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MS.MUS.173    ARMAS JÄRNEFELT 

 

     

 

Armas Järnefelt (1869–1958) opiskeli musiikkia vuosina 1887–94 Helsingissä, Berliinissä ja 

Pariisissa ja toimi sen jälkeen kapellimestarina Helsingissä. 1907 hänet nimitettiin Tukholman 

Kuninkaallisen teatterin kapellimestariksi, jossa tehtävässä hän toimi vuoteen 1932 saakka. 

1932–36 hän oli Suomalaisen Oopperan ylikapellimestarina ja 1942–44 Helsingin 

kaupunginorkesterin kapellimestarina. 

 

Järnefeltin sävellyksistä tunnetaan parhaiten yksinlaulut. Lisäksi hänen tuotantoonsa kuuluu 

orkesterisävellyksiä, näyttämömusiikkia, kantaatteja ja muita kuoroteoksia sekä pianokappaleita. 

 

Armas Järnefeltin arkisto sisältää orkesteri-, näytelmä-, elokuva- ja kuoromusiikkia, yksinlauluja 

sekä tutkielman lauluista. Mukana on mm. Järnefeltin omia sävellyskäsikirjoituksia, 

puhtaaksikirjoitettuja sävellyksiä, yksinlaulujen sovituksia orkesterille sekä nuottipainatteita. 

Arkiston laajuus on yhdeksän koteloa eli 0,7 hm ja sen rajavuodet ovat 1800-luvun lopulta 

vuoteen 1984. Useimmista käsikirjoituksista puuttuu aikamerkintä. Arkiston kielet ovat suomi, 

ruotsi, saksa ja ranska. 

 

 

Muut Kansalliskirjastossa olevat Armas Järnefeltin sävellyskäsikirjoitukset: 

Temppelinrakentajat. Kantaatti Suomen Yliopiston 300-vuotisjuhlaan  

(tekstit: V. A. Koskenniemi)  

- partituuri        Ms.Mus.31.1 

- stemmat        Ms.Mus.31.2  

 Kehtolaulu         Ms.Mus.31.3 

 Maikille muistiksi Armaalta        

   

 
Armas Järnefeltin aineistoja on myös Kalevalaseuran (luettelo no 97), Musiikki-Fazerin (luettelo no 60), 

Teoston (luettelo no 246) ja mieskuoro Muntra Musikanterin (luettelo no 329) arkistoissa.  

 

 

 

Luettelon päivitys 25.10.2013 Marjut Hjelt 

 

 

Lähteet:  

Poroila, Heikki, Yhtenäistetty Armas Järnefelt. Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 134 

(verkkojulkaisu) 

Salmi, Hannu (toim.), Kahden maan mestari. SKS, Helsinki 2009. 
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AINEISTO     AIKA  MÄÄRÄ  SIGNUM 

 

        

ORKESTERITEOKSET ja sovitukset orkesterille 

Am stillen Dorfe         Ms.Mus.173.1 

- partituuri    s.a.  12 s. 

- stemmat 

Carmen 

- laulu ja orkesteri: partituuri  s.a.  12 s. 

- stemmat 

Den flygande Holländaren 

- partituuri    s.a.  17 s. 

En drömmarens sång till livet (J. Tegengren) 

- laulu ja orkesteri: partituuri  1940  13 s. 

Lapsuuden ajoilta          

- partituuri    s.a.  23 s. 

Lina 

- laulu ja orkesteri: partituuri  s.a.  4 s. 

Marsch 

- stemmat    s.a. 

Nymf och trolldans 

- stemmat    s.a. 

Praeludium (Preludi)         Ms.Mus.173.2 

- partituuri    s.a.  17 s. 

- stemmat 

- E. Haenschin sov. soolosoittimelle 

ja pianolle     s.a.   

Preludio funebre 

- partituurin luonnos   s.a.  10 s. 

- stemmat    s.a. 

- O. Olssonin sov. uruille ja viululle 

- käyntikortti ja kirjekuori  s.a.  

Serenadi (?) 

- partituuri    s.a.  71 s. 

Sirkka 

- sov. Onni Karte, partituuri  1937  3 s. 

Sonntagmorgen (Sunnuntaina)        

- stemmat    s.a. 

Suomalainen rapsodia 

- stemmasivu    s.a. 

Symphoni, D-dur (Der dritter Satz) 

- partituuri    s.a.  1 s. 

Symphonische Fantasie für Orchestra  (1895)      Ms.Mus.173.3 

- stemmat    s.a. 

Till en brud (av Prins Wilhelm) 

- laulu ja orkesteri, partituuri  1919  16 s. 

- laulu ja piano    s.a. 

- stemmat    s.a. 
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Titania (G. Fröding) 

- laulu ja orkesteri, partituuri  s.a.  3 s. 

    

    

KAMARIMUSIIKKI 

Aamulla varhain, sovitus torviseptetille      Ms.Mus.173.4 

- puhallinseitsikon partituuri (kopio) s.a. 

- jousistemmat    s.a. 

Suite för viol och piano 

- viulustemma    s.a.  2 kpl 

Virran rannalla 

- puhallinseitsikon partituuri  s.a.  7 s. 

 

 

NÄYTTÄMÖ- JA ELOKUVAMUSIIKKI        

Linnut (Aristofanes)          

- laulu ja piano, kuoropartituuri s.a. 

Luvattu maa (Immi Hellén) 

- Alkusoiton orkesteristemmat  s.a. 

Melodram 

- orkesteristemmat   s.a. 

Miranda          Ms.Mus.173.5 

- orkesteripartituuri (repeytynyt) s.a. 

- tekstit     s.a.    

Sången om den eldröda blomman        

- partituuri- ja stemmasivut  s.a.      

 

 

KANTAATIT 

Laulu Vuokselle (J. H. Erkko)       Ms.Mus.173.6 

- mieskuoro ja piano   s.a. 

- L. Madetojan sovitus kuorolle  

ja orkesterille    1914  29 s. 

Päivän poika (Eino Leino) 

- kuoro ja orkesteri, partituuri  s.a.  71 s. 

- tekstit     s.a. 

Temppelinrakentajat (V. A. Koskenniemi) 

- kuoro ja piano, luonnos  s.a. 

 

 

KUOROSÄVELLYKSET         

Aamulaulu          Ms.Mus.173.7 

- mieskuoro ja urut   s.a. 

Betlehems stjärna (V. Rydberg)  

- mieskuoro ja piano/urut  s.a. 

Dreistimmige Fuge von Albert Becker 

- sekakuoro 

(kääntöpuoli: Vierstimmige Fuge von A. B.) s.a. 
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Eos 

- sekakuoro    s.a. 

Gute Ruhe  

- sekakuoro    s.a. 

Isänmaan kasvot 

- sekakuoro, sekakuoro ja piano s.a. 

Jes Siunatkoon (E. Leino) 

- mieskuoro    s.a.  2 kpl 

Laulajan koti (A. Räty) 

- mieskuoro    s.a. 

(kääntöpuoli: Muut ne kuuli, sekakuoro) 

Monimorsiamellinen (Kanteletar)  

- mieskuoro    s.a. 

Nyt valitkaa (S. Nuormaa) 

- mieskuoro  

(kääntöpuoli: Monimorsiamellinen) 

Onnelliset (A. Kivi) 

- mieskuoro    s.a. 

Onneni saari (Jussi Snellman) 

- mieskuoro    s.a. 

Päivänsäteitten laulu 

- mieskuoro ja urut   s.a. 

Silloinpa kesä minulle (E. Erkko) 

- sekakuoro    s.a. 

Sunnuntaina (K. Leino) 

- solisti ja sekakuoro   s.a. 

Suottako Suomi luottaa Luojahansa? 

- sekakuoro    s.a. 

Vaka vanha Väinämöinen itse maalle… 

- kuoro ja piano    s.a. 

Venelaulu (K. Killinen) 

- sekakuoro    s.a.  2 kpl 

Sarja solistille, kuoroille ja pianolle  s.a. 

- Mies kankahalla 

- Metsätärten laulu 

- Rukous auringolle 

- Heinäväen laulu 

- Mieron pojat korvessa 

- Lauttamiesten laulu 

- Maahisten ja vetehisten hymni 

- Yhteisvoima 

Luonnokset, sävellysten osat 

- Miesten mieli juohtehista…  s.a. 

- Nukkuos lapsi unosen helmaan s.a. 

- Ur mörkrets kaos Den Eviges… s.a.  

Mieskuorostemmat 

- Där uti Ljusens och Sanningens… s.a. 

- När en dag du de lånade verktygen s.a. 
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YKSINLAULUT         Ms.Mus.173.8 

Am stillen Dorfe erhebt sich 

- laulu ja piano    s.a.  2 kpl 

Anni (Kallio) (= Heute früh auf grünen Halde) 

- laulu ja piano    s.a. 

Carmen (B. Gripenberg) 

- laulu ja piano    s.a. 

Den flygande Holländaren (B. Gripenberg) 

- laulu ja piano    s.a. 

Den vakande modern (J. J. Wecksell) 

- laulu ja piano    s.a. 

Die Drei (N. Lenau) 

- laulu ja piano    s.a. 

Einsam schreitend wandl' ich 

- laulu ja piano    s.a. 

Fågeln (J. J. Wecksell) 

- laulu ja piano    s.a. 

I solnedgången (G. Fröding) 

- laulu ja piano    s.a. 

Ja kesä oli parhaillaan (P. Cajander) 

- lausuja ja piano (sovitus)  s.a. 

Kanteleelle 

- laulu ja piano    s.a. 

L’aube nait, et la porte est close   

- laulu ja piano    s.a. 

Laula, laula (K. Killinen) 

- laulu ja piano    s.a. 

Leivo (Rahkonen) 

- laulu ja piano    s.a. 

= Die Lerche  

- laulu ja piano    s.a. 

Lina (E. Kléen) 

- laulu ja piano    s.a. 

Milloin muistelet minua? (Kallio) 

- laulu ja piano    s.a. 

Mä lemmenkukan istutin 

- laulu ja piano    s.a. 

Nocturne (E. Kléen) 

- laulu ja piano    s.a. 

Nu har han kommit den gyllene vår 

- laulu ja piano    s.a. 

När alla klockor klämtat tolf (Alceste) 

- laulu ja piano    s.a. 

När den sköna Maj med sippor kommit 

- soolo ja piano    s.a. 

O, lüge nicht (H. Heine) 

- laulu ja piano    s.a. 
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Samassa sidoksessa laulut Heinen 

runoihin: 

- Ich wollte meine Lieder  

- Im Vaters Garten heimlich steht  

- Du bist so schön und rein  

- Hör ich das Liedchen klingen  

- Manch' Bild vergessener Zeiten  

- Mein Liebchen, wir sassen beisammen  

- Du hast Diamanten und Perlen 

Pieni laulu Maikille 

- laulu ja piano    1890 

Samassa sidoksessa: 

- Niin paljon sua rakastan (C. Warmuth) 

- Kevätlinnuille etelässä (O. Merikanto) 

- Kehtolaulu (O. Merikanto) 

- Mustalaistyttö (Sarasate) 

- Sä olet mun (E. Genetz) 

Puhjetessa kukka puhtahin (J. H. Erkko) 

- laulu ja piano (repeytynyt)  s.a. 

Pääskylle (Mustakallio) 

- laulu ja piano    s.a. 

Serenad 

- laulu ja piano    s.a. 

Skymning (Alceste) 

- laulu ja piano    s.a. 

Sunnuntaina (K. Leino) 

- laulu ja piano    s.a. 

Suvirannalla 

- laulu ja piano    s.a. 

Så brådtom har nu mammor små 

- laulu ja piano    s.a. 

Tag imod Kransen! (A. Söderman) 

- laulu ja piano    s.a. 

Unelma (E. Pakarinen) 

- sovitus: laulu ja kamariorkesteri s.a. 

Varpunen (Suonio) 

- laulu ja piano    s.a. 

Viel' ois virttä tieossani (Kanteletar) 

- laulu ja piano    s.a. 

Vårdroppen (J. J. Wecksell) 

- laulu ja piano    s.a.  2 kpl 

Vågsång (O. Stjerne) 

- laulu ja piano    s.a. 

 

Luonnokset: 

Den blomster tid…    s.a. 

Ja mitä vaikkei työmme suurempi oisi s.a. 

Katoaako kevät kerran…   s.a. 

Katso ihminen, rinnastain lähtee kohtalos… s.a. 



 

 
 

 7 

Koi päivän hehkuu loistossaan  s.a. 

Kuulitko ääniä kummia tuolta…  s.a.   2 kpl 

Päivän eessä kumartaen kukat sipisevät s.a. 

Sinua kultainen ja kaunis maamme  s.a. 

Soitellen ja laulain yhdy lippunsa alle… s.a. 

Syyssuven tumma, lämmin ilta  s.a. 

Tähdet aalloista loisteleis   s.a. 

Vesillä, mailla hiljaisuutta pelkkää  s.a. 

 

R.Holmin: Armas Järnefelts  

solosånger  

- tutkielma Tukholman yliopistossa 1984 

 

Järnefeltin allekirjoittama lahjoitustosite 1893 

 

 

Beethoven: Pianosonaatti op. 10 nro 3 s.a.     Ms.Mus.173.9 

sov. orkesterille (3. osa ja 4. osan loppu  

puuttuvat) 

 

Nimetön sävellys viululle ja pianolle  s.a. 

(teema: Läksin minä kesäyönä käymään) 

 

Sarja F-duuri viululle ja pianolle  s.a. 

(sivuja puuttuu) 

 

Nimettömät orkesteriteokset ja niiden        

osat      s.a. 

 

Tunnistamattomat luonnokset, sävellykset 

(mm. fuugia) ja sävellysten osat  s.a. 

 

N. Berg, Traumgewalten, oboestemma s.a. 

 

Sommar, piano (tekijä tuntematon)  s.a. 

 

Nuottipainatteet 

 

 


