle Kaarna -38 
14. Vänrikki Stoolin tarinat (Fänrik Ståhls sägner), John W. 

Brunius - Roland af Hällström -39 

15. Isoviha (Stora ofreden), Kalle Kaarna -39 
16. Nuoria ihmisiä (Unga människor), Ossi Elstelä '-43 

17. Hevoshuijari (Hästskojaren), Ossi Elstelä -43 

18. Suomisen taiteilijat (Suominens konstnärer), Orvo Saarikiv 

-43 
19. Synnitön lankeemus (Syndabocken utan synd), Hannu Leminen 

-43 
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20. Sellaisena kuin sinä minut halusit (Sådan du ville ha mig), 

Teuvo Tulio -44 

21. Miesmalli (Doktorn står modell), Ossi Elstelä -44 

+ Väinö Haapalainen 

22. Suomisen Olli rakastuu (Olli förälskar sig), Orvo Saarikivi 

-44 

23. Matkalla seikkailuun (Biljett tilI äventyr), Yrjö Norta -4! 
24. Houkutuslintu (Lockfågeln), Roland af Hällström -46 

25. Pikajuna Pohjoiseen (Tåg norrut), Roland af Hällström -47 

26. Läpi usvan (Genom dimman), Roland af Hällström -48 

27. Keittiökavaljeerit (Kökskavaljerer), Yrjö Norta -49 
28. Vain kaksi tuntia (Från sex tilI åtta), Roland af Hällströ~ 

-49 

29. Hallin Janne (-), Roland af Hällström -50 

30. Ylijäämänainen (Stulen kärlek), Roland af Hällström -51 

31. Tukkijoella (Timmerflottarna), Roland af Hällström -51 

+ Oskar Merikanto, Ake Granholm 
32. Suomalaistyttöjä Tukholmassa (Finska flickor i Stockholm), 

Roland af Hällström -52 

33. Noita palaa elämään (Häxan går igen), Roland af Hällström 

-52 
34. Putkinotko (ödemarkens barn), Roland af Hällström -54 

35. Oi, muistatkos ... (Minns du, Emma), Jorma Nortimo -54 

36. Sankarialokas (Hjälterekryten), Aarne Tarkas ~55 

37. Vääpelin kauhu (Fältväbelns mara), Esko Töyri -57 

JOHANSSON NACKE 

1. Aatamin puvussa ja vähän Eevankin (1 Adams kläder och lite 

i Evas), Matti Kassila -71 



JOYCE ARCHIBALD 

1. Morsiusseppele (Brudkransen), Hannu Leminen -54 

+ George de Godzinsky 

JURVA MATTI 
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1. Herra johtajan "harha-askel" (Direktörens "felsteg")" Eino 

Jurkka -40 

+ Erkki Salama 
2. Maskotti (Mascot), Yrjö Norta -43 

+ Alvar Kosonen 

KAARTINEN KAARLO 

1. Luonnon kätköissä (Vildmarksmöten), Veikko Korkolainen ~63 

2. Viheltäjät (Visslarna - Les Siffl~urs), Eino Ruutsalo -64 

+ Carlos M. Selva 

3. Laituri (Bryggan), Eino Ruutsalo -65 
4. Musta Lumikki (Den svarta snövit), Matti Sokka -71 

+ Noidannuoli 
5. Risto Vanarin piilokamera (-), Risto Vanari -78 - -79 

+ Nalle Nyman 

KAJO YRJö 

1. Sininen varjo eli Keskiyön murha (Den blå skuggan), 

Valentin Vaala -33 

KALMAN EMMERICH 

1. Naiset, jotka minulle annoit (Kvinnorna som du gay mig), 

Aarne Tarkas -62 
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KAMU OKKO 

1. Haluan rakastaa, Peter (Jag vilI älska, Peter), Matti 

Kassila -72 

KARJALAINEN J. 

1. Huhtikuu on kuukausista ju1min (April är grymmast av måna

der), Suvi-Marja Korvenheimo -83 

KARTTUNEN EILA 

1. Lintumies (Fågelman), Seppo Putkinen -78 

KARU OLAVI 

1. Onnenpotku (Lyckosparken), Glory Leppänen -36 

+ Tapio Ilomäki 

2. Kaikenlaisia vieraita (Pigga pensionärer), T.J. Särkkä -

Yrjö Norta -36 

+ Antero Vartia, Tapio Ilomäki 

3. ·Asessorin naishuolet (Asessorns kärleksbekymmer), 

T.J. Särkkä - Yrjö Norta -37 

+ Antero Vartia, Eugen Malmsten 

4. Perheen mustalammas (Familjens svarta får), Jorma Nortimo 

-41 

+ Toivo Kärki 

5. Pieni luutatyttö (Lilla kvastflickan), T.J. Särkkä -58 

+ Harry Bergström 

KATAJAVUORI EINO 

1. Kohtalo johtaa meitä (Ledda av ödet), Veikko Itkonen -45 

+ Heikki Aaltoila 
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KATZ HERBERT 

1. Autotytöt (Bilbrudar), Maunu KUrkvaara -60 

KAUPPI EMIL 

1. Laivan kannella (Sång under segel), Ville Salminen -54 

+ Harry Bergström 

KEMPPI USKO 

1. Kaksi kivaa kaveria (-), Aarne Kivimäki -44 

2. Huhtikuu tulee (Mamma är förälskad), Valentin Vaala -53 

3. Miljonäärimonni (En rekrytpå miljonen), Roland af .Häll

ström -53 

4. Minä ja mieheni morsian (Min man har en fästmö), Valentin 

Vaala -55 

+ Kaarlo Valkama 

KLAm UUNO 

1. Ne 45 000 (De 45 000), Erkki Karu - Risto Orko -33 

2. Jumalan myrsky (Guds storm), Valentin Vaala -40 

3. Yli rajan (över gränsen), Wilho Ilmari -42 

KLEMETTI HE I KKI 

1. Rivilotta (Frontlotta), Turo Kartto -46 

+ Jussi Blomstedt 

KOIVISTOINEN EERO 

1. Takiaispallo (Kardborren), Veli-Matti Saikkonen -70 
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KOPISTO MARKKU 

1. Mies, joka ei osannut sanoa ei (Mannen som inte kunde säga 

nej), Risto Jarva -75 

+ Risto Pelli 

2. Loma (Solskenande), Risto Jarva -76 

3. Jäniksen vuosi (Harens år), Risto Jarva -77 

4. Kiljusen herrasväki (Herrskapet Kiljunen), Matti Kuortti -

Jouko Aaltonen -81 

KOSONEN ALLU (ALVAR) 

1. Maskotti (Mascot), Yrjö Norta -43 

+ Matti Jurva 

2. Kalle Aaltosen morsian (Kalle Aaltonens brud), Ossi 

Elstelä -48 

3. Laivaston monnit maissa (Flottans rekryter på vift), Ville 

Salminen -54 

KOSONEN EERO 

1. Olenko minä tullut haaremiin (Har jag kommit tilI ett ha

rem!), Waldemar Wohlström -32 

KOTILAINEN ESA 

1. Taikapeli (Trollspelet), Hannu Peltomaa -84 

+ Harri Tuominen 

KOTSONIS GEORGE 

1. Laukaus Kyproksessa (Ett skott på Cypern), Ake Lindman -65 



) 
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KRISTENSEN SVEN MöLLER 

1. Herra Lahtinen lähtee lipettiin (Bättre fly än illa fäkta), 

Nyrki Tapiovaara -39 

+ George de Godzinsky 

KROHN FELIX 

1. Sysmäläinen (Mannen från Sysmä), Valentin Vaala -38 

2. Vihreä kulta (Grönt guld), Valentin Vaala -39 
3. Anu ja Mikko (-), Orvo Saarikivi -40 

+ Jussi Blomstedt 
4. Linnaisten vihreä kamari (Gröna kammarn på Linnais), 

Valentin Vaala -45 

KURKI KLAUS 

1. Miehen vankina (En mans fånge), Olavi Kallas -43 

KUUSISTO ILKKA 

1. Rakkaus alkaa aamuyöstä (Kärleken börjar på morgonna~ten), 

Jarno Hiilloskorpi -66 

KUUSISTO TANELI 

1. Kirkastettu sydän (En kvinnas hjärta), Ilmari Unho -43 

2. Ihmiset suviyössä (Människor i sommarnatten), Valentin 

Vaala -48 

KUUVA KARI 

1. Narrien illat (Narrarnas aftnar), Tapio Suominen -70 

+ Markku Suominen 
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KÄRKI TOIVO 

1. Perheen mustalammas (Familjens svarta får), Jorma Nortimo 

-41 

+ Olavi Karu 

2. Poikamiespappa (Ungkarlspappan), Orvo Saarikivi -41 

+ Olavi Karu 

3. Laulava sydän (Hjärtats sång) , Edvin Laine -48 

4. Serenaadiluutnantti (Serenadlöjtnanten), Ossi EIstelä -49 

5. Köyhä laulaja (Fattig sångare), Ville Salminen -50 

6. Vain laulajapoikia (Vi sångargrabbar), Ossi EIstelä -51 

7. Rovaniemen markkinoilla (Marknad i Rovaniemi), Jorma 

Nortimo -51 

8. Lännen lokarin veli (Mr. Coolman från Vilda Vestern), Jorma 

Nortimo -52 

9. Komppanian neropatit (Muntra rekryter), Matti Oravisto -

Pentti Viljanen -52 

10. Muhoksen Mimmi (Tösen från Muhos), Jorma Nortimo -52 

11. Rantasalmen Sulttaani (Äventyr i Marocko), Eddie Stenberg 

-53 

12. Lentävä kalakukko (Esa "flyger" tilI Kuopio), Ville Sal-

minen -53 

13. Pekka Puupää (Kalle Träskalle), Ville Salminen -53 

14. Me tulemme taas (Vi kommer igen), Armand Lohikoski -53 

15. Pekka Puupää kesälaitumella (Kalle Träskalles pensionat), 

Armand Lohikoski -53 

16. Hei rillumarei (-), Armand Lohikoski -54 

17. Minä soitan Sinulle illalla (Ja' ringer i "afton), Armand 

Lohikoski -54 

18. Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä (Kalle Träskalle och 

Stumpen i Snömannens spår), Armand Lohikoski -54 

19. Kaksi vanhaa tukkijätkää (Två glada stockflötare), Ossi 

Elstelä -54 

20. Taikayö (Vårnattens tröllmakt), William Markus -54 

21. Majuri maantieltä (Landsvägsmajoren), Ossi Elstelä -54 

22. Pekka ja Pätkä puistotäteinä (Kalle Träskalle och Stumpen 

som parktanter), Armand Lohikoski -55 

23. Kiinni on ja pysyy (Sitter fast som ... ), Armand Lohikoski 

-55 
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24. Isän vanha ja uusi (Pappas gamla och nya), Matti Kassila 

-55 

25. Kaunis Kaarina (Vackra Kaarina), Ossi Elstelä -55 

26. Pekka ja Pätkä pahassa pulassa (Träskalle och Stumpen i 

knipa), Armand Lohikoski -55 

27. Pekka ja Pätkä ketjukolarissa (Träskalle och Stumpen ked-

jekrockar), Armand Lohikoski -57 

28. Kuriton sukupolvi (Nutidsungdom), Matti Kassila -57 

29. Rakas varkaani (Du kära tjuv), William Markus -57 

30. Pekka ja Pätkä salapoliiseina (Träskalle och Stumpen som 

deckare), Armand Lohikoski -57 

31. Pekka ja Pätka sammakkomiehinä (Träskalle och Stumpen som 

grodmän), Armand Lohikoski -57 

32. Kahden ladun poikki (Skidspår som korsas), Armand Lohikoski 

-58 

33. Pekka ja Pätkä Suezilla (Träskalle och Stumpen i Suez), 

Armand Lohikoski -58 

34. Murheenkryynin poika (Regementets sorgebarn i andra ledet), 

Aarne Laine -58 

35. Sotapojan heilat (Soldatflammor), Aarne Tarkas -58 

36. Pekka ja Pätkä miljonääreinä (Träskalle och Stumpen som 

miljonärer), Armand Lohikoski -58 

37. Vatsa sisään - rinta ulos (Magen in och bröstet ut), 

Aarne Tarkas -59 

38. Yks' tavallinen Virtanen (Virtanen ä ' vi allihopa), Ville 

Salminen -59 

39. Pekka ja Pätkä mestarimaalareina (Träskalle och Stumpen 

jobbar för fullt), Armand Lohikoski -59 

40. Kohtalo tekee siirron (ödets schackdrag), Armand Lohikoski 

-59 

41. Oho, ~ano Eemeli (Ahå. sa Eemeli), Ville Salminen -60 

42. Pekka ja Pätkä neekereinä (Träskalle och Stumpen som neg

rer), Aarne Tarkas -60 

43. Kaks' tavallista Lahtista (Två vanliga killar), Ville 

Salminen -60 

44. Kankkulan kaivolla (Kring Kankkula-brunnen), T.J. Särkkä -60 

45. Molskis, sanoi Eemeli, molskis! (Plums. sa' Eemeli, plums!). 

Ville Salminen -60 



46. Mullin mallin (Upp och ner), Veikko Itkonen -61 

+ Spede Pasanen, Repe Helismaa 

47. Toivelauluja (önskevisor), Ville Salminen -61 
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48. Ei se mitään, sanoi Eemeli (Ta de' lugnt, sa Eemeli), Ake 
Lindman -62 

+ Arthur Fuhrman 

49. Meiltähän tämä käy (Severi i full fart), Matti Kassila -73 
+ Jaakko Salo 

LAMPEN TOIVO 

1. Kiusaus (Frestelse), Teuvo Tulio -38 

2. Laulu tulipunaisesta kukasta (Sången om den eldröda blom-

man), Teuvo Tulio -38 

3. Vihtori ja Klaara (Vihtori och Klaara), Teuvo Tulio -39 

4. Kersantilleko Emma nauroi (Emmas sergeant), Ilmari Unho -40 
5. Täysosuma (Fullträff), Hannu Leminen -41 

+ Yrjö Gunaropulos 

6. Anja, tule kotiin (Anja, kom hem), T.J. Särkkä -44 

7. Anu ja Mikko (Anu och Mikko), Ville Salminen -56 

LASANEN PENTTI 

1. Kesällä kello 5 (Kloekan 5 denna sommar), Erkko Kivikoski 
-63 

2. Käyntikorttini.;. (Visitkortet), Erkko Kivikoski -64 
3. Onnelliset leikit (Lyckliga lekar): Juulia, Aito Mäkinen 

Tikku, Esko Elstelä -64 
4. Vaaksa vaaraa (Nära faran), Aito Mäkinen -65 

LAURILA LEO 

1. Rakuuna Kalle Kollola (Dragonen Kalle Kollola), Kalle 
Kaarna -39 
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LEHTINEN RAUNO 

1. Vain neljä kertaa (Bara fyra gånger), Aito Mäkinen -68 

2. Vodkaa, komisario Palmu (Vodka, komissarie Palmu), Matti 

Kassila -69 

3. Muurahaispolku (Myrstigen), Aito Mäkinen -70 
4. Tuntematon ystävä (En okänd vän), Lars G. Thelestam - Ismo 

Sajakorpi -77 - -78 

5. Kun Hunttalan Matti Suomen osti (Då Hunttalas Matti köpte 
Finland), Markku Onttonen -84 

6. Niskavuori (-), Matti Kassila -84 

LEIVISKÄ HELVI 

1. Juha (-), Nyrki Tapiovaara -37 

LERCHE NILS 

1. Sinut minä tahdon (Dej vilI jag ha), Valentin Vaala -49 

LIEVONEN MARKKU 

1. Hellyys (ömhet), Jörn Donner -72 
+ Hasse Walli, Vesa-Matti Loiri 

LINDEMAN OSMO 

1. Punainen viiva (Det röda strecket), Matti Kassila -59 
2. Komisario Palmun erehdys (Mysteriet Rygseck), Matti 

Kassila -60 
3. Minkkiturkki (Minkpälsen) , Aarne Tarkas -61 

4. Tulipunainen kyyhkynen (Den eldtöda duvan), Matti Kas~i~a 

-61 
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5. Rakas (Käraste). Maunu Kurkvaara -61 

6. Hetkiä yössä (Stunder i natten). Eino Ruutsalo -61 

7. Kaasua. komisario Palmu! (Vem mördade fru Skrof). Matti 

Kassila -61 

8. Kultainen vasikka (Den gyllene kalven). Ritva Arvelo -61 

9. Tähdet kertovat. komisario Palmu (Stjärnor. kommissarie 

Palmu. stjärnor) Matti Kassila -62 

10. Kolmen kaupungin kasvot (Tre städer). Matti Kassila -62 

11. Totuus on armoton (Sanningen ä~ skoningslös). Valentin 

Vaala -63 

LINKOLA JUKKA 

1. Kuningas jolla ei ollut sydänta (Kungen som inte hade någo1 

njärta). Päivi Hartzell - Liisa Helminen -82 

2. Kolme miestä (Tre män). Virke Lehtinen -84 

LINNAVALLI ESKO 

1. ÄI yli päästä perhanaa (Släpp ingen djävul över bron). 

Matti Kassila -68 

2. Pohjan tähteet (-). Ere Kokkonen -69 

3. Jussi Pussi (-). Ere Kokkonen -69 

4. Piilopirtti (-). Seppo Huunonen -78 

+ Erkki Liikanen 

5. Koomikko (Komikern). Matti Ijäs -83 

LOIRI VESA-MATTI 

1. Hellyys (ömhet). Jörn Donner -72 

+ Hasse Walli. Markku Lievonen 
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LUNDEVALL SVEN 

1. Sano se suomeksi (Säg det på finska), Yrjö Nyberg -31 

+ Tapio Ilomäki 

MADETOJA LEEVI 

1. Taistelu Heikkilän talosta (Kampen om Heikkllä-gård), 

Teuvo Tulio -36 

MALCOLM GEORGE 

1. Raportti eli balladi laivatytöistä (Balladen om båtflickor 

Maunu Kurkvaara -64 

+ Fitzwilliam Virginal Book 

MALMSTEN EUGEN 

1. Asessorin naishuolet (Asessorns kärleksbekymmer), 

T.J. Särkkä - Yrjö Norta -37 

+ Olavi Karu, Antero Vartia 

MALMSTEN GEORG 

1. Meidän poikamme merellä (Våra gossar tili sjöss), Erkki 
Karu -33 

2. Voi meitä! Anoppi tulee (Svärmor kommer), Erkki Karu -33 
3. Herrat täysihoidossa (Herrar i helpension), Risto Orko -33 

4. Pikku myyjätär (Den lilla försäljerskan), Georg Malmsten 

-33 
5. Syntipukki (Syndabocken), Erkki Karu -35 

6. Laivan kannella (På skeppets däck), Paavo Kostioja -38 

+ Alvar Andström 

7. Markus-setä kertoo (Farbror Markus berättar ... ), Vilho 

Syrjälä -38 
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8. SF-paraati (SF-paraden), Yrjö Norta -40 

9. Avioliittoyhtiö (Äktenskapsbolaget), Hannu Leminen -42 
10. Niin se on poijjaat (Korpral Möttönen), Ossi Elstelä -42 

11. Varuskunnan pikku morsian (Garnisonens lilla fästmö), Eero 
Levä -43 

12. "Jees, olympialaiset", sanoi Ryhmy ("Yes olympiaden", sa 
Ryhmy), Ilmari Unho -52 

MARTTINEN TAUNO 

1. Hornankoski (Djävulsforsen), Roland af Hällström -49 
2. Rikollinen nainen (En brottslig kvinna), Teuvo Tulio -52 

3. Radio tulee hulluksi (Radion blir tokig), Matti Kassila -52 

4. Mustasukkaisuus (Svartsjuka), Teuvo Tulio -53 

5. Olet mennyt minun vereeni (Det gick mig i blodet), Teuvo 
['ulio -56 

6. Mies tältä tähdeltä (En man från vår planet), Jack Witikka 

-58 

MARVIA EINARI 

1. Sillankorvan emäntä (Mor eIler kvinna), Ilmari Unho -53 

MATTILA MIKKO 

1. Calamari Union (-), Aki Kaurismäki -85 
+ Jone Takamäki 

MELAKOSKI ERKKI 

1. Kertokaa se hänelle (Berätta det åt henne), Ake Lindman 
2. Älä nuolase ... ! (Kurragömleken), Aarne Tarkas -62 
3. Hän varasti elämän (Stulet liv) , Aarne Tarkas -62 
4. Kun tuomi kukkii (När häggen blommar), Ake Lindman -62 

-61 
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5. Villin Pohjolan kulta (Guld i vilda Norden), Aarne Tarkas 

-63 
6. Jengi (Gänget), Åke Lindman -63 

7. Turkasen tenava (Pysen med ruter i), Aarne Tarkas -63 

8. Teerenpel"iä (Ekorrleken), Aarne Tarkas -63 
+ Kari Tuomisaari, Eino Virtanen 

9. Juokse kuin varas (Spring som en tjuv - Make Liek A Thief) , 

Palmer Thompson - Ake Lindman -64 
10. Villin Pohjolan salattu laakso (Den hemlighetsfulla dalen), 

Aarne T?rkas -63 

MELARTIN ERKKI 

1. Prinsessa Ruusunen (Prinsessan Törnrosa), Edvin Laine -49 

+ Heikki Aaltoila 

MERIKANTO OSAKR 

1. Tukkijoella (Timmerflottarna), Roland af Hällström -51 

+ Tapio Ilomäki, Ake Granholm 

2. Kesäillan valssi (1 sommarkvällen), Hannu Leminen -51 
+ Martti Similä 

3. Onnelliset (De lyckliga), Hannu Leminen -54 

+ Martti Similä 

MERILÄINEN USKO 

1. Yksityisalue (Privatområde), Maunu Kurkvaara -62 
2. Meren juhlat (Fest vid havet), Maunu Kurkvaara -63 

3. Naiset (Kvinnorna), Maunu Kurkvaara -64 

4. 4x4 Suomalainen episodi pohjoismaisesta yhteistyöelokuvasta 
Pourquoi? (-), Maunu Kurkvaara -65 

5. Tänään olet täällä (1 dag är du här), Maunu Kurkvaara -66 

+ Jose Escudero 
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6. Skierri, vaivaiskoivujen maa (Skierri), Markku Lehmuskallio 

-82 

+ Erik Satie 

MORRICONE ENNIO 

1. Maja Plisetskaja (-), Istvan Szintai -82 

+ Maurice Ravel 

MOROSEV IGOR 

1. Sampo (-). Aleksander Ptusko - Holger Harrivirta -59 

MUSICUS 

1. Intohimon vallassa (1 lidelsens famn) , Teuvo Tulio -47 

MARTENSON LASSE 

1. Justus järjestää kaiken (Justus ordnar allt), Lasse Pöysti 
-60 

2. Kuuma kissa? (Hot Cat?), Erkko Kivikoski -68 
3. Yö meren rannalla (Natt vid havet), Erkko Kivikoski -80 

MÄNTTÄRI ANSSI 

1. Laukaus tehtaalla (Skottet på fabriken), Erkko Kivikoski -1 

MÄNTTÄRI ASKO 

1. Pyhä perhe (-), Anssi Mänttäri -76 

2. Toto (-), Suvi-Marja Korvenheimo -82 
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NILSSON BO 

1. Täällä alkaa seikkailu (Här börjar äventyret), Jörn Donner 

-65 

NOIDANNUOLI 

1. Musta lumikki (Den svarta snövit), Matti Sokka -71 

+ Kaarlo Kaartinen 

NUMMINEN MAURI ANTERO 

1. Kreivi (Grewen), Peter von Bagh -71 

2. Herra Huu (Herr Huu), Jaakko Talaskivi -73 
+ Jani Uhlenius 

NYBERG GEORG (Norta Yrjö) 

1. Kolmas laukaus (Tredje skottet), Yrjö Norta -59 

NYMAN NALLE 

1. Risto Vanarin piilokamera (-), Risto Vanari -78 - -79 

+ Kaarlo Kaartinen 

OJANEN EERO 

1. Lapualaismorsian (Lappobruden), Mikko Niskanen -67 

+ Kaj Chydenius 
2. Se oli vuonna 1923 ... Kun isällä on hammassärky (-), Erkki 

Karu -23 

(musik 69) 



115 

PAAKKUNAINEN PARONI 

1. Lampaansyöjät (-), Seppo Huunonen -72 

2. Karvat (-), Seppo Huunonen -74 

3. Syksyllä kaikki on toisin (Förändrat är allt om hösten), 

Mikko Niskanen -78 

PAANANEN MATTI 

1. Rakastunut rampa (Den förälskade krymplingen), Esko Faven -

Tarja Laine -75 

PACIUS FREDRIK 

1. Ballaadi (Ballad), T.J. Särkkä -44 

+ Nils-Eric Fougstedt 

PAL~lGREN SELIM 

1. Meidän poikamme ilmassa - me maassa (Våra gossar i luften -

vi på jorden), Erkki Karu 34 

PALMROTH TOIVO (Palomurto Toivo) 

1. Jääkärin morsian (Jägarens brud), Kalle Kaarna -31 

2. Erämaan turvissa / Tundra - Valse Triste (ödemarkens 

skyddslingar), Friedrich von Maydell - Kalle Kaarna -31 

+ Sibelius 
3. Roinilan talossa (På Roinila gård), Erkki Karu -35 

4. Karmankolon kuningas (Härskaren på Karmala), Toivo Palo
murto - 38 
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PANULA JORMA 

1. Oksat pois (Saken ä' biff), Aarne Tarkas -61 

2. Me (Vi), T.J. Särkkä -61 

3. Naiset, jotka minulle annoit (Kvinnorna du gay mig), Aarne 

Ta.rkas. -62 

4. Varjostettua valoa (Ljus och skugga). Jarno Hiiloskorpi -6; 

s. Pulakapina (Krisupproret), Mikko NIskanen - Tapio Suominen 

-77 

6. Hullu kesä (Den tokiga sommaren), Tapio Parkkinen -80 

PARANTAINEN MARTTI 

1. Kalevalan mailta (Från Kalevalas nejder), Kalle Kaarna -35 

2. Suomalainen ratsuväki (Finska kavalleriet), dok. -63 

PARMET SIMON 

1. Nukkekauppias ja kaunis Lilith (Dockhandlaren och den 

vackra Lilith), Jack Witikka -SS 

2. Pikku Pietarin piha (Lilla Peter), Jach Witikka -61 

PASANEN SPEDE 

1. Mullin mallin (Upp och ner), Veikko Itkonen -61 

+ ToivO Kärki, Repe Helismaa 

PEKKARINEN TATU 

1. Helunan häämatka (Helunas bröllopsresa), Sakari Jurkka -SS 

+ Harry Bergström 
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PEMBROKE JIM 

1. Kesäkapina (Sommarrevolt), Jaakko Pakkasvirta -70 

PIHLAJAMAA LASSE 

1. Kylä (En by), Eino Ritari -57 

PIIRPA~KE 

1. Tullivapaa avioliitto (Tullfritt äktenskap), Jasos Zsombo

lyai -80 

+ Omega 

POKELA MARTTI 

1. Antti Puuhaara (-), Heikki Partanen - Katariina Lahti -

Riitta Rautoma -76 

+ Kari Rydman 

PYLKKÄNEN TAUNO (Tapio) 

1. Erehtyneet sydämet (Inspiration), Eero Leväluoma -44 

2. Minä elän {Jag lever), Ilmari Unho -46 

3. Pimeänpirtin hävitys (Förödelse), Ilmari Unho -47 

4. Suomen suurkisat 1947 (Finlands Festspel 1947), T.J. Särkkä 
-47 

5. Maaret, tunturien tyttö (Maaret, fjällens dotter), Valentin 

Vaala -47 

6. Lakeuksien lukko (Det hände i österbotten), Matti Kassila 

-51 

7. Sadan miekan mies (De hundra värjornas man), Ilmari Unho 

-51 
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8. Ryysyrannan Jooseppi (Jooseppi från Ryysyranta), Roland af 
Hällström -55 

9. Poika eli kesäänsä (Hans första sommar), Roland af Häll-
ström -55 

10. Lain mukaan (Enligt lagen), Roland af Hällström -56 

11. Juha (-), T.J. Särkkä -56 

12. Pää pystyyn, Helena (Humöret upp, Helena), Esko Töyri -57 

13. Risti ja liekki (Korset och lågan), Armand Lohikoski -57 
14. Kolmiapila (Treklövern), Roland af Hällström - Esko Töyri -

'Kyllikki Forssell -53 

RAMSTEDT RAF. 

1. Helsingin kuuluisin liikemies (Helsingfors främsta affärs

man), Valentin Vaala -34 

+ Edvin Heimovalta 

RANINEN AARNO 

1. Pölhölä (-), Pertti Reponen, Heikki Kinnunen, Taavi Kassila 
-81 

2. Lentävät luupäät (-), Spede Pasanen -84 

3. Kliffaa hei! (Kliffaa, hej!), Ere Kokkonen -84 

RANTA SULHO 

1. Pohjalaisia (österbottningar), T.J. Särkkä - Yrjö Norta -36 
2. Halveksittu (Den föraktade), Jorma Nortimo -39 

3. Lapseni on minun (Barnet, mitt barn), Jorma Nortimo -40 

4. Oi kallis Suomenmaa (Finland, våra fäders jord), Wilho 
Ilmari -40 
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RAUTIO MATTI 

1. Sininen viikko (Den blå veckan), Matti Kassila -54 

RAUTTO JOOSEPPI 

1. Minä ja ministeri (Jag och ministern), Risto Orko -34 

2. Siltalan pehtoori (Inspektorn på Siltala), Risto Orko -34 

RAVEL MAURICE 

1. Maja Plisetskaja (-), Istvan Szintai -82 

+ Ennio Morricone 

RECHARDT PEKKA 

1. Apinan vuosi (Apans år), Janne Kuusi -83 

RIEDEL GEORG 

1. Mustaa valkoisella (Black on White), Jörn Donner -68 

RINKAMA NISSE 

1. Ruma Elsa (Fula Elsa), Edvin Laine -49 

2. Isäntä soittaa hanuria (Glada takter på bondvischan), Matt 

Kassila -49 
3. Professori Masa (Professor Masa), Matti Kassila -50 

RYDMAN KARI 

1. Yö vai päivä/Day or Night (-), Risto Jarva - Jaakko Pakkas 

virta -62 
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+ Numidia Vaillant 

2. Tie pimeään (Vägen tilI mörkret), Ossi Skurnik -63 

3. Kielletty kirja (Förbjuden bok), Maunu Kurkvaara -65 

4. Onnenpeli (Lyckospelet), Risto Jarva -65 

+ Kaj Ch.yden i us 

5. Antti Puuhaara (-), Heikki Partanen - Katariina Lahti -

Riitta Rautoma -76 

+ Martti Pokela 

6. Milka - elokuva tabuista (Milka - en film om tabun), Rauni 

Mollberg -80 

7. Pessi ja Illusia (Pessi och Illusia), Heikki Partanen -84 

SALAMA ERKKI 

1. Kaksi Vihtoria (Toffelhjältar), Nyrki Tapiovaara -38 

+ George de Godzinsky 

2. Herra johtajan "harha-askel" (Dirktörens "felsteg", Eino 

Jurkka -40 

+ Matti Jurva 

SALO JAAKKO 

1. Lasisydän (Glashjärtat), Matti Kassila -59 

2. Isaskar Keturin ihmeelliset seikkailut (Isaskar Keturis 

underbara äventyr), Aarne Tarkas -60 

3. Kiusausten vuori (Frestelsernas berg), Viljo Lampela -60 

+ Heikki Seppälä 

4. Opettajatar seikkailee (Lärarinnan på äventyr), Aarne 

Tarkas -60 

5. Millipilleri (Miljonärdille), Spede Pasanen - Ere Kokkonen 

Jukka Virtanen -66 

6. Pähkähullu Suomi (Crazy Finland), Jukka Virtanen -67 

7. Noin 7 veljestä (Ungefär 7 bröder), Jukka Virtanen -68 

8. Näköradiomiehen ihmeelliset seikailut (Rundradiomannens 

underliga upplevelser), Ere Kokkonen -69 

9. Leikkikalugangsteri (Leksaksgangstern), Ere Kokkonen -69 
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10. Speedy gonzales - noin seitsemän veljeksen p6ika (Speedy 
Gonzales), Ere Kokkonen -70 

11. Päämaja (Högkvarteret), Matti Kassila -70 

12. Kahdeksas veljes (-), Spede Pasanen -71 
13. Hirttämättömät (-), Spede Pasanen - Vesa-Matti Loiri -77 

14. Laulu tulipunaisesta kukasta (Sången om den eldröda blom

man), Mikko Niskanen -71 

15. Uuno Turhapuro (-), Ere Kokkonen -73 

16. Meiltähän tämä käy (Severi i full fart), Matti Kassila -73 

+ Toivo Kärki 

17. Professori Uuno D.G. Turhapuro (Professor Uuno D.G. Turha
puro), Ere Kokkonen -75 

18. Lottovoittaja UKK Turhapuro (-), Ere Kokkonen -76 

19. Häpy endkö? eli kuinka Uuno Turhapuro sai niin kauniin ja 

rikkaan vaimon (-), Ere Kokkonen -77 
20. Rautakauppias Uuno Turhapuro, presidentin vävy (-), Ere 

Kokkonen -78 
21. Tupakkalakko (-), Spede Pasanen -80 

22. Uuno Turhapuron aviokriisi (-), Ere Kokkonen -81 

23. Uuno Turhapuro menettää muistinsa (-), Ere Kokkonen -82 

24. Koeputkiaikuinen ja Simon enkelit (-), Spede Pasanen 

+ Jilrgen von Schultz 

25. Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin (Uuno Turhapuro 

återfår minnet bitvis), Ere Kokkonen -83 
26. Uuno Turhapuro armeijan leivissä (Uuno i lumpen), Ere 

Kokkonen -84 

SATIE ERIK 

1. Skierri, vaivaiskoivujen maa (Skierri), Markku Lehmus
kallio -82 

+ Usko Meriläinen 

von SCHULTZ JURGEN 

1. Koeputkiaikuinen ja Simon enkelit (-), Spede Pasanen -79 

+ Jaakko Salo 
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SELVA CARLOS M. 

1. Viheltäjät (Visslarna - Les Siffleurs), Eino Ruutsalo -64 

+ Kaarlo Kaartinen 

SEPPÄLÄ HEIKKI 

1. Kiusausten vuori (Frestelsernas berg), Viljo Lampela -60 

+ Jaakko Salo 

SIBELIUS JEAN 

1. Erämaan turvissa / Tundra - Valse Triste (ödemarkens skydds

lingar), Friedrich von Maydell - Kalle Kaarna -31 

+ Toivo Palmroth 
2. Aila, Pohjolan tytär (Aila, Pohjolas dotter), Jack Witikka 

-51 
3. Vastaus (Svaret), Viljo Lampela -52 

4. Tuntematon sotilas (Okänd soldat), Edvin Laine -55 
+ Ahti Sonninen 

SIHVO SAM. 

1. Jääkärin morsian (Jägarens brud), Risto Orko -38 

+ Pekka Attinen 

SIMILÄ MARTTI 

1. Aatamin puvussa ja vähän Eevankin (1 Adams kläder och lite 

i Evas), Jaakko Korhonen -31 

2. Rovastin häämatkat (Prostens bröllopsresor), Jaakko Korho

nen -31 
3. Kuin uni ja varjo (Dröm och skugga), T.J. Särkkä - Yrjö 

Norta -37 
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4. Lapatossu (-), T.J. Särkkä - Yrjö Norta -37 

5. Kuriton sukupolvi (Det självständiga släktet), Wilho 
Ilmari -37 

6. Tulitikkuja lainaamass~ (Låna tändstiekor), T.J. Särkkä -
Yrjö Norta -38 

7. Olenko minä tullut haaremiin (Har jag hamnat i ett harem?), 

T.J. Särkkä - Yrjö .Norta -38 

8. Syyllisiäkö? (Skyldiga?), Jorma Nortimo -38 
9. Rykmentin murheenkryyni (Regementets sorgebarn), 

T.J. Särkkä - Yrjö Norta -38 

10. Vieras mies tuli taloon (En främling kom tilI gården), 

Wilho Ilmari -38 

11. Nummisuutarit (Soekenskomakarna), Wilho Ilmari -38 

12. Eteenpäin - elämään (Framåt - mot livet) , T.J. Särkkä -
Yrjö Norta -39 

13. Helmikuun manifesti (Februarimanifestet), T.J. Särkkä -
Yrjö Norta -39 

14. Jumalan tuomio (Guds dom), T.J.'Särkkä - Yrjö Norta -39 

15. Takki ja liivit pois (Roeken oeh västen bort), Jorma 

Nortimo -39 

16. Lapatossu ja Vinski olympiakuumeessa (Lapatossu oeh Vinski 
i olympiafeber), Yrjö Norta -39 

17. Seitsemän veljestä (Sju bröder), Wilho Ilmari -39 

18. Serenaadi sotatorvella (Serenad på signalhorn), 
T.J. Särkkä -40 

19. Suotorpan tyttö (Tösen från Stormyrtorpet), T.J. Särkkä -40 
20. Aatamin puvussa ja vähän Eevankin (1 Adams kläder oeh lite 

i Evas), Ossi EIstelä -40 

21. Runon kuningas ja muuttolintu (Skaldekonungen oeh flytt
fågeln), T.J. Särkkä -40 

22. Tavaratalo Lapatossu ja Vinski (Varuhuset "Lapatossu oeh 

Vinski"), T.J. Särkkä -40 

23. Yövartija vain ... (Bara en nattvakt ... ), Yrjö Norta -40 
24. Jos oisi valtaa ... (Aek, om jag kunde ... ), Yrjö Norta -41 

25. Suomisen perhe (Familjen Suominen), T.J. Särkkä -41 

26. Oi aika vanha kultainen (Kvartetten som förenades), Orvo 

Saarikivi -42 

27. Onni pyörii (Lyekan rullar), T.J. Särkkä -42 
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28. Uuteen elämään (Mot ny tt liv), T.J. Särkkä -42 

29. August järjestää kaiken (August ordnar allt), T.J. Särkkä 
-42 

30. Suomisen Ollin tempaus (Suominens Olli pA farliga vägar), 
Orvo Saarikivi -42 

31. Tuomari Martta (Domare Martha), Hannu Leminen -43 

32. Naiskohtaloita (Kvinnoöden), T.J. Särkkä -47 

33. Kesäillan valssi (1 sommarkvällen) , Hannu Leminen -51 

+ Oskar Merikanto 
34. Onnelliset (De lyckliga), Hannu Leminen -54 

+ Oskar Merikanto 

SINNEMÄKI HANNU 

1. Maa on syntinen laulu (-), Rauni Mollberg -73 

SIRPO BORIS 

1. Pikku pelimanni (Den lilla spelmannen), T.J. Särkkä -39 

2. Pikku pelimannista viulun kuninkaaksi (FrAn liten spelman 

tilI violinkung), T.J. Särkkä -49 

SOHLSTRöM GöSTA 

1. Tee työ ja opi pelaamaan (Tur i spel, tur i kärlek), Kalle 

Kaarna -36 

SONNINEN AHTI 

1. Koskenkylän laulu (SAngen om forsbyn), Ilmari Unho -47 

2. Ruusu ja kulkuri (Rosen och vagabonden), Ilmari Unho -49 

3. Kanavan laidalla (Stockflottarnas melodi), Ilmari Unho -49 

4. Maija löytää sävelen (Maija och fru Musica), Matti Kassila 
-50 
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5. Härmästa poikia kymmenen (österbottnisk blod), Ilmari 

Unho -50 

6. Ratavartijan kaunis Inkeri (Banvaktens vackra Inkeri), 

Hannu Leminen -50 

7. Radio tekee murron (Radion gör inbrott), Matti Kassila -51 

8. Pessi ja Illusia (Pessi och Illusia), Jack Witikka -54 

9. Kun on tunteet (Kärlek i mars), Erik Blomberg -54 

10. Kihlaus (Förlovning), Erik Blomberg -55 

11. Tuntematon sotilas (Okänd soldat), Edvin Laine -55 

+ Jean Sibelius 

12. Elokuu (Skördemånad), Matti Kassila -56 

13. Lumisten metsien tyttö (Flickan från den vita skogen), 

William Markus -60 

14. Pikku Suorasuu (Lilla Iris Klewe), Edvin Laine -62 

SOR F. 

1. Rakkauselokuva (En kärleksfilm), Anssi Mänttäri -84 

+ Anssi Tikanmäki 

SUOMINEN MARKKU 

1. Narrien illat (Narrarnas aftnar), Tapio Suominen -70 

+ Kari Kuuva 

SVIRIDOV GEORGI 

1. Luottamus (Förtroende), Edvin Laine - Viktor Tregubovitch 
-76 

TAKAMÄKI JONE 

1. Calamari Union (-), Aki Kaurismäki -85 
+ Mikko Mattila 
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TANNER J. ALFR. 

1. Orpopojan valssi (PA livets laridsväg), Ville Salminen -50 

+ Harry Bergström 

2. Tytön huivi (Flickorna kring Affu), Ville Salmin~n -51 
+ Harry Bergström 

TAPANINEN JUHA 

1. Viu-hah-hah-taja (-), Ere Kokkonen -74 

TAURUS 

1. Kirje (-), Pekka Hyytiäinen - Pauli Pentti -78 

THE STRANGERS 

1. Vaarallista vapautta (Farlig frihet), Veikko Itkonen -62 

THOSE LOVELY HULA HANDS 

1. Pilvilinna (-), Sakari Rimminen -70 

TIKANMÄKI ANSSI 

1. Arvottomat (De arvlösa), Mika Kaurismäki -82 

2. Klaani - tarina Sammakoiden suvusta (Klanen - berättelsen 

om Grodornas släkt), Mika Kaurismäki -84 

O. Rakkauselokuva (En kärleksfilm), Anssi Mänttäri -84 

+ F. Sor 
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TJAIKOVSKIJ PJOTR 

1. Sensuela (-), Teuvo Tulio -73 

TUMMA T. 

1. Unelma karjamajalla (Drömmen på fäbodvallen) , Teuvo Tulio 
-40 

TUOMINEN HARRI 

1. Aika hyvä ihmiseksi (- ). Rauni Mollberg -77 

+ Asser Fagerström 
2. Taikapeli (Trollspelet) , Hannu Peltomaa -84 

+ Esa Kotilainen 

TUOMINEN MATTI T. 

1. Pekka ja Pätkä ja tuplajättipotti (-), Visa Mäkinen -85 

TUOMI SAARI KARI 

1. Teerenpeliä (Ekorrleken), Aarne Tarkas -63 
+ Erkki Melakoski, Eino Virtanen 

TUOMISTO TAUNO 

1. Rakkauden risti (Kärlekens kors), Teuvo Tulio -46 

TUPPURAINEN ALLAN 

1. Vapaa-duunari Ville-Kalle (-), Visa Mäkinen -84 

+ KP~l-musiikki 
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TURUNEN MARTTI 

1. Rengasmatka eli Peräkylän pikajuna (Spexexpressen), 'Ilmari 

Unho -52 

UHLENIUS JANI 

1. Herra Huu (Herr Huu), Jaakko Talaskivi -73 

+ M.A. Numminen 

VAILLANT, NUMIDIA 

1. Yö vai päivä I Day or Night (-), Risto Jarva - Jaakko 

Pakkasvirta -62 
+ Kari Rydman 

VALKAMA KAARLO 

1. Minä ja mieheni morsian (Min man har en fästmö), Valentin 
Vaala -55 

+ Usko Kemppi 

\VALLI HASSE 

1. Hellyys (ömhet), Jörn Donner -72 
+ Markku Lievonen, Vesa-Matti Loiri 

VALPOLA HEIKKI 

1. Yön sylissä (Hemåt i natten), Jan Lindström -76 
2. The Bergman file (-), Jörn Donner -77 

3. Miestä ei voi raiskata (Män kan inte våldtas), Jörn Donner 

-78 
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4. Vartioitu kylä 1944 (En bevakad by 1944), Timo Linnasalo 
-78 

5. Kainuu 39 (-), Pirjo Honkasalo - Pekka Lehto -78 

6. Tulipää (Eldsjälen), Pirjo Honkasalo - Pekka Lehto -80 

7. Syöksykierre (Dödsvirveln), Tapio Suominen - Jon Lindström 

-81 

8. Aidankaatajat eli heidän jälkeensä vedenpaisumus (Omstör

tarna efter dem följer Syndafloden), Olli Soinio - Nadja 
Pyykkö -82 

9. Iso vaalee (Blondinen), Veikko Kerttula -83 
10. Aikalainen (~n samtida), Timo Linnasalo -84 

11. Päivää, herra Kivi (Goddag, herr Kivi), Timo Linnasalo -84 

VARTIA ANTERO 

1. Kaikenlaisia vieraita (Pigga pensionärer), T.J. Särkkä -

Yrjö Norta -36 

+ Olavi Karu, Tapio Ilomäki 

2. Asessorin naishuolet (Asessorns kärleksbekymmer), 

T.J. Särkkä - Yrjö Norta -37 
+ Olavi Karu, Eugen Malmsten 

WEBER MARIO 

1. Iloinen Linnanmäki (Glada Borgbacken), Jack Witikka -60 

WESSMAN HARRI 

1. Prinsessa, joka nukkui 100 vuotta (Prinsessan, som sov 

hundra år), Per-Olof Strandberg -81 

VIHERLUOTO PENTTI 

1. Huijarien huvittavat huiputtajat (Skämtsamma skojares 

skälmstycken), Aarne Kivimäki -45 
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VILJANEN MATTI 

1. Miss Eurooppaa metsästämässä (Pä jakt efter Miss Europa), 
Erik Blomberg -ss 

VIRTANEN EINO 

1. Virtaset ja Lahtiset (-), Jack Witikka -59 
2. Teerenpeliä (Ekorrleken), Aarne Tarkas -63 

+ Erkki Melakoski, Kari Tuomisaari 

3. Johan nyt on markkinat (Oh, vilken cirkus), Aarne Tarkas 
-66 

WISLICST STANISLAV 

1. Hääyö (Bröllopsnatten), Erik Blomberg -62 

ZATSEPIN ALEXANDR Zatsepine Alexandre 

1. Tulitikkuja lainaamassa (Låna tändstickor - Za spitskami), 
Risto arka - Leonid Gajdaj, Olavi Tuomi - Marina Volovltsh 
-79 

2. Eläköön itsemurhaaja / Bis später - ich muss mich 
erschiessen (-), Vojtech Jasny -84 
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3.Filmet ~ed fubsik av flera komponister 

1. Sinä olet kohtaloni (Du är mitt öde), Erkki Uotila -45 

2. Suomi maksaa (Finland betalar) -51 

3. Maailmat kohtaavat (Världarna mötas), Hannu Leminen -52 

4. Matka mustien maanosaan (TilI de' svartas land), Veikko 
Itkonen -52 

5. Suuri sävelparaati (Den stora schlagerparaden). Jack 
Witikka -59 

6. Iskelmäketju (Schlagerkedjan), Hannes Häyrinen - Esko 
Töyri -59 

7. Taistelujen tie (Stridernas väg) -60 

8. Iskelmäkaruselli pyörii (Schlagerkarusellen snurrar). Harry 
Orvomaa -60 

9. Tähtisumua (Stardust). Aarne Tarkas -61 
10. Nuoruus vauhdissa (Ungdom i farten), Valentin Vaala -61 

11. Topralli (-). Yrjö Tähtelä -66 

12. Työmiehen päiväkirja (En arbetares dagbok). Risto Jarva -67 

13. Mannerheim - Suomen marsalkka (Mannerheim - Marskaiken av 

Finland), Kari Uusitalo enligt en pIan av Sakari Salokangas 
-68 

14. Kesyttömät veljekset (Bröderna). Erkko Kivikoski -69 

15. Bensaa suonissa (Bensin i blodet); Risto Jarva -70 
16. Yhden miehen sota (En mans krig), Risto Jarva -73 

17. Voi juku mikä lauantai (-). Visa Mäkinen -79 

18. Täältä tullaan, elämä! (Raka spåret. gosse!). Tapio 
Suominen -80 

19. Rokki Diggari (-). Jouko Lehmuskallio -81 

20. Saimaa-ilmiö (-). Aki Kaurismäki - Mika Kaurismäki -81 

21. Jousiampuja (Bågskytten). Taavi Kassila -82 
22. Regina ja m)ehet (Regina och männen). Suvi-Marja Korven

heimo -83 

23. Kello (Klockan), Anssi Mänttäri -84 

24. Viimeiset rotannahat (Barskuren). Anssi Mänttäri - Aki 
Kaurismäki -85 

25. Pimeys odottaa (1 väntan på mörkret), Paul'i Pentti -85 
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4. Ingen musTk---liämnd 

1. Suomi kutsuu (Finland kallar), Heikki Aho -32 

2. Välähdyksiä Suomen ja Venäjän sodasta 1939 - 40 (Glimtar 

från finsk-ryska kriget 1939 - 40), -40 

3. Taistelun tie (Vår kamp) , planering: Risto Orko -40 

4. Pakkorajalta Syvärille (Från tvångsgränsen tilI Syväri), 

-41 

5 . Suomenlahdelta Äänisjärvelle (-), -42 

6. Dollarimiljoona (Dollarmiljonen), Nils Dahlström - Oskar 

Tengström -42 

7. Hangon motista Vienan kanavalle (-), -42 

8. Rakkautensa uhri (Offer för sin kärlek), Martin Söderhjelm 

-45 
9. Pohjolan tähtitaivaan alla (Romantik under Nordens stjär

nor), Olavi Tamminen -55 

10. Rintamalotta (Lottor vid fronten), Aarne Tarkas -56 

11. Voi veljet, mikä päivä! (Du milde, vilken dag!), Sakari 

Jurkka - Veikko Itkonen -61 

12. Kaikenlaisia karkulaisia (Alla tiders rymlingar), Visa 

Mäkinen -81 

13. MP - Minä pelkään (MP - Jag är rädd), Pekka Hyytiäinen -82 
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5. Problem 

1~ Det finns en rapport hos Teosto om en film som heter 

"Heinäniityn tyttö", musiken är komponerad av Martti 

Similä. En sådan film är mm nämnd i någon filmbok men 

i stället finns det en film med namnet, "Suotorpan tyttö" 

("Tösen från Stormyrtorpet"), regisserad av T.J. Särkkä 

-40. Musiken är komponerad av Similä. Det kunde vara 

samma film eftersom det inte finns någon "Tösen från 

Stormyrtorpet" nämnd hos Teosto. 

2. Det finns tre slags information om musiken i filmen "Le

voton veri" ("Oroligt blod"), regisserad av Teuvo Tulio. 

Det finns en gammal lapp hos Teosto från år -45 där det 

står att musiken i filmen är fri,' alltså tidigare kom

ponerad. 1 Uusitalos bok och iKinolehti 3/77 hittade 

jag två andra uppgifter: att filmen skulle vara från år 

-46 och musiken skulle vara av Musicus eIler att filmen 

skulle vara från år -47 och musiken av Tauno Tuomisto. 

3. 1 filmen "Korpinpolska" '( -), regisserad av Markku Leh

muskallio -80, har som musik använts folkmelodin "Kor

pinpolska" uppförd av Paavo Katajasaari. 

4. Regissörerna Visa Mäkinen och Frank Siponen har i de 

följande filmerna använt uppföranderättsligt fri musik 

från skivor, KPM-records (det anges inte musikens art 

eIler kompositör): 

1. Mitäs me sankarit (Vi hjältar), Visa Mäkinen -80 

2. Likainen puolitusina (Ett halvdussin hopplösa), Visa 

Mäkinen -82 

3. Pi pi piI ... Pilleri (-), Frank Siponen -82 

4. Agentti 000 ja kuoleman kurvit (-), Visa Mäkinen -83 

5. Vapaa-duunari Ville-Kalle (-), Visa Mäkinen -84 

+ Allan Tuppurainen 
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VIII KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Förteckning över otryckt material 

a) Noter och manuskript 

Esbo, Markku Kopisto: partitur och manuskript tilI fil

men "Jäniksen vuosi" ("Harens år") 
Helsingfors, Finlands filmarkiv: manuskript tilI filmen 

"Evakko" ("Evakuerad"); kopior av 

rapporter tilI Teosto 
Helsingfors, Teosto: rapporter tilI Teosto 

Klaukkala, Harry Bergström: partitur tilI filmen "Ev,akko" 

("Evakuerad") 

b) Filmer 

Helsingfors, Finlands Filmarkiv: "Evakko ("Evakuerad"); 

klippta versioner av "Jäniksen vuosi" 
("Harens år") 

Helsingfors, Filminor:' originalversionen av "Jäniksen 

vuosi" ("Harens år") 

c) Intervjuer 

Bergström, Harry och Sirkka 1983 - 85 
Forsström, Tom 1985 

Kopisto, Markku 1983 - 85 
Riihimäki, Pekka 1984 - 85 



Litteratur 

Finnish Films Finland~is 83. 

Finnish Films Finlandais 84. 

Finnish Films Finlandais 85. 

Haapanen, Urpo 

Kinolehti 1956 - 85. 

Kuusela. A.M. Pertti 

Mitä missä milloin 1968 -70. 

Mitä missä milloin 1971 - 79. 

Mitä missä milloin 1981. 

Mitä missä milloin 1982 - 83. 

Mitä missä milloin 1984. 

Mitä misä milloin 1985. 
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Toim. H. Reinikainen, 1983. 

Toim. K. Tykkyläinen. 1984. 

Toim. K. Tykkyläinen. 1985. 

Suomalaisten äänilevyjen 

luettelo 1946 - 1966. Suomen 

äänitearkiston julkaisu no. 

1. Helsinki 1967. 

Puoli vuosisataa filmiääni

tekniikkaa Suomessa. Suomen 

elokuvasäätiön julkaisusarja 

no. 2. Multiprint Oy 1976. 

Toim. Matti Käki, Pauli Kojo, 

Ritva Räty. Helsinki 1967. 

Keuruu 1968 - 69. 

Toim. Pauli Kojo. Ritva 

Jyrki Leskinen. Keuruu 

78. 

Toim. Rauli Kojo. Ritva 

Ritva Raassina. Keuruu 

Toim. Pauli Kojo. Ritva 

Keuruu 1981 - 82. 

Toim. Laina Metsähuone. 

Keuruu 1983. 

Räty. 

1970 -

Räty, 

1980. 

Räty. 

Toim. Laina Metsähuone, 

Ritva Räty. Keuruu 1984. 



Otavan iso musiikki

tietosanakirja 

Tykkyläinen, Lauri 

Lehmuksela, Olavi 

Seppänen, Unto 

Studio 8-14. Suomen elokuva

säätiön julkaisu. 

Strömmer, R. - Haapanen, U. 

Tagg, Philip 

Uusitalo, Kari 
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1. painos. Keuruu 1976. 

Markku Kopisto elokuvasävel

täjä. Projektio no. 4/81. 

a) Mykästä filmistä äänielo

kuvaan. Rondo 10/77. 

b) Elokuvamusiikkia sotavuo

sista 50-luvulle. Rondo 

1/78. 

c) Vähän hyvää, vähän huonoa 

ja paljon keskinkertaista 

filmimusiikkia. Rondo 

3/78. 

Evakko. Helsinki 1954. 

Toim. Raimo Silius. Hyvinkää 

1978 - 84. 

Suomalaisten äänilevyjen 

luettelo 1920 - 1945. Suomen 

äänitearkiston julkaisu no. 

19. Helsinki 1981. 

Kojak - 50 Seconds of Tele-' 

vision Music: toward the 

Analysis of Affect in Popu

lar Music. Skrifter från 

Musikvetenskapliga Institu

tionen, Göteborg, no. 2. 

Surte 1979. 

a) Suomalaisen elokuvan 

vuosikymmenet. Keuruu -

Helsinki 1965. 



Virtanen. Eino 
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b) Umpikuja? Suomalaisen 

elokuvan vaikeat vuodet 

64 - 69. Elokuvasäätiön 
julkaisu no. 15. Hyvinkää 

1984. 

Säveltäjät ja Sanoittajat 
ELVIS r.y. 25. vuotta 1954 -

1979. 



IX FöRKORTNINGAR 
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Otavan iso musiikkitietos~nakirja, arto 

Bergström, Harry 

Virtanen, Eino: Säveltäj't ja San6ittajåt 
ELVIS r.y. 25 vuotta (954 - 1919. 

Uusitalo, Kari: S~ö~~laisen el~ktiv~n vuoii

kymmenet. 
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