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TIIVISTELMÄ 

Tämä kulttuurihistorian alaan kuuluva väitöskirja tutkii Uudessakaupungissa synty-
neen säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusellin (1775–1838) ammatillista toimintaa ja 
vuorovaikutusta Ruotsissa vuodesta 1795 vuoteen 1833. Vaikka Crusell ja hänen 
musiikkinsa ovat jatkuvasti esillä länsimaisen taidemusiikin vaikutusalueilla, laa-
jempaa systemaattista biografista tutkimusta Crusellista ei tähän mennessä ole tehty. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Crusellin elämästä ja ymmär-
tää hänen toimintaansa perusteellisemmin osana kulttuurihistoriaa. Tutkimuksen 
pääkysymys on miten säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell muokkasi ammatillista 
toimintaansa ympäristöönsä ilmaantuneissa muutostilanteissa vuosina 1795–1833. 
Crusellin elämä osuu historian vaiheeseen, jolloin esiintyvän muusikon ja säveltäjän 
ammattikuva sekä toimintaympäristö olivat voimakkaassa muutoksessa. Crusell 
näytti omaksuneen muusikon uuden ammattikuvan vaatimukset, kuten korkeimman 
mahdollisen soittotaidon, uusimman sävellystaidon, verkostoitumisen muuhun yh-
teiskuntaan sekä hyväntekeväisyyden harjoittamisen. Hän käytti ammattitaitoaan ko-
konaisvaltaisesti ja oli jatkuvasti valmis muokkaamaan työnkuvaansa. Rakentamalla 
konserttielämän käytänteitä, koulutusjärjestelmää ja hyväntekeväisyyttä sekä vah-
vistamalla musiikin merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa Crusell näyttäytyy mer-
kittävänä ja muuntautumiskykyisenä toimijana, jonka vaikutus ulottuu meidän päi-
viimme saakka. Artikkelimuotoinen väitöskirja koostuu tutkimuskohdetta, metodo-
logiaa ja aineistoa esittelevästä johdantoluvusta sekä neljästä osatutkimuksesta (Ar-
tikkelit I–IV). Pääasiallisena aineistona ovat Crusellin kirjoittamat omaelämäkerrat, 
kirjeet, matkapäiväkirjat ja aikakauden sanomalehdet. Keskeisenä metodologiana 
ovat elämäkertatutkimus ja musiikin kulttuurihistoria.  
 
ASIASANAT: Bernhard Crusell; Ruotsi; Suomi; 1700-luku; 1800-luku; henkilöhis-
toria; säveltäjät; taidemusiikki; klarinetti; historia; musiikinhistoria; kulttuurihisto-
ria; mikrohistoria; muusikot; soitinmusiikki; musiikkiarvostelut; konserttitoiminta; 
musiikintutkimus; elämäkertatutkimus; hyväntekeväisyys; filantropia; vapaamuura-
rit 
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ABSTRACT 

This doctoral dissertation, which belongs to the field of cultural history, examines 
the professional activity and interactions of composer and clarinettist Bernhard 
Crusell (1775–1838) in Sweden from 1795 to 1833. Crusell was born in 
Uusikaupunki, Finland, and although he and his music feature prominently 
throughout the western musical world, a broader systematic biographical study of 
his life has not been undertaken to date. The aim of this research is to bring to light 
new knowledge about Crusell’s life and to understand his professional activities 
more deeply as a part of cultural history. Crusell lived during a time when the social 
environment and the requirements for working as a professional musician were 
undergoing drastic change. The main research question of this study is how Bernhard 
Crusell modified his professional activity in response to the changes that were 
appearing in his professional and social environment during the period 1795–1833. 
Crusell seems to have embraced the new demands required for working as a 
professional musician, such as consummate performance skills, the latest 
composition techniques, networking within society, and engaging in charity work. 
His musical ability had an all-pervasive aspect and he was always ready to modify 
his output as a musician. By creating concert practices together with engaging in 
charity work and strengthening the role of music in a changing society, Crusell 
appears to have been a significant and versatile figure always capable of adapting to 
new challenges, and his influence continues to be felt even in the present times. This 
article-based doctoral dissertation consists of an introductory chapter presenting the 
research topic, methodology and material, as well as four research articles (Articles 
I–IV). The main background materials used in this research include Crusell’s 
autobiographies, letters and travel diaries he wrote, as well as newspaper articles and 
concert reviews. The key methodology is based on biographical research and the 
cultural history of music. In the research articles, the material is also examined using 
a microhistory approach and cultural music analysis.  

KEY WORDS: Bernhard Crusell; Sweden; Finland; 18th century; 19th century; 
biography; composers; music; clarinet; history; history of music; microhistory; 
musicians; instrumental music; music reviews; concert activity; music research; 
charity; philanthropy; cultural history; biographical research; freemasons 
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Esipuhe ja kiitokset 

Ehdottoman lujasti haluan vakuuttaa, etten suinkaan tahdo työntää etualalle 
omaa persoonaani sanoessani aluksi muutaman sanan itsestäni ja omista ansiois-
tani, kun ryhdyn nyt kertomaan edesmenneen Adrian Leverkühnin elämästä […] 
vain koska arvelen, että halutaan sivumennen tietää kuka ja mikä oli kirjoittaja, 
liitän itseni näiden selontekojen alkuun muutamia vähäisiä tietoja omasta itses-
täni – tosin valmistautuneena siihen, että juuri tästä syystä lukijassa herää epäi-
lys, mahtaako hän olla oikeissa käsissä lainkaan, toisin sanoen: olenko minä, 
sellaisena mikä olen, edes oikea mies tehtävään, johon minua ehkä pikemmin 
vetää sydän kuin siihen oikeuttava olemuksen samansukuisuus. Thomas Mann: 
Tohtori Faustus (suom. 1979). 

Suunnitellessani väitöskirjan tekemistä entinen äidinkielen opettajani varoitti minua 
siitä, että koska tieteellisen tekstin tuottaminen ei ole luovaa kirjoittamista, minun 
olisi parempi kirjoittaa jotain muuta. Varoitus oli aiheellinen, sillä varsinkin alku-
vaiheessa tutkimusteksteistäni poistettiin monia epätieteellisiä ilmaisuja, kuten ver-
taukseni siitä, että Smyrnan-viikunat kypsyivät vuoden 1798 Preussissa samaan ai-
kaan Crusellin soittotaidon kanssa. Ohjaajakseni ryhtynyt Susanna Välimäki muis-
tutti minua useaan kertaan tieteellisen tekstin vaatimuksista. Kiitos, Susanna. Ilman 
Susannaa ei tämä väitöskirja olisi koskaan käynnistynyt, edistynyt eikä valmistunut. 
Tiesin jo vuosien takaa Susannan monet lahjakkuuden lajit, kuten kyvyn opiskelijoi-
den innostamiseen ja kannustamiseen. Elämälleni käänteentekevä tapahtuma oli, kun 
hän lupautui ohjaajakseni ja uskalsin tehdä hakemuksen hänen oppiaineeseensa mu-
siikkitieteeseen Turun yliopistoon. 

Kiinnostuin Bernhard Crusellin (1775–1838) musiikista jo koulupoikana, kun 
kuulin levyltä klarinetisti Kari Kriikun ja Avanti!-kvartetin soittavan Crusellin kla-
rinettikvartettoja. Sitä kuunnellessa tuntui kuin sävelet olisivat valaisseet kerrostalo-
asunnon pimeimmätkin nurkat. Avatessani levylehtisen ottaakseni selvää, kuka täl-
laista musiikkia oli kirjoittanut, innostuin: säveltäjä oli minun ikäisenäni, 12-vuoti-
aana, soittanut klarinettia Viaporissa, siis kotikaupunkini Helsingin edustalla sijait-
sevassa merilinnoituksessa, jota sittemmin on kutsuttu Suomenlinnaksi. 
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Opiskellessani myöhemmin Helsingin yliopistossa musiikkitiedettä valitsin pro 
gradu -tutkielmani aiheeksi Crusellin kolme klarinettikonserttoa ja niiden suhteen 
romantiikkaan (Koskinen 2005). Tärkeitä opettajia minulle silloin olivat Anne Kaup-
pala, Seija Lappalainen, Alfonso Padilla ja Eero Tarasti. Työ Crusellin parissa jatkui, 
kun ryhdyin suomentamaan ja toimittamaan hänen matkapäiväkirjojaan Suomalai-
sen kirjallisuuden seuralle (Crusell 2010). Sain töilleni tukea emeritusprofessori  
Fabian Dahlströmiltä. 

Klarinetisti Asko Heiskasen aloitteesta aloin vuonna 2015 koota materiaalia 
Crusellia koskevan populaarin elämäkerran kirjoittamiseksi. Työskentelin Crusel-
lille tärkeissä kaupungeissa, kuten Pariisissa, Berliinissä ja Tukholmassa, ja kuljin 
Crusellin matkareittejä Etelä-Ruotsissa. Elämäkertatyön edistyessä minulle alkoi 
valjeta, miten paljon tähän asti tutkimatonta aineistoa Crusellin elämästä löytyi. 

Aineiston keruu muuttui tieteelliseksi hankkeeksi, kun syksyllä 2017 sain Turun 
yliopistosta oikeuden jatko-opintoihin ja Susannan lisäksi ohjaajikseni huippuasian-
tuntijat Maarit Leskelä-Kärjen ja Marjaana Virtasen. Musiikkitieteen tapaamisissa 
sain kokenutta vertaistukea väitöskirjoillaan jo pidemmälle ehtineiltä jatko-opiskeli-
joilta, kuten Inka Rantakalliolta, Sini Monoselta ja Sanna Qvickiltä. 

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen tunsin, että musiikkitieteen oppiaineen toi-
minnassa tapahtui jonkinlainen henkinen tyhjeneminen opettajien muualle siirtymis-
ten ja lahjakkaimpien jatko-opiskelijoiden valmistumisten myötä. Koska minun al-
koi olla vaikea luottaa oman työni edistymiseen siellä, kysyin, voisinko siirtää tutki-
mukseni saman laitoksen oppiaineeseen kulttuurihistoriaan. Kun minut hyväksyttiin 
kulttuurihistoriaan ja sain pitää Susannan ohjaajajani, tunsin riemua, mutta samalla 
jännitystä, kun tiesin, miten ansioituneita tutkijoita siellä toimii. Oppiaineen johto-
hahmot, Marjo Kaartinen, Marja Jalava ja Hannu Salmi ottivat minut syksyllä 2019 
lämpimästi vastaan ja avasivat minulle uusia tutkimusmaailmoja. Jotkut jopa sanoi-
vat pitävänsä klarinetinsoitosta, joten päätin eräässä seminaari-istunnossa soittaa tai-
tavana pianistina tunnetun Marjaana Virtasen kanssa vähän Crusellia, eikä kukaan 
estellyt meitä. 

Kulttuurihistorian seminaareissa sain tutustua sellaisiin loistotyyppeihin kuin 
Marika Ahonen, Anni Hella, Emmi Kykkänen, Marja Pallassalo, Heli Rantala, Pau-
liina Räsänen, Jukka Sarjala ja Hanna-Reetta Schreck. Turun tutkijayhteisöjen ohella 
osallistuin Helsingin tieteellisiin kokoontumisiin, kuten Taideyliopiston Historiafoo-
rumiin, musiikin historian lukupiiriin ja Musiikintutkimuksen valtakunnallisen toh-
torikoulutusverkoston syyskouluun ja nippupäiviin. Niistä muistan erityisellä läm-
möllä sellaisia asiantuntijoita kuin Liisamaija Hautsalo, Nuppu Koivisto, Samuli 
Korkalainen, Aino Kukkonen, Vesa Kurkela, Harri Mäki, Johanna Talasniemi ja 
Pauliina Valtasaari. 

Musiikintutkijoiden Suoni-yhdistyksestä sain lisää älyllisiä esikuvia, kuten Kaj 
Ahlsved, Anna Ramstedt, Kim Ramstedt, Saijaleena Rantanen ja Juha Torvinen. 
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Suomen musiikkitieteellisessä seurassa ja Musiikki-lehdessä tutkimustyötäni edisti-
vät Markus Mantere, Tuire Ranta-Meyer, Juha Ojala, Milla Tiainen, Laura Wahlfors 
ja Markus Virtanen. 

Kahtena vuonna pääsin osallistumaan 1800-luvun tutkimuksen verkostoon, 
jonka tutkimuspäivillä Heini Hakosalo muun muassa neuvoi minulle tietä Oulun yli-
opiston käytävillä. Ακαδημία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς eli Kreikan Syroksella 
kokoontunut Kulttuuriperintöjen akatemia tutustutti minut lokakuussa 2019 sellai-
siin ajattelijoihin kuin Ricardo Castro-Monteiro, Márta Grabócz, Jean-Marie Jacono, 
Jukka Meurman, Daniel Röhe ja Demetre Yannou. Olin ilahtunut kuullessani, miten 
tunnettu hahmo Crusell oli Thessalonikin yliopistossa. 

Göteborgs universitet besökte jag två gånger. Där fick jag bekanta mig med de 
svenska forskarkretsarna. Jag njöt av diskussioner med många sympatiska männi-
skor, som Johannes Brusila, Pia Bygdéus, Netta Hibsher, Erkki Huovinen, Sverker 
Jullander, Elin Kanhov, Boel Lindberg, Mattias Lundberg, Inka-Maria Nyman, To-
bias Pontara och Eva Saether m. fl. 

Artikkeleiden nimettömiltä vertaisarvioijilta, välitarkastaja Henrika Tandefel-
tilta ja lopullisen työn esitarkastajilta Piia Einoselta ja Markus Mantereelta sain tuiki 
tärkeitä ohjeita ja parannusehdotuksia. Tove Djupsjöbacka ja Csilla Firon auttoivat 
minua ruotsin kielen kanssa, Inka Rantakallio ja Juha Torvinen suomen kielen. 

Vaikeina aikoina olen yrittänyt palauttaa mieleeni poikamaisen innostuksen 
Crusellin kirjoittamiin klarinettistemmoihin. Työ meinasi kerran tyssätä törkypalaut-
teeseen, mutta sitten sain taas kannustavan viestin Susannalta. Opettajieni Susannan 
ja Eeron elämäntaito nähdä mulperin tai muskottipähkinän humastis-tieteelliset ulot-
tuvuudet on kyky, jota edelleen opettelen. 

Kiitän tuhannesti kaikkia edellä mainitsemiani henkilöitä ja koko muuta tutki-
jayhteisöä. Stort tack till alla som jag nämnde ovan och till hela övriga forskarge-
menskapen. Olen myös todella kiitollinen Ella ja Georg Ehrnroothin säätiölle mi-
nulle myönnetystä kahden vuoden tutkimusrahoituksesta. 

Kiitän rakkaita läheisiäni, isääni Esko H. Koskista, siskoani Hanna Renvallia, 
lankoani Martti Lappalaista, veljeäni Jussi Koskista perheineen ja kummiveljeäni 
Oliver Wastieta, joka käänsi englanninkieliset osuudet ruoka- ja viinipalkalla. Ja 
Eeva: muista rapsuttaa Hellää korvan takaa – se tykkää siitä. 

Puraiskaa ja nauttikaa. 

Helsingissä 28.11.2021 
Janne Palkisto 
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1 Johdanto 

Säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell1 (1775–1838) ja hänen säveltämänsä mu-
siikki on säännöllisesti esillä konserttiohjelmissa, festivaaleilla ja musiikkikilpai-
luissa sekä monien Ruotsin ja Suomen kaupunkien nimistöissä. Crusellin syntymä-
kaupungissa Uudessakaupungissa järjestetään joka vuosi hänen nimeään kantava 
puupuhallinmusiikkiin keskittynyt festivaali. Ruotsin Linköpingissä on Crusellin 
mukaan nimetty konserttisali, konserttisarja, festivaali ja stipendi. 

Ruotsin Strömstadissa toimi 1950-luvun puoliväliin saakka Crusellin perusta-
man säätiön varoilla Crusell-niminen sairaskoti, minkä jälkeen siitä tuli matkailija-
koti Crusellska (ks. Kuva 1).2 Matkailijakodin toiminta on sittemmin loppunut, ja 
vuodesta 2015 alkaen Crusellskassa eli Crusell-kodissa on asunut yksin Ruotsiin 
saapuneita nuoria turvapaikanhakijoita.3 Moni Ruotsiin turvapaikkaa hakemaan tul-
lut lapsi tai nuori kohtasi uudessa ympäristössään ensimmäisenä paikallisena nimenä 
Bernhard Crusellin. 

Crusellin elinaikanaan harjoittama ammatillinen toiminta muusikkona näkyy ja 
kuuluu eri puolilla pohjoista Eurooppaa vielä tänäkin päivänä. On ilmeistä, että tä-
mänkaltainen jatkuvuus herättää tutkimuksellista mielenkiintoa. Viime vuosikym-
meninä uudistunut elämäkerrallinen tutkimus antaa mahdollisuuden esittää runsaalle 
Crusell-lähdeaineistolle uusia kysymyksiä ja myös vastata niihin. Minkälaista 
Crusellin ammatillinen elämä oikein oli ja miten edellä mainitsemani Linköpingin ja 
Strömstadin kaupungit, sairaskoti ja hyväntekeväisyys siihen liittyvät – muun mu-
assa näihin asioihin paneudun tutkimuksessani. 

 
 

1  Käytän Crusellin nimestä tässä tutkimuksessa muotoa Bernhard Crusell, joka on uu-
demman tutkimuksen noudattelema käytäntö ja erityisesti Ruotsissa muutenkin käy-
tössä. Esim. Dahlström 1977 ja Jacobsson 2015. Vanhemmissa tutkimuksissa ja yleis-
tajuisissa esityksissä yleisempi muoto on Bernhard Henrik Crusell. Esim. Kallio 1994 
ja Dahlström 1995. 

2  Askberger 2012, 34. 
3  Strömstads Tidning 20.10.2015. 
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Kuva 1.  Lämminvesikylpylänä toiminut talo Ruotsin Strömstadissa, jonka Crusell-säätiö osti ja 

siirsi 1910–1911 nykyiselle paikalleen osoitteeseen Norra Kyrkogatan 12. Kuvalähde: 
Janne Palkisto. 

  



Janne Palkisto 
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1.1 Tutkimuksen tausta 
Bernhard Crusellin elämä osuu historian vaiheeseen, jolloin esiintyvän muusikon ja 
säveltäjän ammattikuva oli voimakkaassa muutoksessa, kun hovin ja kirkon rinnalle 
muodostui uusia rahoittajia ja musiikkia harrastanut yleisö laajeni.4 Samalla Crusel-
lin toimintaympäristö, Ruotsin valtakunta, muuttui Crusellin elinaikana monarkkiin 
henkilöityneestä hajaannuksesta kohti pientä pohjoista kansallisvaltiota.  

Bernhard Crusellin teosten ja omaelämäkertojen varaan rakennettuja tieteellisiä 
ja yleistajuisia tutkimuksia ja muita tekstejä on kirjoitettu jonkin verran.5 Laajempaa 
systemaattista biografista tutkimusta Crusellista ei kuitenkaan ole tehty. Merkittävin 
aiempi tutkimus tässä mielessä on musiikintutkija Fabian Dahlströmin Crusellia ja 
hänen instrumentaaliteoksiaan koskeva vuonna 1976 julkaistu väitöstutkimus, jossa 
biografisella osuudella on merkittävä rooli.6 

Niin sanottu uusi elämäkertatutkimus on osoittanut voimansa uuden historiatie-
don tuottamisessa soveltamalla erilaisia kulttuurihistoriallisia näkökulmia ja tuo-
malla esiin muun muassa ”hiljaisten” tai aiemmin vaiennettujen ihmisryhmien tai 
yksilöiden, kuten naisten, historiaa. Uudella elämäkertatutkimuksella tarkoitetaan 
yhteiskunta- ja humanististen tieteiden kenttää laajemminkin luonnehtineen elämä-
kerrallisen, narratiivisen ja kulttuurisen käänteen innoittamaa tutkimusta, joka kes-
kittyy kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten monimutkaiseen kytkeytymiseen hen-
kilöiden elämään ja toimintaan.7 Samanlaisia tutkimuksellisia lähtökohtia voi käyt-
tää tunnetunkin historianhenkilön kohdalla pureuduttaessa tämän ammatilliseen toi-
mintaan ja vuorovaikutukseen uudenlaisista elämäkerrallisista näkökulmista, joita 
aiemmassa tutkimuksessa ei ole sovellettu.8 Tarkoituksenani tässä tutkimuksessa ei 
siten olekaan vahvistaa Crusellista yleisesti vallitsevaa mielikuvaa, vaan etsiä uusia 
vastauksia uusiin kysymyksiin.9 

Elämäkerrallinen käänne on Suomessakin muutaman kymmenen vuoden ajan 
kääntänyt humanistisen tutkimuksen katsetta uudella tavalla kohti taiteen tekijää ja 
luonut perinteisen ”elämä ja teokset” -lähestymistavan sijaan erilaisia kulttuurihis-
toriallisia tutkimustapoja, jotka paneutuvat yksilön toiminnan ja kulttuurin kehitys-
kulkuihin ja näiden kytköksiin musiikkitoimijoiden elämäkerrallisessa tutkimuk-

 
 

4  Esim. Johnson 1995, 53–59; Rink 2002, 56–59; Weber 2004a, 5–6; Taruskin 2005, 63, 
74–79. 

5  Esim. Reinholm 1853; Maasalo 1964; Kallio 1994; Jacobsson 2015. 
6  Dahlström 1976. Tarkemmin aiemmasta Crusell-tutkimuksesta kirjoitan luvussa 1.4. 
7  Caine (2010) 2019; Sarjala 2012; Possing 2015, 647–648. 
8  Ks. Hakosalo et al. 2014, 18. 
9  Elämäkertojen tavasta vahvistaa ennalta tiedettyjä asioita varoittaa muun muassa Ren-

ders 2014, 130–132. 



Johdanto 

 15 

sessa.10 Tältä tutkimukselliselta pohjalta voi uuden tutkimustiedon ja lähdeaineiston 
tuella alkaa kartoittaa elämäkertatutkimuksen kokoista aukkoa myös Crusell-tutki-
muksen alueella. Uudet taiteilijaelämäkerran mahdollisuudet kiinnittävät kohteensa 
lujemmin omaan aikaansa ja kulttuuriseen kontekstiinsa.11  

Biografinen tutkimustieto Crusellin tapaisesta taiteilijasta, joka on otettu kahden 
kansallisen historiankirjoituksen – Ruotsin ja Suomen musiikinhistoriankirjoituksen 
– osaksi, tuo uutta tutkimuksellista sisältöä myös viime aikoina käytyyn populaariin 
keskusteluun suomalaissyntyisten ihmisten asemasta Ruotsin valtakunnassa.12 Sitä 
kautta tutkimus tuo lisävalaistusta myös monimutkaisiin kysymyksiin kulttuurisista 
tai kansallisista identiteeteistä.13 Nykyinen historiantutkimus ymmärtää Suomen var-
haisemman kulttuurihistorian luontevaksi osaksi Ruotsin valtakuntaa. Myös Ruotsin 
ajan Suomen musiikinhistoria on kovin vähän tutkittu alue.14 

1.2 Tutkimuksen rakenne ja tavoitteet 
Tutkin tässä väitöstutkimuksessa säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusellin ammatil-
lista toimintaa ja vuorovaikutusta Ruotsissa vuosina 1795–1833. Paitsi Crusellin it-
sensä ammatillinen toiminta, tutkimukseni kohteena on yhtä lailla Crusellin vuoro-
vaikutus häntä ympäröivän toimintayhteisön kanssa. Lähestymistapani perustuu bio-
grafiselle tutkimukselle ja musiikin kulttuurihistorialle. Tarkastelemani aikaväli kä-
sittää vuodet, jolloin Crusellin syntymäseutu ja muut suomalaisalueet kuuluivat vielä 
Ruotsin valtakuntaan, mutta myös sitä seuraavan ajanjakson, jolloin Ruotsi oli pie-
nentynyt nykyisen kokoiseksi kansallisvaltioksi. 

Tutkimukseni on artikkeliväitöskirja, joka jakaantuu yhteenveto-osuuteen ja nel-
jään itsenäiseen osatutkimukseen. Tutkimuksen aloittaa tämä yhteenveto-osuus, 
jonka luvussa 1 esittelen tutkimuskohteen taustoineen, tutkimustavoitteet, tutkimus-
kysymykset ja niihin liittyvän aiemman tutkimuksen. Luvussa 2 esittelen tiiviisti 
Crusellin elämänvaiheet, musiikin toimintakentät hänen elinaikansa Ruotsissa sekä 
metodologian. Luvussa 3 käyn läpi pääasiallisen tutkimusaineiston ja siihen liittyvät 
eettiset kysymykset. Luvussa 4 esittelen osatutkimusten keskeisen sisällön ja luvussa 

 
 

10  Elämäkerrallisesta käänteestä ks. Caine (2010) 2019, 1–6; Possing 2015, 647; 
Halldórsdóttir, Kinnunen & Leskelä-Kärki 2016, 7–17. Uudenlaisia musiikkitoimijoi-
hin kohdistuneita elämäkerrallisia tutkimuksia ovat esimerkiksi Sarjala 2005, Ranta-
Meyer 2008a ja Isolammi 2019. Aiheesta syvemmin tämän tutkimuksen luvussa 2.4. 

11  Ks. Sarjala 2012, 414–415. 
12  Ks. esim. Borg 2017; Jonasson 2017; Koivunen 2017. 
13  Ks. esim. Heikkinen 2012; Heikkinen et al. 2017; Koivisto 2020. 
14  Uudempia tutkimuksia tältä alueelta ovat esim. Hannikainen 2008, Laitinen 2020 ja 

Jäppinen 2021. 
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5 tiivistän tutkimuksen keskeiset tulokset. Luvussa 6 arvioin tutkimusta ja pohdin 
jatkotutkimuksen aiheita ja tarpeita. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa tavoitteenani on tuottaa uutta tietoa säveltäjä-kla-
rinetisti Bernhard Crusellin elämästä ja ymmärtää tämän Suomen musiikinhistori-
assa tärkeänä pidetyn säveltäjän toimintaa aiempaa tutkimusta perusteellisemmin 
osana aikansa kulttuurihistoriaa muun muassa opintomatkoihin, sanomalehtidebat-
teihin, hyväntekeväisyyteen ja vapaamuurariuteen kytkeytyvän ammatillisen muusi-
kontoiminnan kannalta. Tutkimuksessa pyrin myös tarkastelemaan Ruotsin historian 
muutosaikaa yksittäisen muusikon näkökulmasta. Tätä kaikkea tehdessäni edistän 
sellaista Ruotsin ajan Suomen musiikin historian tutkimusta, joka perustuu kulttuu-
rihistorialliselle ymmärrykselle musiikista toimintana, kulttuurisina käytänteinä ja 
vuorovaikutuksena. Yksilöä koskevien yksityiskohtaisten historia-aineistojen avulla 
kulttuurihistoriallinen elämäkertatutkimus pyrkii näkemään musiikin merkittävänä 
osana kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tapahtumakulkuja.15 

Viimeisestä laajemmasta Crusell-tutkimuksesta on tätä kirjoittaessani kulunut 
pian puoli vuosisataa16, ja Crusell-tutkimusta kokonaisuudessaan ajatellen varsinkin 
elämäkertatietojen päivitys on erittäin tarpeellista, sillä uutta Crusellin toimintaan 
liittyvää tietoa on tänä aikana noussut runsaasti esiin. Uusi tutkimus myös korjaa 
sekä tarkentaa aiemmassa tutkimuksessa ja elämäkertakirjallisuudessa esiintyviä vir-
heellisiä tietoja.17 

Crusellin tutkiminen on perusteltua hänen historiallisen merkityksensä, teosten 
säännöllisen esittämisen ja uuden elämäkerrallisen tiedontarpeen takia. Lisäksi 
Crusellin elämä tarjoaa hedelmällisen maaperän musiikin kulttuurihistorian tarkas-
teluun. Kuten historioitsija Birgitte Possing muistuttaa, elämäkertatutkimus on teho-
kas väline uuden historiaa koskevan tieteellisen tiedon levittämiseksi ja tunnetuksi 
tekemiseksi.18 

1.3 Tutkimuskysymykset 
Säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusellia koskeva tutkimukseni kohdistuu hänen am-
matilliseen toimintaansa muusikkona kulttuurihistoriallisessa elämäkerrallisessa 
perspektiivissä, jossa tutkimuksen keskiössä on henkilön vuorovaikutus häntä ym-
päröivän ammatillisen eli musiikillisen toimintakentän ja toimintayhteisön kanssa. 
Tutkimukseni pääkysymys on: Miten säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell muok-

 
 

15  Musiikin kulttuurihistoriasta ks. esim. Haar 1982; Johnson 1995; Sarjala 2002, 176–
185, 2005; Steinberg 2004; Weber 2004a ja 2004b; Fulcher 2011; Applegate 2017. 

16  Dahlström 1976. 
17  Aiemman Crusell-tutkimuksen virheiden korjauksia olen koonnut lukuun 6. 
18  Possing 2014, 63–64. 
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kasi ammatillista toimintaansa ympäristöönsä ilmaantuneissa muutostilanteissa vuo-
sina 1795–1833? 

Muutostilanteella tarkoitan tässä joko lyhytaikaista olosuhteen muutosta, kuten 
mahdollisuutta matkustaa äkillisesti Berliiniin opiskelemaan klarinetinsoittoa (Artik-
keli I), tai yhtä lailla pitkäaikaisempaa muusikon ammattikuvaan liittynyttä muu-
tosta, kuten tarvetta verkostoitua erilaisissa salaseuroissa (Artikkeli IV). Muutos voi 
liittyä myös sananvapauden palautumiseen hallitsijanvaihdoksen myötä (Artikkeli II) 
tai hyväntekeväisyyden kiinnittymiseen keskeiseksi osaksi muusikon ammattia (Ar-
tikkeli III). 

Tarkennan pääkysymystä seuraavien osakysymysten valossa: Minkälaisia mah-
dollisuuksia Crusellilla muusikonelämässään oli ja minkälaisia motiiveja hänen am-
matillisiin valintoihinsa voi löytää? Mitä tapahtui Crusellin Berliinin-matkalla 
vuonna 1798 ja mikä merkitys sillä oli hänen myöhemmän elämänsä kannalta (Ar-
tikkeli I)? Minkälainen oli Crusellin musiikin lehdistövastaanotto 1800-luvun alun 
Ruotsissa ja miten se vaikutti hänen valintoihinsa harjoittaa muusikonammattia (Ar-
tikkeli II)? Minkälaista hyväntekeväisyyttä Crusell harjoitti muusikkona (Artikkeli 
III)? Miten jäsenyys vapaamuurareissa vaikutti Crusellin toimintaan klarinetistina ja 
säveltäjänä (Artikkeli IV)? 

Olen valinnut osakysymykset tuomaan kokonaan uutta tietoa ja näkökulmaa tai 
täydentämään tärkeällä tavalla ennestään käytettävissä olleita biografisia tietoja 
Crusellin elämästä. Osakysymykset myös valottavat 1800-luvulla eläneen muusikon 
muuttunutta ammattikenttää kulttuurihistoriallisesti tarkastellen ja uusia Cruselliin 
liittyviä aineistoja hyödyntäen: olen ottanut huomioon kyseiseen aikaan liittyvät ih-
misten vahvistuneet mahdollisuudet käydä julkista keskustelua lehtien palstoilla, sa-
laseurojen merkityksen muusikon ammatissa sekä tähän saakka melko vähän tutki-
tun muusikoiden harjoittaman hyväntekeväisyystyön.19 

Aikarajauksen (1795–1833) olen valinnut sen takia, että vuonna 1795 Crusellin 
ammattiasema esiintyvänä klarinetistina Tukholmassa vakiintui ja hän aloitti verkos-
toitumisensa valtaapitävän eliitin kanssa vapaamuurariveljeskuntaan liityttyään. Va-
paamuurariksi pääsemiseen tarvittiin jo tiettyä tunnettuutta ja suosittelijoita, vaikka 
liittymisvuonna 20 vuotta täyttänyt Crusell ei vielä tuolloin ollut muiden järjestöön 
kuuluneiden kanssa hierarkkisesti samassa asemassa.20 Tutkimusajanjakson loppu-
vuosi 1833 puolestaan merkitsi Crusellin ammattillisen toiminnan hiipumista. Hän 
jäi sen vuoden lopussa eläkkeelle hovikapellista ja perusti nimeään kantavan säätiön 
Strömstadin kylpyläkaupunkiin.21 

 
 

19  Ks. esim. Weber 2004a, 5–6, 13–14. 
20  Ks. Artikkeli IV. 
21  Ks. Artikkeli III. 
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1.4 Aiempi tutkimus Bernhard Crusellista 
Bernhard Crusellin elämä ja teokset ovat olleet useankin tutkijan ja muusikon kiin-
nostuksen kohteena. Puupuhaltajat soittavat Crusellin teoksia kaikkialla länsimaisen 
taidemusiikin vaikutusalueilla, joten hän on keskeinen säveltäjä sekä puupuhallin-
musiikin historiassa että nykyisessä musiikkielämässä. Crusellia koskevat historial-
liset lähdeaineistot ovat kuitenkin pääosin ruotsiksi, joten tämä seikka lienee rajan-
nut Cruselliin syventyneiden tutkijoiden määrää Pohjoismaiden ulkopuolella. 

Crusell vakiintui osaksi Suomen ja Ruotsin musiikinhistoriaa jo varhain. Yksi 
ensimmäisistä Suomen musiikin historiassa Crusellin nimenneistä oli – neljätoista 
vuotta Crusellin kuoleman jälkeen vuonna 1852 – historioitsija, kirjailija ja sanoma-
lehtivaikuttaja Zacharias Topelius kirjoituksessaan Fredrik Paciuksen uudesta oop-
perasta Kung Karls jakt.22 Ennen Paciuksen oopperan käsittelyä musiikkia hyvin tun-
tenut Topelius kävi artikkelissaan läpi suomalaista musiikkia ja mainitsi ensim-
mäiseksi Crusellin. Topeliuksen ajan Helsingissä oli elävä yhteys Crusellin musiik-
kiin: Topelius oli itse mukana marssimassa Kumtähden kentälle Flooran-päivänä 
1848 Paciuksen säveltämää Maamme-laulua laulamaan, ja yksi kulkueessa soineista 
sävelmistä oli todennäköisesti Crusellin marssi B-duuri.23 

Vuosi Topeliuksen tekstiä myöhemmin ilmestyi Suomen ensimmäinen elämä-
kerrallinen artikkeli Crusellista teoksessa Finlands minnesvärde män.24 Kansanru-
noustutkija Henrik August Reinholmin kirjoitus on ensimmäisiä Suomea koskevia 
musiikinhistoriallisia tekstejä ja sisältää myös yleisempää Suomen musiikinhistorian 
kuvailua.25 Artikkelillaan Reinholm perusti Crusellin elämäkertaperinteen ja se toimi 
peilinä monelle myöhemmälle tutkimukselle. Myös Fabian Dahlström viittaa useasti 
Reinholmiin Crusellia koskevassa väitöskirjassaan.26  

Crusellin asema Suomen musiikinhistorian esityksissä näytti Topeliuksen ja 
Reinholmin luomaa esimerkkiä seuraten vakiintuvan. Esimerkiksi 1850-luvulla 

 
 

22  Topelius 1852. 
23  Vainio 2009, 190. Vainion lähdettä tälle väitteelle en ole löytänyt, mutta pidän sitä us-

kottavana. Vainion lähdeviitteessä (viite nro 287, sivulla 465) mainittu ”Helsingfors 
Morgonblad” tarkoittanee sanomalehteä nimeltä Helsingfors Tidningar. (Helsingfors 
Morgonblad -niminen lehti ei ilmestynyt vuonna 1848.) Floran-päivän juhlakulkueesta 
kertovissa sanomalehtikirjoituksissa ei kuitenkaan ole mainintaa Crusellin soittami-
sesta (Helsingfors Tidningar 17.5.1848; Morgonbladet 18.5.1848; Suometar 
19.5.1848). Tuomi Elmgren-Heinonen kirjoittaa Pacius-kirjassaan (1959, 217), että 
Kumpulaan ”marssittiin Crusellin innoittavan sankarilaulun tahdissa”. Crusellin nimi 
on siis joka tapauksessa yhdistetty Maamme-laulun ensiesitykseen, ja on todennäköistä, 
että Kaartin soittokunta Crusellin marssia kulkueessa soitti, koska marssi kuului soti-
lassoittokuntien perusohjelmistoon. 

24  Reinholm 1853. 
25  Ks. Huttunen 1993, 1, 101. 
26  Dahlström 1976. 
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ilmestyneissä musiikkia käsittelevissä sanomalehtikirjoituksissa Crusellin suomalai-
suutta tähdennettiin säännöllisesti.27 Vuonna 1896 kapellimestari Robert Kajanus 
piti näyteluennon Helsingin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston musiikinopettajan 
virkaa varten ja valitsi aiheekseen Crusellin.28 Muistuttamalla Crusellin suomalai-
suudesta Kajanus halusi kenties horjuttaa kilpahakijansa Jean Sibeliuksen asemaa 
Suomen säveltaiteen kansallisena merkkihenkilönä.29 

Crusellin esiintymistä Suomen varhaisissa musiikinhistorian esityksissä tarkas-
telemalla voi siten päätyä erilaiseen lopputulokseen kuin musiikinhistorioitsija Matti 
Huttunen, jonka mukaan vasta Toivo Haapanen 1940-luvulla vakiinnutti tavan las-
kea Crusellin tapaiset ”rajatapaukset” suomalaisiksi säveltäjiksi.30 Huttunen myös 
kirjoittaa, että Crusell olisi ”päätynyt” Suomesta Ruotsiin, mikä on oikeastaan har-
haanjohtavasti sanottu, koska Crusell ei elämänsä aikana muuttanut toiseen maahan 
– ainoastaan valtakunnanraja hänen elämänsä aikana siirtyi.31 

Crusell ymmärretään myös ruotsalaiseksi säveltäjäksi ja hänet kirjoitettiin var-
hain mukaan Ruotsinkin musiikinhistoriaan. Ensimmäiset tunnetut Bernhard Crusel-
lin elämän kuvaukset ilmestyivät Ruotsissa vuosina 1826 ja 1840 – ensimmäinen 
teoksessa Notices sur la littérature et les beaux arts en Suède (”Huomioita kirjalli-
suudesta ja kaunotaiteista Ruotsissa”32), ja jälkimmäinen teoksessa Stockholm förr 
och nu33. Näihin teoksiin syntyivät Crusellin kaksi omaelämäkertaa, koska teosten 
kirjoittajat pyysivät sellaisia Crusellilta tekstiensä pohjaksi.34 Crusellin omaelämä-
kertoja käsittelen luvussa 3.1. 

Toivo Haapasen aikalaisista Crusellista kirjoittivat myös musiikintutkija Otto 
Andersson ja Uudenkaupungin historiaan erikoistunut kirjailija ja opettaja Helmer 
Winter.35 Andersson pohtii kiinnostavasti Crusellin sävellysten lähtökohtia.36 Win-
terin kirjoituksen elämäkertaosuudet perustuvat aiemmin käytettyihin lähteisiin, 
minkä lisäksi kirjoitus sisältää huomioita Crusellin joidenkin sävellysten hankalasta 
saatavuudesta 1900-luvun alussa.37 Tähän saakka merkittävimpänä ja kattavimpana 

 
 

27  Åbo Underrättelser 29.9.1854, 10.10.1854, 7.3.1856, 10.12.1858; Åbo Tidningar 
10.3.1856, 21.8.1856. 

28  Kajanus 2007; ks. myös Vainio 2007. 
29  Koskinen 2010, 13. 
30  Huttunen 1993, 108; Haapanen 1940. 
31  Ibid. 
32  Ehrenström 1826. 
33  Arwidsson 1840. Arwidssonin teoksen kansilehdelle on merkitty vuosi 1837, mutta 

koska artikkelissa mainitaan Crusellin jo kuolleen (1838), olen tähänkin merkinnyt te-
oksen sisällysluettelon alareunan painovuoden 1840. 

34  KB: BC-1825 ja BC-1837.  
35  Andersson 1926; Winter 1925. 
36  Andersson 1926, 35–46. 
37  Winter 1925, 10. 
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Crusell-tutkimuksena voidaan pitää jo aiemmin esittelemääni Fabian Dahlströmin 
musiikkitieteellistä väitöskirjaa vuodelta 1976. Siinä Dahlström keskittyy Crusellin 
käyttämiin soittimiin ja suurempiin soitinsävellyksiin, mutta sisällyttää julkaisuunsa 
myös tärkeää biografista tutkimustietoa. Dahlström oli myös ensimmäinen, joka jul-
kaisi Crusellin matkapäiväkirjat kommentteineen ja oli kokoamassa Crusellin sävel-
teosten luetteloa.38 Myöhemmin Dahlström on palannut Crusellin elämäkertatietojen 
pariin ja täydentänyt niitä kirjoittamassaan Suomen musiikin historia -sarjan ensim-
mäisessä osassa sekä Suomen kansallisbiografiassa julkaistussa Crusell-biografi-
assa.39 Oma tutkimukseni rakentuukin aiemman Crusell-tutkimuksen suhteen vah-
vimmin juuri Dahlströmin tekemän työn varaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että olen 
tutkimuksessani paikoin asettanut Dahlströmin käyttämiä lähdetietoja uuden tutki-
mustiedon kehyksiin ja kulttuurihistoriallisiin yhteyksiin. 

Toinen tälle tutkimukselleni tärkeä vaikuttaja Crusell-tutkimuksen alueella on 
ollut ruotsalainen musiikintutkija Åke Vretblad (1909–1999). Hän ehti tutkia Crusel-
lia laajastikin40, mutta hänen Crusell-tutkimukselliset käsikirjoituksensa ovat yhtä41 
lukuun ottamatta jääneet julkaisemattomiksi. Vretbladin käsikirjoitukset ovat tutki-
mukselleni tärkeitä lähteitä. (Vretbladin tutkimuksiin palaan luvussa 3.3.) 

Tietokirjailija ja Yleisradion musiikkipäällikkö Kai Maasalo vahvisti Crusellin 
roolia suomalaisen taidemusiikin kaanonissa teoksessaan Suomalaisia sävellyksiä, 
joka on eräänlainen ”elämä ja teokset” -kirja. Selkeästi kirjoitettuna se on käyttökel-
poinen hakuteos tavalliselle konserttikävijälle, mutta sillä on myös tutkimuksellista 
arvoa.42 Crusell-artikkelissaan Maasalo luo ensin muutaman sivun silmäyksen 
Crusellin elämään ja analysoi sen jälkeen hänen keskeisimmät teoksensa, jotka jo 
tuohon aikaan näyttivät koostuvan oopperasta Pikku orjatar, konsertoivista teoksista 
klarinetille ja muille puupuhaltimille, klarinettikvartetoista sekä klarinettiduoista.43 
Maasalon käsittelyssä Crusellin nuottijulkaisut saivat ensi kertaa osakseen musiik-
kianalyyttistä – musiikilliseen ainekseen, muotoon ja tyyliin kohdistuvaa – tarkaste-
lua.44 

 
 

38  Crusell 1977; Dahlström et al. 1977. 
39  Dahlström 1995 & 2008. 
40  MB: ÅV. 
41  Vretblad 1977. Mainitun artikkelin lisäksi Vretblad ilmeisesti julkaisi Crusellia koske-

vaa tietoa käsiohjelman muodossa Crusellin nimiin pannun vapaamuurarikantaatin O 
Helge Ande kom uudelleenesityksessä 30.1.1982. MB: ÅV F3:5. Koska kantaatin uu-
delleenesitys perustui väärään tekijätietoon (todellisuudessa kantaatti ei ole Crusellin 
säveltämä), Vretbladin tekstiä ei ole huomioitu tässä luvussa. Tarkemmin tästä ks. Ar-
tikkeli IV. 

42  Maasalo 1964. 
43  Maasalo 1964, 51–70. 
44  Tästä huomauttaa Huttunen 1993, 166. 
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Maasaloa myöhemmin tiiviitä populaareja esityksiä Crusellin elämästä ovat jul-
kaisseet Ilmari Kallio ja ruotsalainen musiikkikirjoittaja Stig Jacobsson.45 Ilmari 
Kallio on rakentanut yleistajuisen Crusell-kirjasensa pääosin Crusellin omaelämä-
kertojen, matkapäiväkirjojen ja Fabian Dahlströmin tutkimusten varaan.46 Kalliolla 
on persoonallinen ja humoristinen kirjoitustapa. Hän muun muassa ehdottaa Crusel-
lille titteliä ”Suomen musiikin isä”, mikä ei kuitenkaan vaikuta syrjäyttäneen mu-
siikkikirjallisuuden tapaa käyttää sitä Fredrik Paciuksen yhteydessä.47 Kallio on 
myös käsitellyt Crusellin terveydentilaa, persoonallisuutta ja reseptiota Suomessa.48 
Kallion kerronnassa korostuu Crusellin suomalaisuus ja uusikaupunkilainen synty-
perä, mikä johtunee julkaisun rahoittajista (Uudenkaupungin Seudun Osuuspankki 
ja Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran Säätiö) ja siitä, että teos on selvästi osoi-
tettu suomalaiselle lukijakunnalle. Omassa tutkimuksessani Crusellin identiteetin 
suomalaisuutta ei ole ollut tarpeen käsitellä, koska se ei ole liittynyt minkään osatut-
kimuksen kysymyksenasetteluun. Tutkimuksellisen ja populaarin tekstilajin eroista 
huolimatta lähestymistapani Cruselliin on kuitenkin ollut siinä mielessä Kallion 
kanssa samansuuntaista, että olen pyrkinyt näkemään Crusellin kokonaisena ihmi-
senä ja ottanut huomioon esimerkiksi hänen terveydentilansa. 

Stig Jacobssonin kirjanen (2015) Crusellista rakentuu niin, että hän kertoo 
Crusellin elämänvaiheet lomittain tämän teoksista tehtyjen levytysten tietojen 
kanssa, mikä on harvinainen tietokokonaisuus tässä ajassa, jossa musiikin tallenta-
minen ja julkaisutavat ovat kokeneet digitaalisen mullistuksen. Jacobssonin kirjassa 
on kiehtovia, uusiakin elämäkerrallisia pikkutietoja, mutta hän ei valitettavasti ole 
liittänyt niihin lähdeviitteitä.49 Niinpä kysyessäni Jacobssonilta, mistä hän oli löytä-
nyt itseäni kiinnostavan Crusellin varhaisen asuinpaikan osoitteen, hän ei osannut 
enää sitä kertoa.50 Itse olin löytänyt arkistosta toisenlaisia tietoja. 

Omassa musiikkitieteellisessä pro gradu -tutkielmassani51 jatkoin siihenastisen 
Crusell-tutkimuksen päälinjaa, eli keskityin teosanalyysiin ja valitsin aineistoksi 
Crusellin kolme klarinettikonserttoa. Tutkin konserttojen sisältämää romanttista es-
tetiikkaa ja arvioin niiden perusteella teosten ilmaisua ja sävellysajankohtia. Otin 
tutkimukseen mukaan myös Crusell-reseption tarkastelua52 ja osoitin, että Crusellin 
melodista keksintää on kritisoitu historiallisen kontekstin huomioiden väärin perus-
tein: sävellysajan estetiikan mukaisesti Crusellin tavoitteena ei välttämättä ollut 

 
 

45  Kallio 1994; Jacobsson 2015. 
46  Kallio 1994; Dahlström 1976 & 1977. 
47  Kallio 1994, 3. 
48  Kallio 1994, 46–47, 52–53, 54–55. 
49  Esim. Jacobsson 2015, 51. 
50  Jacobsson 2016. 
51  Koskinen (nyk. Palkisto) 2005. 
52  Koskinen 2005, 27–34. 
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omaperäisten melodioiden keksiminen, vaan juuri sävelmien tavanomaisuus saattoi 
olla tavoiteltava piirre.53 

Pro gradu -tutkielmani jälkeen julkaisin Crusellin kolme Keski-Euroopan mat-
kapäiväkirjaa suomennettuna ja kommentoituna laitoksena.54 Vaikka matkapäiväkir-
joista oli jo tehty yksi ruotsinkielinen julkaisu55, kysyntää uudelle, suomenkieliselle 
julkaisulle oli, ja saatoin siinä käyttää hyväksi aiemman ruotsinkielisen julkaisun 
jälkeen ilmestyneitä tutkimustietoja matkapäiväkirjojen taustoituksissa ja henkilö-
kuvauksissa. 

Pohjoismaiden ulkopuolella julkaistuista tai tehdyistä Crusell-tutkimuksista voi 
mainita John Payne Spicknallin väitöskirjan Crusellin klarinettisävellyksistä, Ann-
Marie Nilssonin artikkelin Crusellin Linköpingin sotilasmuusikoille säveltämästä 
kansanlaulufantasiasta sekä Donna Agrellin väitöskirjan fagotisti Frans Preumayrin 
soittimista, rööreistä ja repertuaarista.56 Viimeksi mainittu käsittelee Crusellin 
kanssa samassa Tukholman Kuninkaallisessa hovikapellissa toiminutta kollegaa ja 
vävyä Frans Preumayria, mutta ottaa huomioon myös Preumayrin toimintaympäris-
tön ja yhteydet Cruselliin ja valottaa sen takia kiinnostavasti ajan virtuoosipuhaltajan 
elämää. Crusellin varhaisia toimintavuosia Viaporissa taustoittaa erinomaisesti J. E. 
O. Screenin tutkimus Leskikuningattaren henkirykmentistä57, vaikka tuo ajanjakso 
ei omaan tutkimukseeni olekaan sisältynyt. Myös Kari Laitisen sotilassoittokuntia 
Suomessa 1700–1800-luvun taitteessa tarkasteleva väitöskirja selvittää Crusellin 
varhaista toimintaympäristöä, sotilassoittokuntia Suomessa.58 Nämä Crusellin var-
haiset vaiheet eivät kuitenkaan ole tarkastelun kohteena omassa tutkimuksessani. 

 

 
 

53  Koskinen 2005, 77. 
54  Crusell 2010; Koskinen 2010. 
55  Crusell 1977. 
56  Spicknall 1974, Nilsson 1999, Agrell 2015. 
57  Screen 2010. 
58  Laitinen 2020. 
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2 Bernhard Crusell, musiikin 
toimintakentät ja niiden tutkiminen 

2.1 Katsaus Bernhard Crusellin elämänvaiheisiin 
Bernhard Crusellin elämänvaiheiden taustoittamiseksi luon seuraavaksi yleissil-
mäyksen hänen elämäänsä ja tuotantoonsa. Koska tämän tutkimuksen aikarajaus al-
kaa vasta siitä kun Crusell täytti 20 vuotta (vuonna 1795), käsittelen varsinkin sitä 
edeltävät tapahtumat Crusellin elämässä tässä luvussa vain yleisellä tasolla. 

Bernhard (Berndt) Henrik Crusell syntyi Uudessakaupungissa 15.10.1775 ilmei-
sen vähävaraisen kirjansitojan Jakob Crusellin pojaksi ja muutti kahdeksan vuotta 
myöhemmin vanhempiensa mukana Nurmijärvelle.59 Vaikka perheellä ei ollut va-
roja Crusellin koulunkäyntiin, oli Crusellin vanhemmilla sosiaalista pääomaa: 
Crusellin äidin Margareta Elisabet Messmanin äiti oli aatelissukuun kuulunut Anna 
Magdalena von Qvanten ja isä Porin jalkaväkirykmentin vääpeli Berndt Fredrik 
Messman.60 Crusellin isänisä Henrik Crusell oli kirjansitojamestari ja toimi Porissa 
kirkkoväärtinä. Crusellin isän veli Nils päätyi Espooseen kirkkoherraksi. Nilsin po-
jantytär Johanna Ottilia Crusell meni naimisiin Joroisten Järvikylän kartanon omis-
tajasukuun kuuluneen Nils Karl Elias Grotenfeltin kanssa 1845 ja vietti leskeksi jää-
tyään loppuelämänsä kartanossa, jossa kuoli 1908.61 

Crusell vieraili lapsena kotimökkinsä naapurissa Numlahden aateliskartanossa 
kuuntelemassa emännän klaveerinsoittoa ja lasten kotiopetusta.62 Säätyrajan ylitys 
kartanovisiiteillä ei ehkä käytännössä ollut suuri. Crusell oli kenties aatelissuvusta 
periytyneeltä äidiltään ja kirjansitojaisältään oppinut tavat olla tekemisissä säätyläis-
ten kanssa. ”Koti ei […] ollut täysin vaatimaton”, huomauttaa Otto Andersson kir-
joittaessaan Crusellin syntyperästä.63 

Kartanonherra kapteeni Armfelt esitteli 12-vuotiaan klarinettia puhaltavan 
Crusellin Viaporin linnoituksen upseeristolle, minkä jälkeen Crusell pääsi siellä 

 
 

59  Dahlström 1977, 8. 
60  Enckell 1987, 193. 
61  Grotenfelt 1954, 73–82. 
62  Dahlström 1977, 8–9. 
63  Andersson 1926, 29. 
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sijaitsevaan Leskikuningattaren henkirykmenttiin soitto-oppilaaksi. Crusellin ei tar-
vinnut asua niin kurjissa oloissa kuin muun miehistön, vaan hän pääsi majuri Olof 
Wallenstjernan huollettavaksi ja asumaan tämän talouteen.64 

Tällainen Crusellin syntyperän ja taustan arviointi on tärkeää tarkasteltaessa ai-
kakautta, jolloin ihmiset syntyivät tiettyyn säätyyn ja elivät sen tarjoamien mahdol-
lisuuksien mukaisesti. Crusellin kotikieli on todennäköisesti ollut ruotsi. Joka ta-
pauksessa hän oppi jossain myös suomen kielen, varmasti jo Uudessakaupungissa, 
jossa laajasti käytettiin suomea.65 Sosiaalisen pääomansa ansiosta hänellä mitä il-
meisimmin oli osaamista olla ja toimia säätyläisten kanssa, mistä oli epäilemättä 
hyötyä hovimuusikon ja myöhemmin rykmenttien musiikinjohtajan ammateissa. 

Pian Crusellin Viaporiin-muuton 1788 jälkeen alkoivat Ruotsin sotatoimet Ve-
näjää vastaan tapahtumasarjassa, jota kutsutaan Kustaan sodaksi. Sota kesti kesä-
kuusta 1788 elokuuhun 1790, ja sen päätösvuonna koettiin Itämeren kaikkien aiko-
jen suurin yhteenotto, Ruotsinsalmen toinen meritaistelu Kotkan edustalla. 
Crusellkin määrättiin palvelukseen Ivan Benlös -nimiselle Turunmaa-tyypin aluk-
selle, mutta hän pääsi jo ensimmäisen sotakesän jälkeen takaisin Viaporiin huolta-
jansa kanssa eikä joutunut osallistumaan kumpaankaan Ruotsinsalmen meritaiste-
luun. Vuonna 1791 Crusell siirtyi Wallenstjernan mukana rykmentin Tukholmassa 
sijaitsevaan pataljoonaan. Valtakunnan pääkaupungissa Crusell päätyi aluksi Kaarle-
herttuan (1748–1818)66 soittokuntaan ja sitten Kuninkaallisen hovikapellin klarine-
tistiksi vain 17 vuoden ikäisenä vuonna 1793.67 

Säveltäväksi klarinettivirtuoosiksi kouluttautuakseen Crusellin oli haettava lisä-
oppia Keski-Euroopan musiikkikeskuksista. Vuonna 1798 hänelle järjestyi mahdol-
lisuus matkustaa Berliiniin ottamaan soittotunteja maineikkaalta klarinetistilta Franz 
Tauschilta (1762–1817). Viisi vuotta myöhemmin, kesällä 1803, hän matkusti Parii-
siin oppiakseen säveltämistä ja sai sitä varten opetusta ajan johtavilta sävellyksen-
opettajilta François-Joseph Gossecilta (1734–1829) ja Henri Montan Bertonilta 
(1767–1844). Matkan seurauksena Crusellin säveltäminen muuttui ammattimaisem-
maksi, ja vuonna 1811 hän hakeutui Leipzigiin etsimään teoksilleen kustantajaa. Hän 
sai kustantajakseen maineikkaan Ambrosius Kühnelin, jonka elinkeinoa ja kustan-
nustoimintaa Crusellin kanssa jatkoi myöhemmin C. F. Peters, edelleen toiminnassa 
oleva musiikkikustantamo.68 

 
 

64  Dahlström 1977, 9. 
65  Dahlström 1976, 18–19; Kaukovalta 1929, 61–62, 65, 228. 
66  Myöhemmin Ruotsin kuningas Kaarle XIII. 
67  Palkisto 2021; Dahlström 1977, 8–10. 
68  Dahlström 1977, 10–15. 



Bernhard Crusell, musiikin toimintakentät ja niiden tutkiminen 

 25 

Hovikapellin muusikontyön rinnalle Crusellille muodostui vuodesta 1818 alkaen 
hyvin tärkeäksi kesätyö Linköpingin rykmenttien musiikinjohtajana, mihin sisältyi 
paljon myös opetustyötä ja hyväntekeväisyyttä.69 

Crusell verkostoitui laajasti aikansa johtavien taiteilijoiden kanssa, mistä esi-
merkkinä voidaan mainita vuoden 1822 Karlsbadin-matkan aikana solmitut tutta-
vuudet säveltäjien Carl Maria von Weberin (1786–1826), Giacomo Meyerbeerin 
(1791–1864) ja Felix Mendelssohnin (1809–1847) kanssa. Ruotsissa hän teki yhteis-
työtä muun muassa runoilija Esaias Tegnérin kanssa ja ehti ottaa yhteyttä myös Poh-
janlahden toiselle puolelle runoilija Johan Ludvig Runebergiin.70 

Esiintyjätoimen ohella Crusell loi merkittävän sävellystuotannon, joka aluksi 
koostui lähinnä soitinsävellyksistä, varsinkin klarinetille, mutta laajeni myöhemmin 
suureksi määräksi vokaali- ja sotilasmusiikkia.71 Tuotannon kulmakivenä voidaan 
pitää kolmea klarinettikonserttoa ja -kvartettoa, jotka kuuluvat edelleen klarinetis-
tien perusohjelmistoon kaikkialla länsimaisen taidemusiikin vaikutusalueilla.72 Lau-
lusävellyksistä ainoa nykyisin käytössä oleva on kuorolaulu Fosterländsk hymn 
(”Hell dig du höga Nord”, suomeksi ”Oi terve Pohjola”). Myös Crusellin ooppera 
Den lilla slafvinnan (Pikku orjatar) saa joskus esityksiä joko kokonaan tai yksittäi-
sinä numeroina.73 Crusellilta tilattiin myös musiikki Ruotsin suurimman rakennus-
projektin, Götan kanavan vihkiäisiin vuonna 1832, mikä kertoo hänen merkittävästä 
asemastaan ajan ruotsalaisessa musiikkielämässä.74 Esiintyvän taiteilijan työtilai-
suuksien vähennyttyä Crusell teki sivutyötä oopperalibrettojen kääntäjänä.75 Crusell 
kuoli 62-vuotiaana Tukholmassa 28.7.1838.76 

Elämänsä alkupuolen aineellisesta köyhyydestä johtuen Crusell oli useaan ottee-
seen mesenaattien avustusten kohde, mutta oman varallisuutensa kasvaessa hänestä 
itsestään tuli hyväntekijä ja filantrooppi. Crusell muuttui arvostetun käsityöläissuvun 
lapsesta varakkaaksi musiikinjohtajaksi ja hänen toimijuutensa vaihtoi puolta niin, 

 
 

69  Vretblad 1977, 171. 
70  Dahlström 1977, 21–22; Dahlström 1976, 18. 
71  Crusellin keskeisten sävellysten luettelo ks. Dahlström et al. 1977. 
72  Tämän kirjoittaja on esittänyt Crusellin kaikkia klarinettikvartettoja julkisissa tilaisuuk-

sissa muun muassa Nurmijärvellä Crusellin kotikylässä Perttulassa. 
73  Dahlström et al. 1977, 254, nimeää teoksen kolminäytöksiseksi romanttiseksi ooppe-

raksi. Teosta nimitetään joskus myös laulunäytelmäksi, koska se on lajiltaan Singspiel 
Mozartin Ryöstö seraljista tapaan (esim. Ruotsin Kuninkaallisen oopperan ohjelmisto-
tietokanta 2020: ”Skådespel i 3 acter, blandadt med sång och dans”). Laulunäytelmän 
tapaan teoksessa on pitkiä puheosuuksia, ja Crusellilta ilmeisesti alun perin tilattiin 
näytelmämusiikkia, mutta musiikkiosuuksien kasvettua suuremmiksi kuin odotettiin te-
osta voidaan nykymittapuulla kutsua oopperaksi. Palkisto 2021. 

74  Vretblad 1977, 184–185. 
75  Dahlström 1977, 21–22. 
76  Dahlström 1977, 23. 
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että hän hyväntekeväisyydessä muuttui kohteesta sen tekijäksi. Samoin hän muuttui 
opetettavasta opettajaksi, esittäjästä säveltäjäksi ja pojasta isäksi. Kaikki nämä olivat 
toimijuuden muutoksia, jotka uudessa porvarillistuneen Ruotsin kulttuurihistorialli-
sessa tilanteessa olivat yhtä merkitseviä kuin säätyrajan ylitykset.77 

Bernhard Crusellin elämänkulku vahvistaa ymmärrystä siitä, miten luontevasti 
tuon ajan taiteilijat Itämeren ympärillä liikkuivat. Crusellin suku oli levittäytynyt 
nykyisten Suomen ja Ruotsin alueille, ja hänen isänsä ja isoisänsä olivat opiskelleet 
Pohjois-Saksan kaupungeissa. Crusell puhui sekä ruotsia että suomea ja opiskeli 
myöhemmin useita muitakin kieliä, kuten italiaa, ranskaa ja saksaa.78 

2.2 Musiikin toimintakentät Ruotsissa 1700- ja 
1800-lukujen vaihteessa 

”Viikonpäivät on jaettu seuraavasti: Sunnuntaisin on assemblé Pörssisalissa, jossa 
tanssitaan, maanantaisin ja torstaisin oopperaesitys, keskiviikkoisin ja torstaisin 
ranskalainen näytelmä, tiistaisin ’cercle’ ja lauantaisin rekiretki.”79 Ruotsalainen his-
torioitsija Elisabeth Mansén lainaa tässä Ruotsin historian yleisesityksessään Hol-
stein-Gottorpin herttuatar Hedvig Elisabet Charlottan viikko-ohjelmaa talvella 1782 
osoittaakseen, miten ooppera, teatteri ja tanssi täyttivät yläluokan elämän Tukhol-
massa.80 Samat huvitukset laajenivat myös ylhäisaatelin ulkopuolelle, ja joskus saat-
toi jopa itse kuninkaan nähdä nauttivan yksityishenkilöiden ja heidän palvelijoidensa 
amatööriteatteriesityksistä.81 Huvielämän suosion takana oli silti muutakin kuin vain 
halu nauttia taiteesta: Hedvig Elisabet Charlottan tapaisen herttuattaren vierailu kau-
pungin kulttuuritilaisuuksissa oli monimutkaista poliittista peliä hovin ja uuden kau-
punkilaiseliitin välillä.82 

Kun Bernhard Crusell vuonna 1788 pestautui Viaporiin klarinettia soittavaksi 
sotilaspojaksi, hänen eteensä avautuivat edellä kuvatut musiikkia tarvitsevat mark-
kinat. Assembléissa eli tanssia sisältävissä illanvietoissa ja rekiretkillä saattoivat soit-
taa sotilasmuusikot, ooppera- ja näytelmäesityksissä Kuninkaallinen hovikapelli, 
jonka jäseneksi Crusell Tukholmassa pääsi vuonna 1793. 

Tärkeinä muusikkojen koulutuspaikkoina toimivat sotilassoittokunnat, varsinkin 
kun järjestäytynyttä musiikkikoulutusta, kuten konservatoriolaitosta, ei vielä 

 
 

77  Ks. Artikkeli III. 
78  Palkisto 2021. 
79  Mansén 2011, 562. 
80  Turun seuraelämästä 1810-luvulla ks. Artukka 2021. 
81  Mansén 2011, 562. 
82  Hellsing 2013, 117. Tanssiaisista politiikan välineenä ks. myös Artukka 2021, 277–

279. 
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muualla yhteiskunnassa ollut.83 Sotilassoiton piirissä sai Crusellkin ensimmäiset ko-
kemuksensa yhteissoitosta ja ryhtyi myöhemmin, vuonna 1818, opettajaksi ja musii-
kinjohtajaksi Linköpingin sotilassoittokunnissa. Muusikoille oli tyypillistä toimia 
rinnakkain sekä sotilas- että siviiliammateissa.84 Näin teki myös Crusell, joka 1790-
luvulla soitti jonkin aikaa sekä Kaarle-herttuan harmoniamusiikissa85 että hovika-
pellissa ja toimi myöhemmin Linköpingissä rykmenttien musiikinjohtajana hovika-
pelli- ja sävellystyönsä lomassa.86 

Muusikon ja säveltäjän ammatti saattoi myös limittyä jonkin toisen ammatin 
kanssa, koska esimerkiksi säveltämisellä oli hankala hankkia toimeentuloa.87 Nykyi-
sin tehtävä jaottelu amatööri- ja ammattimuusikoihin tuntuu toisinaan tarkasteltavan 
ajan oloihin epäsopivalta, koska myös sellaiset musisoivat ihmiset, joilla oli esimer-
kiksi upseerinammatti, saattoivat suhtautua musiikin tekemiseen paneutumisella, 
jota nykyisin kutsuttaisiin ammattimaiseksi.88 

Opettajina hovimuusikot olivat korkeimmalla hierarkiassa.89 Uusi Kuninkaalli-
nen hovikapelli syntyi 1770-luvulla kuningas Kustaa III:n aloitteesta, kun hovin van-
hat ammattikokoonpanot yhdistettiin ja uusia soittajia rekrytoitiin.90 Varsinkin am-
mattipuhaltajia virtasi Ruotsiin pääosin saksankielisestä Euroopasta aina 1850-lu-
vulle saakka, joten Crusellin alkuperä Ruotsin valtakunnassa syntyneenä suomalai-
sena klarinetistina oli harvinaisuus.91 Hovikapelli soitti pääkaupungin oopperaesi-
tyksissä, joiden suosion symbolina toimi kuninkaanlinnan naapuriin vuonna 1782 
noussut uudenaikainen oopperatalo.92 Ooppera- ja teatteritoiminnassa oli vuosisadan 
molemmin puolin sodista ja hallitsijanvaihdoksista johtuvia hiljaisempia kausia, 
joista merkittävimpänä mainittakoon vuoden 1807 toiminnan sulkeminen. Silloin 
koko henkilökunta irtisanottiin, mutta Crusellin ja muiden tärkeimmiksi katsottujen 
muusikoiden kanssa tehtiin välittömästi uusi kiinnitys.93 

Aikakautta Kustaa III:n salamurhasta vuonna 1792 Kustaa IV Aadolfin kruu-
nusta luopumiseen vuonna 1809 on kutsuttu rautavuosiksi, mutta synkkä nimitys ei 
täysin kuvaa tilannetta musiikin kannalta. Vaikka Kustaa IV Aadolf ei välittänyt 

 
 

83  Edenstrand 1992, 156–157; ks. myös Laitinen 2020, 140–144; Herbert & Barlow 2012, 
255. 

84  Edenstrand 1992, 155. 
85  Tässä nimitys tarkoittaa pienempää puhallinyhtyettä, jota saksaksi kutsutaan sanalla 

Harmoniemusik. 
86  Dahlström 1977, 10, 21. 
87  Mansén 2011, 570. 
88  Ks. Ibid.; Wolff 2015, 425–426. 
89  Mansén 2011, 568. 
90  Ivarsdotter-Johnson 1993, 293–295. 
91  Edenstrand 1992, 156. 
92  Ivarsdotter-Johnson 1993, 321–323. 
93  Dahlström 1976, 50; Norlind & Trobäck 1926, 113. 
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oopperasta, hän oli kiinnostunut muusta musiikista. Hovikapellin orkesterikonsert-
tien määrä mainittuna aikana kasvoi, ja sen ohjelmistossa oli paljon wieniläisklassi-
sia sinfonioita, alkusoittoja ja konserttoja. Orkesterin omat muusikot esiintyivät 
usein solistisissa tehtävissä myös omien sävellystensä tulkkeina.94 Tämä uudenlai-
nen instrumentaalimusiikin painotus julkisessa musiikkielämässä koitui Crusellin 
kaltaisen säveltävän klarinetistin eduksi, sillä se lisäsi solistisia esiintymismahdolli-
suuksia. 

Kamarimusiikki oli kustaviaanisen ajan Tukholmassa myös esillä, mutta julkis-
ten konserttien ohella sitä soitettiin tai laulettiin paljon yksityisissä tai puolijulkisissa 
tilaisuuksissa, jonne saavuttiin lähinnä kutsuvieraana.95 Musiikinlajille oli Ruotsin 
valtakunnassa kysyntää, mistä osoituksena ovat hovikapellimestari Joseph Martin 
Krausin (1756–1792), viulisti Anders Wesströmin (n. 1720–1781) ja tukholmalaisen 
urkurin Johan Wikmansonin (1753–1800) säveltämät jousikvartetot sekä Crusellin 
klarinettikvartetot. Crusell esitti yksityisissä yhteyksissä muun muassa Pariisin-mat-
kallaan 1803 niiden varhaisversioita.96 Tietoja kamarimusiikin soittamisen laajuu-
desta ei löydä sanomalehti-ilmoituksista, mutta niitä voi matkapäiväkirjojen lisäksi 
löytää yksityiskirjeistä, kuten kreivitär Ulrika Wilhelmina von Schwerinin päivää-
mättömästä kirjeestä Crusellille: ”Toisitte minulle suuren ilon jos tulisitte aterioi-
maan luokseni tänä iltana”, kreivitär kirjoitti Crusellille.97 ”En odota paikalle suurta 
joukkoa. Rouva Cronstedt, Wrangelin rouvat, Skiöldebrandt ja muutamia muita mu-
siikinharrastajia: saapukaa huomaamatta tuttua tietä, kahdeksan maissa, tuokaa mu-
kananne lumottu klarinettinne ja joitakin kappaleita, joita Skiöldebrandt voi pianolla 
säestää.”98 Ei ole tietoa siitä, vastasiko Crusell juuri tähän kutsuun myöntävästi, 
mutta muusikot olivat kysyttyjä vieraita varakkaiden mesenaattien, kuten juuri krei-
vitär Schwerinin illallisilla.99 

Laajalle levinnyt musiikinharrastus kasvatti nuottien kysyntää 1700- ja 1800-lu-
kujen vaihteessa. Tukholmaan syntyi nuottien lainauskirjasto vuonna 1788 ja ensim-
mäinen kokonaan nuottien myynnille omistautunut kauppa vuonna 1804. Olof Åhl-
strömillä oli privilegio nuottien kaiverrukseen ja painamiseen Ruotsissa vuodesta 
1788 vuoteen 1823, ja nuottien kansainvälistä kauppaa hillitsivät erilaiset tullimak-
sut.100 Nuottien painosmäärät olivat kovin pieniä, eikä nuottimyynti muodostanut 

 
 

94  Jonsson 1993, 429–431; Norlind & Trobäck 1926, 118–119. 
95  Johnson 1989, 340–342; Jonsson 1993, 399; Lott 2015, 18–20; Wolff 2015, 433–435. 
96  Crusell 2010, 56, 73, 131–132. 
97  Ulrika Wilhelmina von Schwerinin kirje Bernhard Crusellille, päiväämätön. KB: 

Ep.C.6. 
98  Ibid. 
99  Ks. Jonsson & Tegen 1992, 99–100; Johnson 1989, 341. 
100  Heintz 1992, 185–187; Kurkela 2009, 15–16. 
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edes nimekkäälle säveltäjälle merkittävää tulonlähdettä.101 Musiikintutkija Vesa 
Kurkela kirjoittaa, että nuottien kustantaminen Euroopassa ennen 1800-luvun puoli-
väliä olikin ”enemmän työpajatoimintaa kuin teollisuutta”.102 Silti Crusell osoitti hy-
vää vainua etsiessään sävellyksilleen kustantajan vuonna 1811 kustantamojen kes-
kuksena tunnetusta Leipzigista, sillä vaikka painosmäärät joka tapauksessa olivat 
pienet, levisi maine keskeisen kauppakaupungin kautta paremmin kuin Tukholmasta 
käsin. 

Yleisesti voidaan todeta, että Ruotsin 1700-luku merkitsi luontevaa yhteyttä 
muuhun Eurooppaan, eikä muusikoiden opiskelu tai työskentely jossain toisessa 
maassa ollut lainkaan poikkeuksellista.103 Taidemusiikki oli yleiseurooppalainen 
hyödyke, jonka keskellä muusikot kohtasivat toisiaan samassa tonaalisessa säveljär-
jestelmässä. 1800-luvulla toiveet omasta kansallisesta erityisyydestä vahvistuivat ja 
kansallisesta identiteetistä tuli yksi osa ruotsalaista kulttuuria.104 Crusellin kaltainen 
yksittäinen muusikko saattoi hyötyä näistä molemmista virtauksista: kasvattaa ja yl-
läpitää ammattitaitoaan kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja toisaalta vastata 
yleisön toiveisiin luomalla julkikuvaansa ja teoksiinsa aitoa tai kuviteltua kotoperäi-
syyttä. 

2.3 Musiikin kulttuurihistoria ja mikronäkökulman 
mahdollisuuksia 

Tämä tutkimukseni Bernhard Crusellista on kulttuurin käytänteisiin ja merkityksiin 
painottunutta ja sävyltään tulkinnallista kulttuurihistoriallista musiikintutkimusta.105 
Yksi niin sanotun uuden kulttuurihistorian avainkäsitteitä on nimenomaan käytänne 
(engl. practice). Musiikinhistorian kohdalla tämä tarkoittaa, että tutkimuskohteena 
on musiikki toimintana ja kulttuurisina käytänteinä. Musiikin kulttuurihistoriassa 
tutkitaan esimerkiksi musiikin esittämistä ja siihen liittyviä historiallisia käytänteitä, 
kuten Crusellin järjestämiä konsertteja hyväntekeväisyystapahtumina.106 Musiikki 
näyttäytyy luontevana osana kulttuurin ja yhteiskunnan toimintaa, ja sitä pyritään 
tutkimaan juuri tässä mielessä sosiokulttuurisissa yhteyksissään. 

Kulttuurihistoria onkin kehittynyt paitsi laajaksi tieteenalaksi itsessään myös 
monille tieteenaloille levinneeksi monitieteiseksi tutkimusotteeksi, jossa historial-

 
 

101  Kurkela 2009, 16–17; ks. myös Lenneberg 1983. 
102  Kurkela 2009, 17.  
103  Ks. Tegen & Jonsson 1992, 19; Applegate 2011, 228–233. 
104  Johnson 1989, 346; Tegen & Jonsson 1992, 19. 
105  Ks. Burke 2004, 2–3; Kulttuurihistoriallisesta musiikintutkimuksesta ks. esim. Haar 

1982; Johnson 1995; Sarjala 2002, 176–185, ja 2005; Steinberg 2004; Weber 2004a ja 
2004b; Fulcher 2011; Applegate 2017. 

106  Burke 2004, 57–58. 
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lisen tarkastelun kohteita ovat muun muassa ruumiillisuus, sukupuoli, aistit, fiktio, 
lukeminen, kuvat, äänet sekä lukemattomat sosiaaliset ja kulttuuriset käytänteet, 
jotka jäsentävät ja muokkaavat muun muassa näitä ilmiöitä. Musiikin kulttuurihisto-
ria on kokenut uudistumisen 1980-luvulta alkaen muun kulttuurihistorian vanave-
dessä ja sitä voidaan monin eri perustein kutsua ”uudeksi musiikin kulttuurihistori-
aksi”.107 

Sana ”kulttuuri” juontuu sanasta ”viljely” (lat. cultura), joka merkitsee toimintaa 
jonkin kasvattamiseksi. Turun yliopiston kulttuurihistorian ensimmäisen professorin 
Veikko Litzénin ajatuksia seuraten kulttuuri syntyy useamman ihmisen vastauksena 
ympäristön asettamiin haasteisiin ja nämä vastaustavat muodostavat ajan kuluessa 
kulttuurin.108 Näin kulttuuri syntyy ihmisyhteisössä, toiminnassa ja ajan kuluessa 
niin että toimintaan muodostuu tietty toistuvuus. 

Haasteeseen, joka käynnistää toiminnan, sisältyy kamppailu merkityksestä. 
Kulttuurihistorian päämääränä voidaan siten ymmärtää olevan pyrkimys tavoittaa 
menneisyyden merkityksiä, ymmärryksiä ja kokemuksia ja tuottaa tietoa siitä, miten 
kulloinkin tutkittavat ilmiöt ja asiakokonaisuudet rakentuvat keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa.109 Kulttuurihistorioitsija Hannu Salmi nostaa kulttuurihistorian perus-
merkitykseksi juuri vuorovaikutuksen eli suhteisuuden tutkimisen (engl. study of re-
lations). Tämä suhteisuus voidaan ymmärtää tavaksi, jolla ihmiset toimivat ympä-
ristönsä kanssa, ja Salmi huomauttaa, että myös emootiot muodostavat osan tätä 
kanssakäymistä.110 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteenani on muusikko Bernhard Crusell, jonka 
biografisessa tutkimuksessa musiikki on jatkuvasti läsnäoleva kulttuurinen ilmiö, 
joka ilmenee toimintana, elinkeinona, verkostoina ja identiteettinä.111 Crusell sai mu-
siikista elantonsa läpi koko elämänsä. Hän sävelsi omia teoksia, soitti muiden teok-
sia, esiintyi erilaisten yleisöjen edessä, järjesti konsertteja auttaakseen muita ihmisiä, 
keskusteli musiikista, opetti musiikkia, käänsi oopperalibrettoja. Onkin ilmiselvää, 
että tässä kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessa musiikki ymmärretään paitsi mu-
siikkianalyyttisella tavalla eli nuotiksi painettuina musiikkiteoksina ja soivina ääni-
aaltoina, myös – ja ennen kaikkea – laajana kirjona erilaisia musiikin esittämistilan-
teita ja -käytänteitä, sosiaalisena ja poliittisena voimana sekä muusikon elinkeinon 
välineenä. Tämän tutkimuksen musiikki kulttuurihistorioitsija Jukka Sarjalan sanoin 
”levittäytyy yhteiskuntaan ja kietoutuu lujasti eri ilmiöihin ja merkityksiin”.112 

 
 

107  Fulcher 2011, 3–5. 
108  Litzén 1981, 8. 
109  Fulcher 2011, 3. 
110  Salmi 2008, 2–3. 
111  Ks. esim. Ranta-Meyer 2008a; Koivisto 2019; Siltanen 2020. 
112  Sarjala 2002, 177. 
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Tutkimukseni hyödyntää lyhyesti kuitenkin myös musiikkianalyyttiselle tutki-
mukselle tyypillistä tapaa sisällyttää tutkimukseen mukaan nuottiesimerkkejä, joilla 
voidaan viitata yksityiskohtiin musiikin soivassa aineksessa.113 Crusellin yksi sävel-
lys on tässä tutkimuksessa tutkimuskohteenani yhden osatutkimuksen yhdessä lu-
vussa (Artikkeli IV). Tarkastelen sävellystä nuottiesimerkkien avulla kulttuurihisto-
riallisesta näkökulmasta, jonka tarkoitus on tulkita teoksia ja niiden symboliikkaa 
vapaamuurariuden näkökulmasta ja ymmärtää vapaamuurariuden sosiaalisten mer-
kitysten kietoutumista Crusellin säveltämän teoksen musiikilliseen ilmaisuun. Verbi 
kietoutua (engl. to intertwine)114 kuvastaa mielestäni hyvin poliittisen tai sosiaalisen 
merkityksen suhdetta sävelteokseen: merkityksen voi nähdä teoksen ”pinnaltakin” 
eli sen ilmitasolta, mutta jos teosta avaa tarkemmin kulttuurisen musiikkianalyysin 
keinoin, voi kietoutumisen moninaisia tapoja ja vahvuutta havaita paremmin.115 Mu-
siikkiteosta – kuten muitakin kulttuuri-ilmiöitä – voi tutkia myös analysoimalla sen 
syntyhistoriaa, jolloin sen kulttuuristen merkitysten kietoutumisen havainnointiin 
saa mukaan ajallisen ja henkilöhistoriallisen ulottuvuuden aiemmin mainitun kult-
tuurisen sisältöulottuvuuden ja symboliikan lisäksi.116 

Otan musiikin esittämistilanteet esille kaikissa osatutkimuksissani. Musiikin 
esittämistilanne muodostaa tutkimuksen kannalta merkityksellisen seikan myös sil-
loin, kun sitä ei ole näkyvissä lähdeaineistossa: esimerkiksi Artikkelissa II, jossa läh-
deaineiston perusteella totean, ettei Crusell tiettynä ajankohtana esiintynyt solistina 
tai kamarimuusikkona kahdeksaan kuukauteen. Näin esiintyvän muusikon yllättäin 
alkaneesta ammatillisesta vaikenemisesta tulee yksi osa tutkimuksen lähdeaineiston 
(ja tiettyjen aineistojen puuttumisen) tuottamaa tärkeää tietoa.117 Musiikin esittämis-
tilanne kokoaa yhteen erilaisia ihmisiä vuorovaikutukselliseen suhteisuuteen, ja tä-
män ilmiön havainnointi onkin tutkimuksessa keskeisellä sijalla esimerkiksi silloin, 
kun arvioin hyväntekeväisyyskonserttien merkitystä (Artikkeli III) tai ammattinsa al-
kuvaiheessa olevan muusikon kuulijakuntaa (Artikkeli I). 

Crusellin vuoden 1833 konsertissaan soittamien teosten luonteen kautta (Artik-
keli III) voin – muihin lähdeaineistoihin yhdisteltynä – tavoittaa ymmärryksen 
Crusellin sen hetkisestä valmiudesta toimia esiintyvänä klarinetistina. Konsertissa 
esitetyt teokset eivät siis itsessään ole tutkimuskohteita, vaan aineistoa, jonka kautta 
voin tehdä päätelmiä siitä, mitä konsertin ulkopuolella eli Crusellin soittokunnossa 
ja terveydentilassa oli tapahtunut. 

 
 

113  Ks. Sarjala 2002, 176–177. 
114  Sarjala 2002, 177; Fulcher 2011, 4. 
115  Kulttuurisesta musiikkianalyysista ks. esim. Kramer 1990 ja 2002; Scott 2003; 

Richardson et al. 2014. 
116  Ks. esim. Torvinen 2019. 
117  Pitkästä katkoksesta taiteilijan luomistyössä ks. esim. Laura Kokon pro gradu -tut-

kielma kirjailija Volter Kilven vuosista 1903–1933. Kokko 2018. 



Janne Palkisto 

 32 

Näen Crusellin säveltämät musiikkiteokset, hänen soittamisensa ja muun amma-
tillisen toimintansa sekä opintomatkat ja hyväntekeväisyyden kulttuuri-ilmiöinä ja 
sosiaalisina käytänteinä, joiden monen tyyppisiä alkuperäislähteitä hyödyntävän his-
toriallisen tarkastelun avulla pyrin tavoittamaan menneisyyden musiikkiin liittyviä 
merkityksiä, kokemuksia ja ymmärrystä niistä. Musiikki on yhtä lailla toimintaa ja 
tekemistä kuin sitä ympäröivä muu kulttuuri, enkä tässä tutkimuksessa rajoita mu-
siikkia pysähtyneiden objektien, kuten nuottikirjoituksen maailmaan.118 

Tässä tutkimuksessani Crusellin valikoituminen tutkimuksen kohteeksi ponnis-
taa sellaisesta kulttuurihistoriallisesta ymmärryksestä, että yhtä muusikko-toimijaa 
tarkastelemalla voidaan samalla tavoittaa yleistä tietoa ja ymmärrystä tutkittavan 
ajan musiikkielämästä ja kulttuurista.119 Toisaalta Crusell on menestyneenä säveltä-
jänä ja muusikkona myös poikkeuksellinen yksilö. Kun Crusell valikoituu tutkimuk-
sen kohteeksi siitä lähtökohdasta, että Crusell ymmärretään poikkeukselliseksi yksi-
löksi, tämä voisi johtaa siihen, ettei Crusellin elämäkertatutkimus toisi ilmi mitään 
sellaista tietoa, joka kertoisi jotain yleistä hänen aikansa muusikon elämästä, koska 
juuri Crusell oli poikkeuksellinen. Olen kuitenkin tässä tutkimuksessa pyrkinyt nos-
tamaan tutkimuksellista katsettani Crusellista ylös hänen ympärilleen ja saamaan hä-
nen esimerkkinsä avulla yleisempää tietoa muusikon toimijuudesta tutkittavassa 
ajassa ja paikassa.120 Biografisen tutkimuksen kohteeksi valikoituu usein historialli-
nen henkilö, josta tutkijalla on jo valmiiksi jokin käsitys ja jota hän sitten lähdeai-
neiston avulla vahvistaa.121 Tällaiseen vahvistamiseen lankeamista olen yrittänyt 
välttää juuri kulttuurihistoriallisella vuorovaikutukseen, toimintaan, toimijuuteen ja 
käytänteihin paneutuvalla tutkimusotteellani, joka ammentaa vaikutteita myös mik-
rohistoriasta.122 Mikrohistorian käyttäminen kulttuurihistoriallisesti orientoituneen 
biografisen tutkimuksen rinnalla saa tukea monilta tutkijoilta, jotka ovat pohtineet 
mikrohistorian ja biografisen tutkimuksen välistä hedelmällistä suhdetta.123 Eroa nii-
den välille ei ole mitenkään yksinkertaista tehdä, mutta mikrohistoriallisesti orien-
toitunut tutkimus painottaa historian suurten aihepiirien tutkimista rajatussa asetel-

 
 

118  Ks. Sarjala 2002, 183. 
119  Ks. esim. Sarjala 2005; Applegate 2011. 
120  Pienyhteisöistä ja yksilön ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta mikrohistori-

assa ks. Ollila 1995, 8–9. 
121  Renders 2014, 130–132. 
122  Yksi esimerkki uudenlaiseen tulkintaan yltävästä elämäkertatutkimuksesta on Hanna 

Isolammin musiikkitieteellinen väitöskirja säveltäjä Väinö Raitiosta (2019), jota on 
musiikkikirjallisuudessa yleensä pidetty ”väärinymmärrettynä” ja esimerkiksi lehdis-
töin ”kaltoin kohtelemana” yltiömodernistina. Isolammi onnistuu tutkimuksessaan 
osoittamaan, että itse asiassa Väinö Raitio saavutti uusilla teoksillaan hyväksyntää ja 
että Raitio oli enemmän sidoksissa perinteeseen ja romantiikkaan kuin mitä aiempi mu-
siikinhistoriankirjoitus on antanut ymmärtää. 

123  Esim. Lepore 2001; Renders 2014; Gamsa 2017.  
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massa yksilön tai pienryhmän avulla, usein aiemmin vähän tutkittuihin tai arvostet-
tuihin ihmisiin tai ihmisryhmiin sekä ihmisen ja yhteisön suhteeseen keskittyen, ja 
elämäkertatutkimus taas on perinteisesti ollut kiinnostunut arvostetuista ihmisistä ja 
heidän yksilöllisyydestään, pikemminkin kuin yksilön ja yhteisön suhteesta. Meto-
dologisesti mikrohistoria on elämäkerran kirjoittamista uudempi lähestymistapa, 
sillä elämäkertakirjoittaminen voidaan väljästi ymmärtää hyvin vanhaksi kirjoitta-
misen muodoksi, siinä missä mikrohistoria liittyy uuden kulttuurihistorian tavoin 
1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä kehittyneisiin uusiin metodologisiin histo-
riantutkimuksen suuntauksiin.124 

Amerikkalainen historioitsija Jill Lepore selittää elämäkertatutkimuksen ja mik-
rohistorian välistä eroa seuraavasti: kun moni elämäkerturi eläytyy kohdehenki-
löönsä, mikrohistorioitsija voi eläytyä johonkin kohdehenkilön aikalaiseen, joka on 
tuomari, tutkija tai joku muu, jolla on oikeus tutkia tai arvioida kohdehenkilöä.125 
Kun mikrohistorioitsija tällä tavalla saa enemmän etäisyyttä päähenkilöön, antaa 
mikrohistoria paremmat mahdollisuudet nähdä päähenkilöä ympäröivät muut ihmi-
set, vuorovaikutuksen ja toimintakentän sekä auttaa havainnoimaan päähenkilön toi-
minnan tyypillisyyksiä ja poikkeuksellisuuksia. Tässä tutkimuksessa olen usein 
käyttänyt mikrohistoriallista tapaa arvioida Crusellin toimintaa etäämmältä ja vuo-
rovaikutuksellisessa suhteessa yhteisöön. 

Tämän tutkimukseni osatutkimukset noudattelevat mikrohistoriallista lähesty-
mistapaa myös sen kannalta, että niissä käsiteltävä ajanjakso on melko rajattu eli 
lyhyt – ulottuen Artikkelin I pelkästään vuotta 1798 tarkastelevasta aiheesta Artikke-
lin IV vapaamuurariteemaan, jonka senkin olen pyrkinyt rajaamaan Crusellin seitse-
mään ensimmäiseen vuoteen veljeskunnan jäsenenä. Tällaiset lyhyet aikarajaukset 
noudattelevat mikrohistorialle tyypillistä hyvin rajattua tarkastelumittakaavaa.126 
Tarkasteluajanjakson “pienuus” ei kuitenkaan tarkoita merkityksen vähäisyyttä, 
vaan kohdistamalla katseen johonkin lyhyempään ajanjaksoon voi paremmin nähdä 
mikrohistorioitsija Matti Peltosen sanoin konkreettisia tilanteita, jotka mahdollista-
vat uusia löytöjä ja oivalluksia. Niissä ”tutkija löytää uusia asiayhteyksiä, historian 
ja yhteiskunnan tasojen kohtaamisia, joita mikään valmis teoria ei ole vielä tunnis-

 
 

124  Lepore 2001, 131–133. Niin sanottu uusi mikrohistoria syntyi 1970-luvulla (Peltonen 
1999, 11–14). Historiantutkimuksen mikronäkökulma on ollut olemassa jo aiemmin 
(Peltonen 1999, 107–108). 

125  Lepore 2001, 139–142. 
126  Peltonen 1999, 52–55. Huomattakoon kuitenkin myös mahdollisuudesta pitkän keston 

rakenteen ja lyhyen keston tapahtuman yhteentörmäyksen tutkimiseen, kuten Matti Pel-
tonen (1996, 13) huomauttaa Carlo Ginzburgin joissain teoksissaan tekevän. 
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tanut”.127 Vaikka mikrohistorioitsija käyttäisi suurennuslasia ja jopa mikroskooppia, 
hän pyrkii selvittämään ”todella suuria asioita”.128 

Mikrohistorialliseen lähestymistapaan kuuluu myös lähteiden käyttö niin, että 
tutkija voi kiinnittää huomion poikkeuksellisiin lähteisiin tai käyttää aiemman tutki-
muksen tuntemia lähteitä uudella tavalla.129 Poikkeuksellinen lähde voi olla vaikka 
joku aiemmin käytetyn lähteen huomiotta jäänyt yksityiskohta. Aiemman tutkimuk-
sen tunteman lähteen uudenlaisesta käytöstä voi esimerkiksi mainita Crusellin hau-
takiven, jonka ouroboros-kuviota on pidetty merkkinä hänen vapaamuurariudestaan 
(Kuva 2).130 Tässä tutkimuksessa suorittamani asiantuntijalausuntoon pohjaava ku-
vion uudelleenarviointi osoittaa, ettei kyseessä ole vapaamuurarisymboli. Tämä vah-
vistaa Artikkelissa IV tulkintaani siitä, ettei vapaamuurarius ollut Crusellin elämässä 
niin keskeisellä sijalla kuin aiemmin on esitetty. 

Mikrohistoria ja elämäkertatutkimus kietoutuvat toisiinsa kenties hedelmällisim-
min silloin, kun historioitsija tukeutuu Carlo Ginzburgin tapaan korostaa historioit-
sijan omaa kokemusta ja tietämystä tutkijana: ”Kukaan ei opi taiteentuntijan tai 
diagnostikon työtä rajoittumalla soveltamaan käytäntöön ennalta olemassa olevia 
sääntöjä”, Ginzburg kirjoittaa ja vahvistaa biografisen tutkimuksen velvoitetta tuoda 
tutkijan oma subjekti näkyville.131 Mikrohistoria nivoutuu elämäkertatutkimukseen 
varsinkin silloin, kun tutkimuskohde on aiemman tutkimuksen sivuuttama tai vähän 
tutkittu ja vaatii siksi jopa täysin uudenlaista lähteiden käyttöä ja asiantuntemusta. 
Tieteellisen tiedon tuottaminen elämäkertatutkimuksessa ei ole tutkijan itsensä teke-
mistä näkymättömäksi vaan tutkijan roolin selväksi tekemistä ja sen osoittamista. 
Elämäkertatutkimus on Ginzburgin ajattelua mukaillen mykkä tiedonmuoto, jolle ei 
voi muotoilla sääntöjä.132 Niinpä tämäkin Crusell-tutkimus näyttäisi toisenlaiselta 
jonkun toisen tekemänä. 
  

 
 

127  Peltonen 1999, 38. 
128  Peltonen 1996, 13. 
129  Ollila 1995, 7–8. 
130  Dahlström 2008. 
131  Ginzburg 1996, 75–76. 
132  Ginzburg 1996, 75. 
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Kuva 2.  Bernhard Crusellin hautakivi Solnan hautausmaalla Tukholman kaupunkialueen vie-

rellä. Kuva: Janne Palkisto  
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2.4 Elämäkertatutkimus 
Musiikin kulttuurihistorian ohella tämä tutkimukseni ankkuroituu metodologisesti 
vahvimmin elämäkertatutkimukseen.133 Yleisesti sanottuna elämäkertojen tyylikirjo 
ulottuu kunnianhimoisista tieteellisistä esityksistä aina kepeästi koottuihin viihdekir-
joihin. Elämäkerta on tuttu laji jokaiselle, joten tieteellisenäkin muotona se voi po-
pularisoida tiedettä ja tuoda humanistisen tutkimuksen saavutuksia suuren yleisön 
tietoon. ”Elämäkerta kiinnittää huomiota yksilöön ja tämän paikkaan kulttuurissa ja 
yhteiskunnassa”, Birgitte Possing kirjoittaa.134 

Kuten edellä olen jo tuonut esiin, elämäkerrallinen lähestysmistapani Cruselliin 
ammentaa toimijuutta sekä musiikkia toimintana ja käytänteinä tutkivasta kulttuuri-
historiasta mutta myös yksilön ja yhteisön vuorovaikutusta korostavasta mikrohisto-
riasta. Kulttuurihistoriallisen otteeni takia tutkimukseni keskiössä ei ole perinteisten 
taiteilijaelämäkertojen tapaan poikkeusyksilö ja tämän poikkeukselliset teokset vaan 
tarkasteltavana on henkilön vuorovaikutus häntä ympäröivän toimintayhteisön 
kanssa. 

Yksi malli omalle tutkimukselleni tässä suhteessa on kulttuurihistorioitsija Jukka 
Sarjalan elämäkertatutkimus suomalaisesta taiteilijapersoonasta Axel Gabriel Inge-
liuksesta (2005). Sarjala irtautuu perinteisestä taiteilijaelämäkerran muodosta nosta-
essaan tutkimuksensa pääosaan ”eletyn elämän”, ei yksityiskohtaisia merkkiteosten 
kuvauksia ja niiden päälle rakennettua elämäntarinaa.135 Sarjalan tutkimus kunnioit-
taa kohdettaan, sillä Sarjala ei pyri ahtamaan Ingeliusta mihinkään sellaiseen muot-
tiin, johon taiteilijaelämäkertojen perinne odottaisi vaan ottaa huomioon Ingeliuksen 
tuotannon kirjavuuden ja myöntää sen, ettei tuotannosta löydy niin sanottuja kään-
teentekeviä teoksia. Hän myös ruotii Ingeliuksen toimintaympäristöä ja niitä mah-
dollisuuksia, joita Ingeliuksen ajan Suomessa oli. 

Teosten varaan rakentuva taiteilijaelämäkertaperinne on oikeastaan vaarassa ir-
rottaa tekijän ympäröivästä ajastaan, koska taiteeseen on ladattu vapauden ja ajatto-
muuden ihanne.136 Niinpä tässäkään tutkimuksessa en tarkastele Crusellia hänen te-
ostensa kautta, vaan asetan hänen elämänsä toimintaympäristön kontekstiin. 

Tässä nojaudun historiantutkija Irma Sulkusen esittämään toimintaelämäkerran 
käsitteeseen: yleisen ja yksityisen välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun.137 Reflek-
toin siis yksittäisen muusikon – Crusellin – elämää koko musiikkielämän ja muun 
kulttuurihistorian kulkuun. 

 
 

133  Esim. Sarjala 2005; Toivakka 2015; Siltanen 2020. 
134  Possing 2014, 63–64. Elämäkerran nykymuodoista kirjoittaa vauhdikkaasti Hamilton 

2007, 279–291. 
135  Sarjala 2005, 17. 
136  Sarjala 2012, 414–415. 
137  Sulkunen 1989, 11. 
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Sanotaan, että akateemisissa piireissä elämäkertatutkimusta on alettu arvostaa 
vasta vuosituhannen vaihteessa, johon voi ajoittaa elämäkerralliseksi käänteeksi kut-
sutun ilmiön.138 Irma Sulkunen on esittänyt, että Suomessa edellä mainittu käänne 
koski lähinnä yhteiskuntatieteitä, sillä historiantutkimuksessa suurmieselämäkerrat 
ovat aina toimineet osana historiankirjoitusta.139 Musiikintutkimuksen puolelta Sul-
kusen väitettä tukee varsinkin Helsingin yliopiston musiikkitieteen professorin Erik 
Tawaststjernan työ Jean Sibeliuksen elämäkerran parissa; se määritti koko hänen 
työuraansa.140 Muista musiikkialan akateemisten viranhaltijoiden tekemistä elämä-
kerroista tai biografista tietoa sisältävistä julkaisuista Suomessa mainittakoon Fabian 
Dahlströmin Bernhard Henrik Crusell – Klarinettisten och hans större instrumen-
talverk (1976), Erkki Salmenhaaran Leevi Madetoja (1987) ja Eero Tarastin Heitor 
Villa-Lobos ja Brasilian sielu (1987). Vaikka nämä julkaisut eivät ole muodostuneet 
sellaisiksi teoksiksi, jotka olisivat määritelleet kirjoittajiensa akateemista profiilia, 
on musiikinhistorian tutkimusta perinteisesti rakennettu elämäkertojen varaan. 
Eräänlaisena kiteytymänä siitä voi mainita Suomen musiikin historia -teossarjan, 
jonka perustuu aiemmin luvussa 1.1. mainitsemalleni elämäkerrontaa ja teoskuvailua 
yhdistelevälle lajille.141 

Biografista lähestymistapaa on musiikintutkimuksessa joskus hyödynnetty mu-
siikkianalyyttisen tutkimuksen osana tai taustana pikemmin kuin historiantutkimuk-
sellisena orientaationa. Biografista lähestymistapaa on Suomen musiikin historiaa 
koskevassa tutkimuksessa perinteisesti harjoitettu usein suurellekin yleisölle suun-
natuissa säveltäjien elämää koskevissa tutkimus- ja tietokirjoissa, joiden keskiössä 
on kansallisesti merkittävänä pidetty säveltäjä, tämän kanonisoidut sävelteokset ja 
niiden syntytausta yksityiselämän valossa. Usein nämä tutkimukset sisältävät laa-
joja, sävelteosten soivaa ainesta koskevia musiikkianalyyttisia tarkasteluja musiik-
kiesimerkkineen.142 Sen sijaan 2000-luvulla biografista lähestymistapaa on alettu so-
veltaa musiikintutkimuksessa systemaattisemmin nimenomaan historiantutkimuk-
sen pohjalta.143 Tämän myötä myös kohdehenkilöiden kirjo on monipuolistunut sä-
veltäjistä muihin toimijoihin ja tunnetuista nimistä vähemmän tunnettuihin, tarkas-
telunäkökulmat teoksista toimijuuteen, erilaisiin historiallisiin kehityskulkuihin ja 
sosiokulttuurisiin näkökulmiin ja institutionaalisiin rakenteisiin. Tähän ovat vaikut-
taneet historian, kulttuurin, musiikin ja muiden taiteiden tutkimusalojen yleiset, 

 
 

138  Caine (2010) 2019, 1–6; Possing 2015, 647; Halldórsdóttir, Kinnunen & Leskelä-Kärki 
2016, 7–17. 

139  Sulkunen Hakosalo et al.:n mukaan 2012, 375. 
140  Tawaststjerna 1965–1989. 
141  Dahlström & Salmenhaara 1995; Heiniö 1995; Salmenhaara 1996a & 1996b. 
142  Esim. Tawaststjerna 1965–1989; Heikinheimo 1985; Salmenhaara 1987. 
143  Esim. Ranta-Meyer 2008a; Tyrväinen 2013; Toivakka 2015; Isolammi 2019; Siltanen 

2020. 
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sosiokulttuurisia konteksteja ja narratiivisuutta korostavat metodologiset suuntauk-
set, kuten mikrohistoria ja musiikin kulttuurihistoria. 

Musiikkitieteen 2000-luvulla julkaistut edellä mainitut uudet elämäkertatutki-
mukset ovat erilaisia kuin perinteiset ”elämä ja teokset” -tutkimukset, ja siksi elä-
mäkerrallinen käänne sopii minusta kuvaamaan uudistumista suomalaisessa musii-
kinhistorian tutkimuksessa, vaikka elämäkertojen kirjoittamiseen sinänsä ei koskaan 
mitään suurempaa taukoa olekaan ilmaantunut. Merkittäviksi koettujen yksilöiden 
elämäkertatutkimukseen on vain tullut uusia lähestymistapoja, joissa otetaan huomi-
oon myös yksilöä ympäröivät toimintaympäristöt ja pyritään saavuttamaan parempi 
ymmärrys olosuhteista, jotka mahdollistivat yksilön kohoamisen poikkeukselliseen 
asemaan.144 Nämä tutkimukset osoittavat, että elämäkerrallisella tutkimuksella on 
jatkuvasti uudistuva sijansa taidetta tarkastelevassa akateemisessa yhteisössä ja se 
tuo uutta tietoa paitsi kohdehenkilöstään myös häntä ympäröivästä ajasta. 

Tämän tutkimukseni elämäkerrallista lähestymistapaa voi tarkastella ensinnäkin 
vertaamalla sitä lajin historiaan. Elämäkerta on tuhansia vuosia vanha genre ja käy-
nyt siinä ajassa läpi useita erilaisia muotoja. Ensimmäistä muotoa edusti muun mu-
assa antiikin ajan Plutarkhos, joka kirjoitti didaktisia elämäkertoja, joiden päähenki-
löt – sotapäälliköt tai valtiomiehet – toimivat peileinä ihmisen hyville tai huonoille 
puolille.145 Keskiajalta tunnetaan hagiografiat, jotka ylistivät tai ihannoivat kohde-
henkilöitään. 1800-luvun elämäkerrat, joita voidaan kutsua romanttislineaarisiksi 
kehityskertomuksiksi, räjähtivät kasvuun. Romantiikan jälkeen elämäkerta on koke-
nut lukuisia muutoksia ja kyseenalaistanut niin aikajärjestyksen kuin kokonaisval-
taisen mittakaavan.146 

Elämäkerran historiasta tälle tutkimukselle läheisimmältä vaikuttaa yllättäen 
Plutarkhoksen muoto, vaikka se tunnetaan koko genren yhtenä vanhimpana edusta-
jana. Possing tukee tällaista ajatusta, sillä teoreetikot ovat hänen mukaansa yhtä 
mieltä siitä, että nykylukijat yrittävät ymmärtää omaa elämäänsä elämäkerran avulla, 
ja antiikin ajan elämäkerran malli sopii tähän tarkoitukseen.147  

Viime aikoina tutkimuksessa on vahvistunut tarve nähdä elämäkerran kohde 
vahvemmin osana sosiaalista ja kulttuurista yhteisöä.148 Tätä suuntausta tämäkin tut-
kimus noudattelee ja ottaa biografisen metodin rinnalle vahvat mikro- ja kulttuuri-
historialliset näkökulmat. 

 
 

144  Ks. Caine (2010) 2019, 3. 
145  Plutarkhos, Kuuluisien miesten elämäkertoja. 
146  Possing 2014, 65–67. 
147  Possing 2014, 67. Ks. myös Caine (2010) 2019, 30–31. 
148  Leskelä-Kärki 2014, 317. 
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Elämäkerrallista kerrontaa on hyödynnetty kautta aikain myös kaunokirjallisuu-
dessa. Thomas Mann aloittaa fiktiivisen säveltäjäelämäkertansa Tohtori Faustus149 
antamalla filosofian tohtori Serenus Zeitblomin ensin kertoa itsestään ennen kuin 
tämä jatkaa kertomuksella varsinaisesta päähenkilöstä, säveltäjä Adrian Le-
verkühnista ja hänen elämästään. Zeitblom pohdiskelee itsekriittisesti ”olenko minä, 
sellaisena mikä olen, edes oikea mies tehtävään”, huomauttaa olevansa ”taiteidenkin 
kanssa kosketuksissa oleva (soitan viola d’amorea)”, ja lopulta esittää oikeutuksen, 
joka on ”pätevin”: ”minä rakastin häntä, kauhulla ja hellyydellä, säälien ja antautu-
vasti ihaillen, enkä juuri kysynyt, osoittiko hän vastaavia tunteita minua kohtaan”.150 
Mann tulee tällaisella aloituksella tehneeksi elämäkertatutkijalle tarpeellisen esitte-
lyn siitä, miten hän asemoi itsensä tutkimusaineiston edessä. 

Samankaltaisia pohdiskeluja olen itse käynyt suhteestani omaan kohdehenki-
lööni Bernhard Cruselliin. En ehkä päädy samanlaiseen rakkaudentunnustukseen 
kuin Zeitblom, koska en voinut tuntea Crusellia henkilökohtaisesti – minähän syn-
nyin 202 vuotta myöhemmin kuin hän – mutta ilman muuta selkeästi todettava ihas-
tuminen Crusellin musiikkiin toimi minulla jo varhaisena motiivina hänen elämänsä 
ja musiikkinsa tutkimiselle (ks. esipuhe). 

Kun elämäkertatutkija samastuu kohteeseensa, on hänen mielestäni tehtävä se 
näkyväksi, kuten Maarit Leskelä-Kärki huomauttaa.151 Leskelä-Kärki on tarkastellut 
biografin ja hänen kohdehenkilönsä välistä suhdetta ja tullut sellaiseen johtopäätök-
seen, että toisin kuin jokin toinen tutkimusaihe, elämäkerta pakottaa tutkijan kiinte-
ään suhteeseen, ja tunneprosessit voivat edistää tutkimusta merkittävästi.152 

Kiinteän suhteen merkityksen olen voinut havaita tässä tutkimuksessa Bernhard 
Crusellista. Olen käyttänyt oman eläytymiseni havainnointia varsinkin silloin, kun 
lähteiden perusteella on pitänyt tehdä johtopäätöksiä Crusellin sellaisista elämänva-
linnoista, joista lähteet eivät suorasanaisesti kommunikoi. Merkittävin tällainen tul-
kinta syntyi Artikkelissa II, jossa tulin siihen johtopäätökseen, että Crusellin vetäy-
tymisellä julkisista esiintymisistä vuosina 1810–1811 on nähtävissä yhteys alkuvuo-
den sanomalehtidebattiin. Toinen kohdehenkilöä ymmärtämään pyrkinyt prosessi on 
esillä Artikkelissa I, jossa tulkitsen rakastumisen vaikuttaneen Crusellin päätökseen 
palata Berliinistä takaisin Tukholmaan vuonna 1798. 

Tutkijan läsnäolo kokevana ja tuntevana subjektina on historiantutkimuksessa 
vanha havainto, mutta se on saanut tutkimuksellisen päivityksen viimeisten parin 
vuosikymmenen aikana. Nykyisen ymmärryksen mukaan läsnäolo ei tarkoita samas-
tumista tai kohdehenkilön kanssa kokemista, vaan myötätuntoa ja pyrkimystä 

 
 

149  Mann (1947) 1979. 
150  Mann (1947) 1979, 13–15. 
151  Leskelä-Kärki 2014, 328. 
152  Ibid. 
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ymmärtää kohdettaan, ja se johtaa myös eettiseen pohdintaan tutkijan vastuusta tut-
kimuskohteensa edessä.153 Ymmärrän asian niin, että tutkijan tunnekokemus tutki-
musaineiston äärellä ei ole sellaisenaan tavoiteltava asia, vaan tutkijan tulee tunnis-
taa tällaisen empatian syntyminen kutakin aineistoa lukiessa ja ottaa syntynyt emo-
tionaalinen suhde kriittiseen tarkasteluun. Tämä tarkastelu voi osaltaan tuottaa uutta 
tietoa tutkimusaineistosta. 

Biografian kirjoittamisen prosessissa tapahtuu muuntamista, jossa lähdeaineis-
tosta kootaan tarinanmuotoinen kokonaisuus ja kohdehenkilö on vaarassa muuntua 
tai muuttua liiaksi.154 Tämän välttämiseksi tulisi kirjoittajan mielessä olla kohteen 
kunnioittaminen, toisen kohtaaminen hänen ehdoillaan ja oikeudenmukaiseen tul-
kintaan pyrkiminen, joka sisältää niin empatiaa kuin kriittisyyttä.155 

 
 

153  Leskelä-Kärki 2006, 84–85. 
154  Lee 2005, 37. 
155  Leskelä-Kärki 2006, 633, 636. 
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3 Tutkimusaineisto ja sen käyttö 

Bernhard Crusellin ammatillista toimintaa koskeva tutkimukseni nojaa metodologi-
sesti ennen kaikkea toimijuutta ja vuorovaikutusta korostavalle historialliselle elä-
mäkertatutkimukselle sekä musiikkia toimintana ja kulttuurisena käytänteenä tarkas-
televalle musiikin kulttuurihistorialliselle tutkimukselle.156 Tutkimuksessa käytös-
säni on monentyyppistä historiallista alkuperäisaineistoa. Keskeisin alkuperäisai-
neisto sisältää Crusellin kirjoittamat omaelämäkerrat, kirjeet ja matkapäiväkirjat. 
Niitä käytän tämän tutkimuksen jokaisessa osatutkimuksessa. Näiden ohella hyö-
dynnän tutkimuksessa aikalaisaineistoa, joka käsittää historiallisen eli Crusellin ajan 
sanomalehti- ja aikakauslehtiaineiston. Erityisen keskeisessä roolissa sanomalehti- 
ja aikakauslehtiaineisto on Crusellia koskevaan sanomalehtidebattiin kohdistuvassa 
osatutkimuksessani (Artikkelissa II). 

Edellä mainittujen aineistojen ohella käytän tutkimuksessa myös pienempiä ai-
neistotyyppejä, kuten muutamassa kohtaa nuottiaineistoja (Artikkelit I ja IV), luette-
loa Ruotsin 1700-luvun vapaamuurareista (Artikkeli IV), Kuninkaallisen musiik-
kiakatemian oppilasluetteloa (Artikkeli I), kirkon vihittyjen luetteloa (Artikkeli I), 
suullisia ja kirjallisia tiedonantoja (Artikkelit III ja IV), hautakiveä (Artikkeli IV), 
muotokuvaa (Artikkeli IV) sekä Crusellin lasten perukirjoja (Artikkeli I). Nämä ai-
neistot tukevat tutkimukseni tärkeimpiä aineistolajeja, jotka saavat seuraavaksi omat 
alalukunsa. 

3.1 Crusellin omaelämäkerrat 
Bernhard Crusell kirjoitti ruotsin kielellä kaksi omaelämäkertaa, joita säilytetään 
Tukholman Kuninkaallisen kirjaston (Kungliga Biblioteketin) käsikirjoituskokoel-
massa.157 Ne toimivat keskeisenä lähteenä Crusellin ammatillista toimintaa koske-
vassa tutkimuksessani, kuten ne ovat toimineet aiemmissakin Crusellin elämää 

 
 

156  Ks. esim. Sulkunen 1989, 1995 & 1999; Sarjala 2005; Lahtinen 2007; Salmi 2005 & 
2020. 

157  KB: BC-1825 (omaelämäkerta vuodelta 1825), KB: BC-1837 (omaelämäkerta vuodelta 
1837). 
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koskevissa tutkimuksissa.158 Ensimmäinen on kirjoitettu vuonna 1825 ja toinen 
vuonna 1837. Molemmat omaelämäkerrat ovat puhtaaksikirjoitettuina pituudeltaan 
noin seitsemän liuskaa ja päättyvät Crusellin laatimaan luetteloon hänen omista sä-
vellyksistään ja librettokäännöksistään. Omaelämäkertojen teksti alkaa syntymästä, 
vanhempien ja isän ammatin nimeämisestä ja jatkuvat sitten muusikonammatin 
omaksumisen selostamisena. Crusell selittää sen synnynnäisten taipumustensa täyt-
tymisenä. Lapsuuden tapahtumat saavat teksteissä erityisen painoarvon, ja ne Crusell 
kertoo anekdoottien ketjuna. Aikuistumisen jälkeen omaelämäkerrat jatkuvat amma-
tin kannalta tärkeäksi ymmärrettyjen elämänkäänteiden kuvailuna. Ammattiin liitty-
vien asioiden lisäksi Crusellin vaimo Anna Klemming ja kolme molemmilla kirjoi-
tushetkillä (1825 ja 1837) elossa olevaa lasta, Sophia, Berndt August ja Fredrika, 
saavat myös maininnan. 

Crusellin ensimmäinen omaelämäkerta (BC-1825) syntyi, kun ruotsalainen kir-
jailija ja taidevaikuttaja Marianne Ehrenström (1773–1867) tilasi sen Crusellilta jul-
kaisuunsa.159 Teksti sai varhaisessa Crusellia koskevassa kirjallisuudessa suuren pai-
noarvon, sillä se julkaistiin ruotsiksi käännettynä Borgå Tidningissä160 vuosi Crusel-
lin kuoleman jälkeen 1839 ja myöhemmin suomeksi käännettynä Säveleitä-leh-
dessä.161 

Tämän ensimmäisen omaelämäkertatekstin jälkeen Crusell kirjoitti yksitoista 
vuotta myöhemmin vielä toisen omaelämäkertatekstin, joka on päivätty 6.11.1837, 
ja jonka on lyhennettynä ja muokattuna julkaissut kirjailija ja historioitsija Adolf 
Ivar Arwidsson teoksessaan Stockholm förr och nu.162 Tästä myöhemmästä omaelä-
mäkerrasta tuli monessa kohtaa eri tavalla painotettu kuin ensimmäisestä, kuten Fa-
bian Dahlström on havainnollistanut.163 Omassa tutkimuksessani en kuitenkaan ana-
lysoi näiden kahden omaelämäkerran eroja vaan käytän niitä samanlaisena historial-
lisena ja toimijaelämäkerrallisena aineistona kuin muitakin lähteitä.164 

 
 

158  Esim. Dahlström 1976. 
159  Ehrenström 1826. 
160  Ei ”Borgå-bladetissa”, kuten lukee teoksessa Dahlström 1995, 282. 
161  Borgå Tidning 16.3.1839 ja 20.3.1839; Säveleitä 5/1887, 19–21; 6/1887, 23–24; 

7/1887, 27–28; 8/1888, 31–32 ja 9/1888, 35–36. 
162  Arwidsson 1840. Arwidssonista ja hänen aiemmasta toiminnastaan Turun romantiikan 

verkostossa ks. Sarjala 2020. 
163  Dahlström 1976, 26–34. 
164  Crusellin omaelämäkertojen vertaileva analysointi voisi toki tuottaa tietoa siitä, miten 

Crusell omaan toimijuuteensa eri aikoina suhtautui. Se ei kuitenkaan kuulu tämän tut-
kimukseni kysymyksenasetteluun. Silti omassa tutkimuksessanikin on keskeistä ym-
märtää omaelämäkerran erilainen luonne lähteenä kuin mitä jonkin toisen kirjoittama 
elämäkerta on. Elämäkertatutkimuksen problematiikasta tästä näkökulmasta ks. esim. 
Leskelä-Kärki 2013, 27. Omasta elämästä kirjoittamisesta ja historiantutkimuksesta ks. 
Sjö & Leskelä-Kärki 2020, 31–35. 
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Crusellin omaelämäkerroissaan ilmoittamiin tietoihin on suhtauduttava kriitti-
sesti, ja niitä on tutkimuksellisena lähteenä käytettäessä suhteutettava muihin alku-
peräislähteisiin. Joidenkin aiempien tutkijoiden tapana on ollut suhtautua Crusellin 
itse kirjoittamiin elämäkertateksteihin luotettavana ”totuutena”, vaikka niissä voi 
olla virheellisiä väittämiä.165 Crusell on myös joutunut tekemään suurta valintaa ker-
toessaan elämästään lyhyissä teksteissään vain omasta mielestään mainitsemisen ar-
voiset seikat. Hän on myös todennäköisesti ajatellut tekstin tilaajan toiveita ja luki-
jakuntaa. Crusellin omaelämäkertoihin kannattaa kirjallisuudentutkija Lisbeth Lars-
sonia mukaillen suhtautua samanaikaisesti sekä totuutena että oman aikansa kulttuu-
risina tekstikonstruktioina.166 

Tässä tutkimuksessa päämääräni ei ole täyttää Crusellin omaelämäkertoihinsa 
jättämiä aukkokohtia, vaan suhtautua omaelämäkertoihin samoin kuin muuhunkin 
historialliseen ja elämäkerralliseen lähdeaineistoon. Tarkastelen omaelämäkerroista 
esimerkiksi toiminnan motiivia, kuten silloin kun Crusell kirjoittaa vuoden 1798 
opintomatkastaan, että hänen oli Berliinistä ”pakko palata Ruotsiin” (Artikkeli I).167 
Tulkitsen Crusellin mainitseman pakon tarkoittavan hänen suhdettaan Anna Sofia 
Klemmingiin, josta tuli sittemmin hänen vaimonsa. Lisäksi kohdistan mielenkiintoa 
niihin asioihin, joita Crusell ei omaelämäkerroissaan mainitse. Tämä liittyy osittain 
siihen, että aiempi elämäkerrallinen tutkimus Crusellista rakentuu vahvasti hänen 
omaelämäkertojensa muodostaman rungon varaan. Niinpä ne asiat, joita ei ole tut-
kittu, eivät myöskään tule mainituiksi hänen omaelämäkerroissaan. Toisaalta suh-
taudun omaelämäkerran ”aukkoon” myös tuottamuksellisena seikkana: olen pohti-
nut syitä sille, miksi Crusell jättää omaelämäkerroissaan mainitsematta esimerkiksi 
ahkeran hyväntekeväisyystoimintansa ja vapaamuurariutensa (Artikkelit III ja IV). 
Samalla on toki muistettava, että kunakin aikana vallitsevat oman aikansa käsitykset 
ja normit, jotka koskevat sitä, minkälaisia asioita on pidetty tärkeinä tai sopivina tai 
sopimattomina kertoa itsestään. Yhdessä osatutkimuksessa (Artikkeli II) omaelämä-
kerrat eivät ole käytössäni lainkaan, koska niissä ei ole sen osatutkimuksen tutki-
muskysymykseen liittyviä asioita. 

Suurimmassa roolissa Crusellin omaelämäkerrat ovat Crusellin vuoden 1798 
opintomatkaa koskevassa osatutkimuksessani (Artikkeli I), koska tästä opintomat-
kastaan Berliiniin Crusell kirjoittaa molemmissa omaelämäkerroissaan. Mainitussa 
osatutkimuksessa nousee esille myös omaelämäkerta-lähdeaineiston ristiriitaisuus: 

 
 

165  Esimerkiksi yksi Dahlströmin elämäkerrallinen teksti Crusellista (1977) on toteutettu 
niin, että Dahlströmin omat hakasulkeisiin kirjoitetut kommentit täydentävät Crusellin 
vuoden 1825 (BC-1825) omaelämäkertatekstiä, joka siten on otettu annettuna, valmiina 
tietona. 

166  Larsson 2001, 16. 
167  KB: BC-1825. 
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kahden eri aikaan kirjoitetun omaelämäkerran Berliinin-opintomatkaa koskevissa 
tiedoissa on ristiriita, jonka artikkelissa käyttämäni muun historiallisen alkuperäisai-
neiston avulla ratkaisen. Ensimmäisessä omaelämäkerrassa168 Crusell mainitsee pi-
täneensä kyseisen matkan aikana yhden konsertin Hampurissa, jälkimmäisessä169 
kaksi. Molemmissa mainitaan yksi konsertti Berliinissä. Artikkelissa käytetyn sano-
malehtiaineiston avulla voi osoittaa, että Crusell piti kaksi Hampurin-konserttia, jol-
loin jälkimmäisen omaelämäkerran tiedot ovat kattavammat. Tosin Crusell ei aiem-
massa omaelämäkerrassa kirjoita sinänsä väärin, sillä hän pelkästään mainitsee, että 
Hampurin-konsertilla ”hankki matkarahat Tukholmaan”, mikä ei poissulje sitä, että 
hän piti Hampurissa myös toisen konsertin, jonka rahat eivät olisi menneet matka-
kustannuksiin. Muilta osin omaelämäkertojen tiedot vuoden 1798 osalta (Artikkeli I) 
näyttävät pitävän paikkansa muuhun historialliseen alkuperäisaineistoon vertailta-
essa. 

Crusellin omaelämäkerroissa on paikoin tunnustuksellinen, pohtiva ja itsekriit-
tiseksi luonnehdittava sävy. Tätä ilmentää muun muassa seuraava esimerkki: ”Aloin 
yhä enemmän ymmärtää kuinka paljon koulutuksessani oli ollut puutteita”, Crusell 
kirjoittaa toisessa omaelämäkerrassaan.170 Ensimmäisessä elämäkerrassa hän taas 
kirjoittaa muun muassa seuraavasti: ”Hänen [Crusellin] pieni itserakkautensa koki 
vahinkoa, kun hänen piti aloittaa oppituntinsa asteikkoja puhaltamalla”. Crusell jat-
kaa: ”Mutta se oli joka tapauksessa hyödyllistä, koska hänellä ei aiemmin ollut kä-
sitystä siitä mikä on perusteellinen koulutus”.171 Tällainen retoriikka ilmentää 
Crusellin taitoa käyttää omaelämäkerran kirjoittamisen jo antiikista peräisin olevaa 
itsetunnustuksellista sävyä.172 

Crusell tulee tällä tavalla esitelleeksi saamaansa perusteellista koulutusta, mutta 
itsekriittisesti kerrottuna. Kun tällaisten virkkeiden lisäksi omaelämäkertojen tiedot 
näyttävät tekemäni ristiintarkastelun perusteella pitävän paikkansa, syntyy peruste 
olettaa, että Crusell pyrki omaelämäkerroissaan antamaan oikeaa tietoa elämästään. 
Tämän takia olen käyttänyt omaelämäkertoja rekonstruoidessani Crusellin ammatil-
lista toimintaa. 

 
 

168  KB: BC-1825. 
169  KB: BC-1837. 
170  KB: BC-1837. 
171  KB: BC-1825. 
172  Omaelämäkerran tapa kertoa inhimillisestä itsestään ja tehdä tunnustuksia on peräisin 

kirkkoisä Augustinukselta (354–430). Augustinuksen lisäksi myös esimerkiksi Rous-
seau nimesi omaelämäkertansa Tunnustuksiksi. Ks. Kosonen 2007, 132–141. 
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3.2 Crusellin matkapäiväkirjat 
Bernhard Crusell kirjoitti matkapäiväkirjat kolmelta mittavalta ulkomaanmatkaltaan 
vuosina 1803, 1811 ja 1822, ja nämä kolme matkapäiväkirjaa ovat keskeinen lähde 
tässä tutkimuksessani. Crusellia koskevassa aiemmassa elämäkerrallisessa kirjoitta-
misessa nämä kolme ulkomaanmatkaa ovat saaneet erityistä huomiota, ja epäile-
mättä syynä on niistä saatavilla oleva laaja lähdeaineisto: edellä mainitsemani mat-
kapäiväkirjat, jotka on myöhemmin julkaistu kahteen otteeseen kommentoituina lai-
toksina.173 Alkuperäiset löytyvät Tukholman Kuninkaallisesta kirjastosta kahdelle 
niteelle käsin kirjoitettuna.174 Ensimmäinen nide on pieni vihko, joka sisältää vuoden 
1803 matkan merkintöjä. Kuluneen ulkoasunsa takia se vaikuttaa olleen matkalla 
mukana.175 Toinen nide on ulkoasultaan siistimpi ja huolellisella käsialalla kirjoitettu 
ja sisältää eri merkintöjä vuoden 1803 matkalta kuin pienempi vihkonen sekä mat-
kojen 1811 ja 1822 matkapäiväkirjat.176 Se voi olla myöhemmin puhtaaksikirjoitettu 
versio, sillä sen vuotta 1803 koskevissa merkinnöissä on lukuisia ”katso liite” -huo-
mautuksia, jotka viittaavat ensimmäiseen niteeseen. Fabian Dahlström on yhdistänyt 
niteiden tekstit kokonaiseksi matkapäiväkirjaksi 1803 tapahtumien ja päivämäärien 
mukaisesti vuoden 1977 julkaisuunsa, ja samaa yhdistelmäversiota käytin myöhem-
min julkaisemassani suomenkielisessä matkapäiväkirjojen laitoksessa177. 

Ensimmäisen matkapäiväkirjan (BC-1803) Crusell kirjoitti seitsemän kuukautta 
kestäneellä matkallaan Pariisiin, jossa hän opiskeli sävellystä muun muassa 
François-Joseph Gossecin johdolla. Kahdesta eri tekstistä yhdistelty matkapäiväkirja 
on puhtaaksikirjoitettuna laajuudeltaan 67 liuskaa. 

Toisen matkapäiväkirjan (BC-1811) Crusell kirjoitti kaksi ja puoli kuukautta 
kestäneellä matkallaan Leipzigiin, jossa hän neuvotteli sävellyksilleen kustannusso-
pimuksen Ambrosius Kühnelin kanssa. Matkapäiväkirja on puhtaaksikirjoitettuna 
pituudeltaan 18 liuskaa. 

Kolmannen matkapäiväkirjan (BC-1822) Crusell kirjoitti kolme kuukautta kes-
täneellä matkallaan Karlsbadiin, jossa hän hoiti huonontunutta terveyttään. Matka-
päiväkirja on puhtaaksikirjoitettuna laajuudeltaan 25 liuskaa. 

Näiden sijaan Crusellin ensimmäinen ulkomaanmatka, joka kesällä 1798 suun-
tautui Tukholmasta Berliiniin klarinetisti Franz Tauschin (1762–1817) oppiin, on 
matkapäiväkirjan ja muiden lähteiden puuttuessa jäänyt aiemmassa tutkimuksessa 
vähemmälle huomiolle. Dahlström kirjoittaa, että jos matkapäiväkirja olisi tästä 

 
 

173  Fabian Dahlströmin (Crusell 1977) toimittamana ruotsiksi ja Janne Koskisen (Crusell 
2010) toimittamana suomeksi. 

174  KB: BC-1803 M. 233 ja BC-1803, BC-1811 ja BC-1822 M. 234. 
175  KB: M. 233 
176  KB: M. 234 
177  Crusell 2010. 
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matkasta ollut olemassa ja säilynyt, ”tärkeä vaihe klarinetinopetuksen kehityksessä 
olisi saanut asiantuntevaa valaistusta”.178 Myöskään Crusellin vuonna 1830 Tans-
kaan tekemästä matkasta ei tunneta matkapäiväkirjaa, mutta Crusell mainitsee mat-
kan ansioluettelossaan.179 

Crusellin matkapäiväkirjat sisältävät merkintöjä lähes jokaiselta matkapäivältä 
aina kotoa Tukholmasta lähdöstä kotiinpaluuseen sekä vaimon ja lasten jälleennäke-
misen riemun kuvaukseen. Välillä merkinnät ovat muistiinpanon omaisia kirjauksia 
tavatuista ihmisistä, paikannimistä ja säästä, välillä ne kasvavat laveaksi kerronnaksi 
oopperaesityksistä tai muista vierailukohteista. Viimeisessä matkapäiväkirjassa tois-
tuvat Crusellin omasta terveydentilastaan tekemät havainnot. 

Tässä tutkimuksessa Crusellin ensimmäinen matkapäiväkirja on lähteenä käy-
tössäni erityisesti Artikkelissa I, jossa siitä löytyvä tieto vahvistaa tutkimuskohteena 
olevan vuoden 1798 johtopäätöksiä. Matkapäiväkirjasta voi havaita, miten Crusel-
lille oli aiemmalla matkalla 1798 muodostunut suhde paitsi Franz Tauschiin myös 
Tauschin perheenjäseniin. Crusellin konsertoiminen pedagogi ja kirjailija Johann 
Georg Büschin salissa 1798 saa vahvistusta siitä, että Crusell vuoden 1803 matka-
päiväkirjassa vaikuttaa tunteneen Büschin ja kertoo Hampurissa käyneensä katso-
massa Büschin muistopatsasta. 

Artikkelissa II käytän vuoden 1803 matkapäiväkirjaa tietolähteenä sille, että 
Crusellilla oli tuolloin toive saada jäädä Pariisiin opiskelemaan, mutta kuningas Kus-
taa IV Aadolf ei antanut siihen lupaa. Vaikka Crusellin mieltymystä Ranskaan vah-
vistaa edellä mainitun tapauksen lisäksi tieto hänen ahkerasta kirjeenvaihdostaan 
ranskalaisten taiteilijoiden kanssa, ei näiden seikkojen perusteella voi kuitenkaan 
saada vihjettä Crusellin poliittisista näkemyksistä, mikä artikkelin kannalta olisi ollut 
toivottua. Crusellin poliittisten mielipiteiden tunteminen olisi voinut avata lisää tul-
kinta- ja tutkimusmahdollisuuksia häntä kritisoivien lehtikirjoitusten motiiveille. 

Artikkelissa II olen myös yhdistänyt toisessa matkapäiväkirjassa BC-1811 
Crusellin yhdellä ajanjaksolla (5.7.1811–12.7.1811) taajaan toistuvan maininnan sa-
nomalehtien lukemisesta hänen samoin aikoihin julkaisemaansa sanomalehti-ilmoi-
tukseen ja sen seurausten odottamiseen. Tämän tapauksen perusteella voin vahvistaa 
olettamuksen siitä, että sanomalehdillä oli merkitystä Crusellin ammatillisessa toi-
minnassa. 

Crusellin jäsenyyttä vapaamuurareissa käsittelevässä Artikkelissa IV käytän mat-
kapäiväkirjoja lähteenä kiinnittämällä huomiota asiaan, jota hän ei niissä mainitse. 
Täysin mainitsematta jäänyt seikka on vapaamuurarius – käytännössä mahdolliset 
matkalla tavatut vapaamuurariveljet ja matkakohteiden loosit. Tämä Crusellin ohit-
tama asia on yksi peruste olettaa, ettei hän ollut ainakaan koko elämänsä ajan 

 
 

178  Dahlström 1976, 41. 
179  KB: BC-1833. Kempes autograf. 
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aktiivinen vapaamuurari. Kuten Artikkelissa IV totean, Crusell vaikuttaa kirjoitta-
neen matkapäiväkirjat omaan käyttöönsä, joten syytä jäsenyyden salaamiselle tai 
siitä vaikenemiselle matkapäiväkirjassa ei olisi ollut.180 

Yleisemmän huomion Crusellin kiinteästä suhteesta perheeseensä voin tehdä 
siitä, että matkapäiväkirjoissa toistuvat merkinnät kirjeen kirjoittamisesta kotiin tai 
vaimolle, ja että jokainen matkapäiväkirjoista päättyy iloiseen kuvaukseen vaimon 
ja lasten jälleennäkemisestä kotona Tukholmassa. 

Crusellin matkapäiväkirjat ovat tälle tutkimukselle rikas ja tarpeellinen henkilö- 
ja kulttuurihistoriallinen lähde, mutta matkapäiväkirjoista löytyvän tiedon tueksi 
tulisi Crusellin elämää koskevassa tutkimuksessa löytää aina myös muita lähteitä. 
Matkapäiväkirjan merkintä tulisi muutenkin aina asettaa huolellisesti asiayhtey-
teensä mahdollisimman monen muun lähteen sekä niihin liittyvän historiallisen 
taustatiedon ja ymmärryksen avulla. Sinä aikana, jolloin Crusell toimi aktiivisesti 
esiintyvänä muusikkona, poliittinen tilanne muuttui joskus hyvin nopeasti, joten 
matkapäiväkirjan merkintä tulee arvioida tarkasti siinä hetkessä kun se on tehty.181 
  

 
 

180  Matkapäiväkirjojen yksityisyydestä ks. tarkemmin luku 3.5. 
181  Crusellin aikalaisten kirjoittamista matkapäiväkirjoista ks. Rantala 2020a & 2020b. 
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Kuva 3.  Bernhard Crusellin kirje rakastetulleen Anna Sofia Klemmingille Berliinistä 12.5.1798. 

”[…] ingen Minut passerar, som ej är helgad åt åtankan af Dig.”  
Kuvalähde: SA: Klemming släktarkiv, SE/SSA/3498, kartong 8. 
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3.3 Kirjeet 
Bernhard Crusellin kirjoittamia ja vastaanottamia kirjeitä olen käyttänyt alkuperäi-
sinä Ruotsin Kuninkaallisen kirjaston ja Tukholman kaupunginarkiston (Stadsarkiv) 
kokoelmista. Ruotsin Musiikki- ja teatterikirjaston arkistosta (Musik- och teater-
bibliotekets arkiv) olen käyttänyt viittä puhtaaksikirjoitettua kirjettä. 

Crusellin kirjoittamista säilyneistä kirjeistä leijonanosa on peräisin hänen elä-
mänsä jälkimmäiseltä puoliskolta. Esimerkiksi vuoden 1810 tapahtumiin keskitty-
neen Artikkeli II:n aineisto ei sisällä yhtäkään Crusellin kirjoittamaa kirjelähdettä, 
koska sellaisia ei tuolta ajalta ole säilynyt – artikkelissa voin vain mainita, että 
Crusell oli tuona aikana vastaanottanut kirjeitä ranskalaisilta taiteilijoilta ja näiden 
vastaanottamiensa kirjeiden sisällöstä päätellen myös kirjoittanut heille. 

Suuri yllätys olikin, kun sain tätä tutkimusta tehdessä käsiini kaksi Crusellin var-
haista, Berliinistä vuonna 1798 ihastukselleen Anna Sofia Klemmingille kirjoitta-
maa kirjettä (toinen kirjeistä: ks. Kuva 3), joita aiempi tutkimus ei ollut saanut käyt-
töönsä, vaikka niiden olemassaolosta tiedettiin, koska niitä oli käytetty Klemmingin 
sukuhistoriassa.182 Kirjeiden eli aiemmassa tutkimuksessa käsittelemättä jääneen ai-
neiston löytyminen toimi perusteenani valita Artikkeli I:n tutkimusaiheeksi Crusellin 
vuoden 1798 opintomatka, josta on säilynyt lähteitä niukasti. Kuten artikkelissa tar-
kemmin selvitän, kirjeet löytyivät Crusellin vaimon Anna Klemmingin velipuolen 
jälkeläisen Michael Kolterjahnin avulla Tukholman kaupunginarkistossa säilytettä-
västä Klemmingin sukuarkistosta. Crusellin Anna Klemmingille lähettämiä kirjeitä 
on Klemmingin sukuarkistossa kolme, joista kaksi on kirjoitettu Berliinin-matkalta 
1798.183 

Kirjeenvaihdon toinen puoli ovat Crusellin vastaanottamat kirjeet, joita on var-
sinkin Ruotsin Kuninkaallisessa kirjastossa.184 Niitä olen käyttänyt edellä mainitun 
Artikkelin II:n lisäksi Artikkelissa III osoittamaan, miten Crusellin ystävä ja musii-
kinharrastaja Genseric Brandel raportoi Crusellille erään hyväntekeväisyyskonsertin 
järjestelyistä.185 

Artikkelissa III Crusellin kirjoittamat kirjeet toimivat lähdeaineistona, kun jälji-
tän aiemmin vähän tunnetun Crusellin elämään liittyvän tapahtuman, Crusellin 
Strömstadin-matkan odottamatonta toteutumista ja ajankohtaa. Kirjeistä löytyy 
myös Strömstadin maisemien ja olojen kuvailua, joka tukee käsitystä Crusellin 
myönteisestä suhtautumisesta paikkaan, mutta kertoo myös siitä, ettei Strömstad 
vielä ollut kovin tunnettu matkakohde. 

 
 

182  Klemming 1952, 57–58. 
183  SA: Klemming släktarkiv, SE/SSA/3498, kartong 8. 
184  Bref till Crusell. KB: Ep.C.6. 
185  Genseric Brandelin kirje Bernhard Crusellille 27., 28., 29. ja 30.12.1799. KB: Ep.C.6. 
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Artikkelissa III käytin jo edesmenneen musiikintutkijan Åke Vretbladin Bern-
hard Crusellin kirjoittamista kirjeistä laatimaa julkaisuvalmista käsikirjoitusta. Se si-
sältää kaikki tunnetut Crusellin lähettämät kirjeet vuosilta 1814–1838 puhtaaksikir-
joitettuina ja kommentoituina sekä kirjeiden luettelot järjestettyinä kronologisesti ja 
vastaanottajan nimen mukaan.186 Crusellin kirjoittamia kirjeitä on 99, minkä lisäksi 
mukaan on otettu 15 Crusellin vastaanottamaa kirjettä. Kirjeenvaihtoa on muun mu-
assa kemisti Jacob Berzeliuksen, kirjailija Bernhard von Beskowin ja runoilija 
Esaias Tegnérin kanssa. Käytän Artikkelissa III viittä (5 kpl) Crusellin kirjoittamaa 
kirjettä: kahta Jacob Berzeliukselle, kahta professori Carl Palmstedtille ja yhtä näyt-
telijä Nils Almlöfille.187 Vretbladin käsikirjoitusta ei ole julkaistu, mutta sitä voi lu-
kea Tukholmassa Ruotsin Musiikki- ja teatterikirjaston arkistossa (MB). 

Vretbladin käsikirjoituksen tekoajankohdasta ei ole mainintaa, mutta kirjalli-
suusluettelon uusin viite on vuodelta 1982, joten kokonaisuuden voi olettaa tulleen 
valmiiksi 1980-luvun loppuun mennessä. Jokaisesta kirjeestä löytyy myös tarkka 
maininta sen säilytyspaikasta ja mahdollisesta aikaisemmasta julkaisusta. Yleensä 
olen tässä tutkimuksessa käyttänyt alkuperäiskirjeitä, mutta vaikeammin saatavien 
kirjeiden kohdalla ja yleiskuvan saamiseksi olen tukeutunut Vretbladin käsikirjoi-
tukseen. Tekemieni ristiintarkastusten perusteella voi sanoa, että Vretbladin lähde-
tiedot ovat tarkkoja ja paikkansapitäviä. 

Yksityiskirjeiden käyttö lähteenä vaatii monenlaisten historiallisten ja kirjehis-
toriallisten kontekstien huomiointia ja tulkinnallista pohdintaa, koska ne ovat moni-
mutkainen kommunikaation muoto ja heijastavat ensisijaisesti kirjoittajan ja vas-
taanottajan suhdetta.188 Oletuksenani on, että koska Crusellin vastauskirjeiden perus-
teella voimme päätellä hänen pitäneen yhteyksiä Ranskassa tapaamiinsa taiteilijoihin 
myöhemminkin, voimme uskoa hänen kirjoittaneen kirjeitä myös entiselle sävellyk-
senopettajalleen François-Joseph Gossecille, mutta hän ei saanut niihin vastauksia 
tai sitten vastauskirjeet ovat kadonneet. Crusellin mahdollisia kirjeitä Gossecille 
voisi yrittää etsiä Ranskan arkistoista. Kävin maalis-huhtikuussa 2016 läpi Ranskan 
kansalliskirjaston kirjekokoelmat, mutta en löytänyt sieltä Crusellin kirjoittamaa ai-
neistoa. Crusellin kirjoittamat kirjeet Gossecille syventäisivät tietämystämme 
Crusellin suhteesta entiseen sävellyksenopettajaansa ja tarkentaisivat tietoja Crusel-
lin säveltämistoiminnan ammattimaistumisesta 1800-luvun ensimmäisellä vuosi-
kymmenellä. 

 
 

186  MB: ÅV F3:4. Arkistossa (ÅV) on myös muita Vretbladin keskeneräisiä ja lähes lop-
puunsaatettuja tutkimuksia muun muassa Crusellista sekä sekalaista kirjeenvaihtoa. 

187  MB: ÅV F3:4, BC => J. Berzelius 15.6.1831 ja 15.7.1833; BC => C. Palmstedt 
13.6.1833 ja 27.6.1833; BC => N. Almlöf 7.8.1833. 

188  Esim. Leskelä-Kärki, Lahtinen & Vainio-Korhonen 2011; Halldórsdóttir 2014, 147–
148; Dobson 2020. 
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3.4 Sanomalehdet ja aikakauslehdet 
Olen valinnut tämän tutkimuksen lähdeaineistoksi sanoma- ja aikakauslehtiä, koska 
niistä voi saada tietoa niin monesta näkökulmasta: sanoma- ja aikakauslehdet ovat 
paitsi tekstimuotoisia historiallisten tapahtumien kirjaajia, ne myös representoivat 
yhteiskuntaa ja kokoavat yhteen aikalaismielipiteitä.189 Ruotsissa, Suomessa ja Sak-
sassa julkaistut historialliset eli Crusellin aikaiset sanoma- ja aikakauslehdet muo-
dostavat tärkeän lähderyhmän, jota hyödynnän kolmessa tämän väitöskirjan osatut-
kimuksessa. 

Sanoma- ja aikakauslehtiaineiston olen lukenut pääasiassa Kansalliskirjaston lu-
kusalissa, mutta käyttänyt paljon myös digitoituja tietokantoja kuten Ruotsin Kunin-
kaallisen kirjaston ja Suomen kansalliskirjaston palveluita. Berliinin valtionkirjas-
tossa kävin läpi tutkimuksen saksalaiset lehdet. 

Lehtiaineistojen funktio tässä tutkimuksessa on moninainen. Konserttiarvoste-
luja olen käyttänyt Artikkeleissa I ja II, joiden myönteisen sävyn perusteella voi 
saada vahvistusta muidenkin lähteiden osoittamalle yleiselle käsitykselle Crusellin 
korkeasta taidosta soittaa klarinettia. Konsertti-ilmoituksia olen käyttänyt etsiessäni 
tietoja konserteista, joissa Crusell esiintyi, ja saadakseni tietoa varsinkin siitä, keiden 
muiden muusikoiden kanssa ja minkälaisella ohjelmistolla hän esiintyi (Artikkelit I, 
II ja III). Niitä seuraamalla voi tulkita Crusellin saavuttaneen nimeä opintomatkansa 
1798 aikana (Artikkeli I), havaita hänen esiintymisissään taukoa (Artikkeli II) sekä 
saada tietoa siitä että hän esiintyi varainkeruukonserteissa myös hovikapellin jäse-
nenä (Artikkeli III). Näitä aineistoja olen – saksalaisia lehtiä lukuun ottamatta – etsi-
nyt tekemällä lehtien digitoituihin versioihin sana- ja nimihakuja. Sanahaut eivät 
aina varsinkaan fraktuuralla kirjoitettujen sanomalehtien kohdalla toimi moitteetto-
masti, joten olen esimerkiksi Crusellin konsertteja etsiessäni käyttänyt paitsi Crusel-
lin omaa nimeä hakusanana, myös hakusanaa hovikapelli (ruots. hofkapellet) tai pel-
kästään sanaa konsertti (ruots. konsert). Saksassa ei tutkimusvierailuni aikana ollut 
käytössä vielä kattavaa digitaalista hakumahdollisuutta, joten luin manuaalisesti läpi 
keskeiset vuosien 1798 ja 1811 aikana ilmestyneet lehdet ja löysinkin sieltä muun 
muassa tietoja hänen konserteistaan ja jopa hänen itsensä kirjoittaman ylistysrunon 
(Artikkelit I ja II). 

Artikkelin II pääaineistona ovat vuonna 1810 Ruotsissa ilmestyneet sanomaleh-
det, sillä kyseisen osatutkimuksen aiheena on Crusellin käsittely mainitun vuoden 
sanomalehdissä. Aikarajaukseni laajenee parissa yksityiskohdassa edeltävän ja seu-
raavan vuoden lehtiin. Aineistona ovat myös neljä vuoden 1810 ruotsalaista aika-
kauslehteä. Vaikka Ruotsissa ei tutkittuna aikana vielä ilmestynytkään musiikkiin 
erikoistunutta sanoma- tai aikakauslehteä saksankielisen Allgemeine Musikalische 

 
 

189  Vella 2020, 219. 
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Zeitungin tapaan, ovat ajan sanomalehdet ja yleisemmin kulttuuria käsittelevät aika-
kauslehdet hyviä lähteitä musiikkiaiheiden kannalta. Artikkelissa II olen käyttänyt 
lehtiaineistoja julkisen mielipideilmaston hahmottamisessa ja osoituksina yksittäis-
ten kirjoittajien tavoitteista. Olen tarvittaessa myös ottanut huomioon sanomalehtien 
levikit, niiden kustantajat ja muodostanut käsitystä niiden yleisestä toimituksellisesta 
linjasta. Tällä tavoin yksittäisissä uutisissa tai kirjoituksissa voi nähdä mahdollisia 
poikkeuksia tai erityisyyksiä, kuten että Crusellia kritisoiva kirjoitussarja oli Stock-
holms Posten -lehdessä poikkeuksellisen laaja (Artikkeli II). Otin tarkasteluun myös 
sellaisen kirjoituksen, jossa Crusellia ei suoraan mainittu, mutta jossa hänen vaiku-
tuksensa voi olla rivien välissä luettavissa. 

Artikkelissa III olen käyttänyt Åbo Tidning -sanomalehden julkaisemia Porin pa-
lon lahjoituslistoja Crusellin Helsingin-konsertin tuoton arvioimiseen. Olen myös 
uudelleentulkinnut Åbo Tidningin uutisen sävyn Crusellin Helsingin-konsertista 
osoittaen aiemmasta tutkimuksesta poiketen, ettei konsertin tuottamaa rahasummaa 
voida pitää vähäisenä (Artikkeli III). 

Sanomalehtiteksteissä voi olla myös virheitä. Sellaisia olen löytänyt esimerkiksi 
Aftonbladetista 8.8.1833, jossa mainittu Crusellin järjestämän hyväntekeväisyys-
konsertin tuottaman keräyssumman rahanlaji ja Crusellin konsertissa soittama 
Gioachino Rossinin teos osoittautuivat lähteiden ristiintarkastelun perusteella vää-
riksi (Artikkeli III). 

Sanoma- ja aikakauslehtiaineiston käytössä on muistettava, että yksittäisenkään 
jutun takana ei ole yleensä vain yhtä ihmistä, vaan lehdissä julkaistut aineistot syn-
tyvät usean tekijän vaikutuksesta ja niiden takana on monia sosiaalisia ja taloudelli-
sia kytköksiä.190 Nämä tekijät olen tutkimuksessani pyrkinyt ottamaan huomioon, 
samoin kuin yksittäisen lehden aseman suhteessa julkaisuaikansa muihin lehtiin (ks. 
varsinkin Artikkeli II). 

3.5 Lähdeaineiston käytön eettisiä kysymyksiä 
Historiantutkimusta ja varsinkin elämäkerrallista tutkimusta tehdessä on pohdittava, 
mikä on eettisesti perusteltua toimintaa menneisyyden ymmärtämiseksi. Myös jo 
kuolleiden henkilöiden ihmisarvo ja yksityisyyden suoja on syytä ottaa huomioon.191 
Tässä tutkimuksessa eteeni ei ole tullut suurempaa eettistä pohdintaa aiheuttavia ky-
symyksiä, mutta yleinen tutkimuskohteen kanssa jaettu kokemus ihmisyydestä joh-
taa eettisyyden tiedostamiseen.192 Elämäkerrallista historiantutkimusta tehdessä ta-
vallisimmat eettiset kysymykset koskevat sitä, että tutkijan tulee pitää mielessä myös 

 
 

190  Vella 2020, 218. 
191  Ks. Lidman, Koskivirta & Eilola 2017; Ulvros 2011. 
192  Griffin 1989, 23. Ks. myös Hamilton 2008, 317–333. 
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omat lähtökohtansa tulkitessaan kohdehenkilöä koskevia lähdeaineistoja – hänen tu-
lisi välttää omien ennakkoluulojensa ja asenteidensa tuomista mukaan, mutta eetti-
nen vaatimus koskee myös lähteiden keskinäisen mittakaavan ymmärtämistä.193 
Tässä tutkimuksessa esimerkiksi Crusellin tekemästä hyväntekeväisyystyöstä kerto-
van lähdeaineiston runsaus oikeuttaa Artikkelin III johtopäätöksiä hänestä filantroop-
pina, kun taas hyvin hajanaiset merkinnät Crusellin vapaamuurariudesta jättävät joh-
topäätöksiin hänen toiminnastaan vapaamuurariveljeskunnassa suuria varauksia (Ar-
tikkeli IV). Tässä tutkimuksessa muita eettisiä kysymyksiä herättävät Crusellin oma-
elämäkertojen aukkokohdat, hänen kirjoittamiensa kirjeiden lemmenilmaukset ja 
omaa terveydentilaansa koskevat merkinnät yksityisluonteisissa dokumenteissa ku-
ten matkapäiväkirjoissa. 

Kun elämäkertatutkija havaitsee, että tutkimuksen kohteena oleva henkilö on jät-
tänyt omaelämäkerrassaan mainitsematta tapahtumia, joita myöhemmässä katsan-
nossa on pidettävä huomionarvoisena, tulee tilannetta pohtia paitsi tutkimukselliselta 
myös eettiseltä kannalta. Elämäkerturi voi nostaa omaelämäkerroissa mainitsematta 
jääneitä tapahtumia jopa tukimuksensa keskiöön ja tutkimuskysymyksiin, kuten tä-
män tutkimuksen osatutkimuksissa pohtiessani vaikkapa Crusellin kohtelua ruotsa-
laisessa lehdistössä tai suhdetta vapaamuurariuteen (Artikkelit II ja IV). Uusien yk-
sityiskohtaisten tietojen julkistamista mietittäessä tulee punnita asian laajempi mer-
kitys historiantutkimukselle ja syyt niistä aiemmassa tutkimuksessa vaikenemiseen. 
Elämäkertatutkimuksessa moni asia saattaa näyttää tärkeältä jälkeenpäin katsottuna, 
vaikka se ei sitä tapahtuma-ajankohtanaan tai muutamaa vuotta myöhemmin elämä-
kerran kohteena olevan henkilön tai muiden mielestä ollutkaan. Pitempiaikaiset his-
torialliset rytminvaihdokset havaitaan joskus vasta myöhemmin, kuten muusikon 
ammattiin hitaasti kohdistuneet muutokset, ja sellainen muutos on ollut omankin tut-
kimukseni pääkysymyksessä. 

Kun lähteenä ovat Crusellin kirjoittamat tai hänelle kirjoitetut kirjeet, tulee nii-
den käytön eettiseen pohdintaan mukaan toinen ihminen: joko kirjeen saaja tai sen 
lähettäjä. Pohdinnan tueksi voi ottaa nykyajan julkisuusperiaatteen. Julkisuuden hen-
kilöt tai merkittävät politiikan, kulttuurielämän ja elinkeinoelämän vallankäyttäjät 
eivät nauti samanlaista yksityisyyden suojaa kuin muut. Toimimalla julkisuudessa 
he ovat itse antautuneet julkiselle tarkastelulle, ja siksi heitä voidaan arvioida eri 
tavalla kuin ihmisiä, jotka ovat eläneet julkisuudelta piilossa.194 Crusell julkisuu-
dessa toimineena muusikkona nauttii tutkimuksessa siis pienempää yksityisyyden 
suojaa kuin vaikkapa hänen vaimonsa Anna Sofia Klemming, joka näyttää eläneen 
elämänsä julkisuudelta piilossa kodin ja rajatun ystäväjoukon piirissä. Crusellin tut-
tavapiiri, mukaan lukien ne, joiden kanssa hän pääosin kävi kirjeenvaihtoa, koostui 

 
 

193  Griffin 1989, 26. Ks. myös Edel 1984, 28–29.  
194  Vainio-Korhonen 2017, 32. 
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kulttuurielämän vaikuttajahahmoista ja sen ajan julkisissa tiloissa säännöllisesti viih-
tyvistä ihmisistä. Kemisti Jacob Berzeliuksen tai vapaaherra Bernhard von Beskowin 
kirjeiden julkaisu ei siis yleensä tuota tutkijalle eettistä päänvaivaa. Vaan miten olisi 
suhtauduttava Crusellin rakastetulleen lähettämiin kirjeisiin, varsinkin ajalta, kun 
pari ei vielä ollut naimisissa? Crusellin Anna Klemmingille kirjoittamat kaksi nuo-
ruudenkirjettä sisältävät yleisesti käytettyjä lemmenilmauksia, kuten toiveita saada 
suudelma tai syleily. Näiden ilmauksien julkaiseminen on kuitenkin tarpeellista, sillä 
tieteellisen tutkimuksen kannalta kohdehenkilön rakkaussuhteen intensiteetti on tär-
keä havainto. Esimerkiksi Crusellin tapauksessa tärkeä ihmissuhde kotimaassa vai-
kutti ammatillisiin tulevaisuudenpäätöksiin, joita hän vuoden 1798 opintomatkallaan 
teki. Yksittäisten taiteilijoiden elämä rakentuu kokonaisten, tuntevien ja rakastavien 
yksilöiden ratkaisuista. 

Myös Crusellin matkapäiväkirjojen käyttöä tutkimuksessa voidaan pohtia tutki-
musetiikan näkökulmasta. Varsinkin vuoden 1822 matkapäiväkirjaan Crusell on ku-
vaillut paljon terveydentilaansa. Kun tekstin sisältöä vertaa selvästi julkisuuteen täh-
dättyyn omaelämäkertaan vuodelta 1825, voi huomata, ettei Crusell kokenut tarvetta 
vaieta terveyteensä liittyvistä ongelmista.195 Omaelämäkerrassa hän kertoo Karlsba-
din-matkan syyksi saada apua ”pyörtymiskohtaukseen ja vaikeaan hermosairau-
teen”.196 Matkapäiväkirjaansa Crusell kirjaa terveydentilansa vaiheita yksityiskohtai-
semmin, esimerkiksi: ”Parempi yöuni, mutta minua pyörrytti, kun heräsin. Vedenjuo-
mista Struven luona – Runsasta ulostamista”.197 Yksittäisinä lauseina historian henki-
lön ruoansulatuksen toiminta ei tietenkään vielä synnytä perusteluita julkaisemiseen. 
Kuitenkin matkapäiväkirja on tärkeä dokumentti, joka tarjoaa tulkintavälineitä Crusel-
lin tekemien ammatillisten valintojen ja mahdollisuuksien arvioimiseen. Päivästä toi-
seen jatkuneet terveysongelmat ovat tärkeitä hänen elämänkulkunsa hahmottamisessa. 

On oletettavaa, että Crusell mielsi kirjoittavansa päiväkirjamerkintänsä omaan 
käyttöönsä. Silti aidosti yksityistä päiväkirjalajia tuskin onkaan, sillä kirjoittaminen 
suunnataan aina jollekin vastaanottajalle eikä viestintä synny tyhjiössä.198 Crusellin 
matkapäiväkirjoissa näkyy myös salatuksi tarkoitettuja henkilöyksiä ja satunnainen 
eri kielten käyttö viittaa siihen, että hän ei esimerkiksi toivonut vaimonsa ymmärtä-
vän kaikkia merkintöjä. Silti, jos Crusell olisi halunnut salata matkojensa vaiheet 
kokonaan, miksi hän ei olisi turvautunut jonkinlaiseen salakieleen tai jättänyt päivä-
kirjat kokonaan kirjoittamatta? Jos Crusell olisi elinaikanaan julkaissut matkapäivä-
kirjansa, hän olisi todennäköisesti editoinut niiden käsikirjoituksia ja poistanut mo-
nia henkilökohtaisia huomioita. 

 
 

195  BC-1825. 
196  Dahlström 1976, 31. 
197  KB: BC-1822, 10.8.1822. 
198  Sjö & Leskelä-Kärki 2020, 29. 
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4 Osatutkimusten tiivistelmät 

Väitöskirjani osatutkimukset tarkastelevat Bernhard Crusellin ammatillista toimin-
taa vuosien 1795–1833 välisenä aikana pääosin sen aikaisen Ruotsin alueilla, mutta 
jonkun verran myös Berliinissä ja Hampurissa. Kuvailen tässä luvussa osatutkimus-
ten keskeiset sisällöt ja esittelen kunkin osatutkimuksen tutkimuskysymykset, me-
netelmät, lähdeaineistot ja johtopäätökset. 

4.1 Artikkeli I: Bernhard Crusellin vuosi 1798. 
Nuoren muusikon toiminta uusien 
lähteiden valossa 

Väitöskirjani osatutkimukset avaava Artikkeli I ”Bernhard Crusellin vuosi 1798 – 
nuoren muusikon toiminta uusien lähteiden valossa” tarkastelee löytämieni uusien 
lähteiden avulla Crusellin ensimmäistä ulkomaanmatkaa, joka vuonna 1798 suun-
tautui Berliiniin maineikkaan klarinetistin Franz Tauschin oppiin. Aiheeseen tarttu-
minen sai alkunsa löydettyäni aiemmalta tutkimukselta kadoksissa olleet kirjeet, 
jotka Crusell matkalta kirjoitti ihastukselleen Anna Klemmingille.199 Näiden lähtei-
den esittely ja niihin liittyvä uuden tiedon tuottaminen on artikkelin tärkein tavoite. 
Uusien lähteiden lisäksi käytän artikkelissa aiemmin tunnettuja lähteitä, kuten oma-
elämäkertoja, mutta asetan ne uuteen ja laajempaan kontekstiin ja arvioin niiden tar-
joamien tietojen vaikutusta Crusellin toimintaan perusteellisemmin. 

Tutkimuskysymykseni on: miltä nuoren muusikon Bernhard Crusellin toiminta 
vuoden 1798 opintomatkalla uusien lähteiden valossa näyttää, ja minkälaiset vaikut-
timet Crusellin musiikillista toimintaa tuona vuonna ohjasivat tai saattoivat ohjata? 
Näen tutkimuskohteen eli Crusellin tässä osatutkimuksessa keskiössä, jossa sosiaa-
liset, poliittiset, kulttuuriset ja historialliset prosessit kohtaavat.200 

Crusellin omaan klarinetinsoittotaitoon liittyvien puutteiden tunnustaminen lie-
nee ollut opintomatkalle lähtemisen motiivina, mikä sai vauhtia odottamattomasta 
käänteestä päästä matkalle jonkun muun kokonaan tai osaksi maksamana – ilmeisesti 

 
 

199  SA: Klemming släktarkiv, SE/SSA/3498, kartong 8. 
200  Florin 2014, 43. 
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kreivitär Ulrika Wilhelmina von Schwerin-Putbusin kustannuksella. Tauschin oppi-
laana Crusell sai omien mainintojensa perusteella ensimmäistä kertaa kunnollista 
soitonopetusta, johon kuului muun muassa asteikkojen soittoa.201 

Kesä 1798 Berliinissä tarjosi paljon mahdollisuuksia kuulla uusia sävelteoksia. 
Tarjontaa värittivät uuden hallitsijan valtaanastumisjuhlat ja Nationaltheaterin lukui-
sat Mozartin oopperoiden esitykset. Oopperoiden orkesteriosuuksissa klarinetilla ja 
muilla puhaltimilla oli entistä korostuneempi rooli, mikä tuskin jäi oopperaorkeste-
rissa Tukholmassa työskentelevältä Crusellilta huomaamatta. Mozartin hahmo vai-
kutti Crusellin opintokesän taustalla muutenkin, sillä Franz Tausch oli soittanut kuu-
luisassa Mannheimin orkesterissa juuri Mozartin vieraillessa siellä, ja Mozart oli kir-
joittanut oopperansa Idomeneo haastavat klarinettiosuudet häntä ja hänen klarine-
tisti-isäänsä varten. Myöhemmin Crusell sävelsi Mozartin mallin mukaisen pitkän 
sopraanoaarian klarinettiobligatoineen omaan oopperaansa Pikku orjatar. Crusell oli 
myös ensimmäinen, joka Ruotsissa soitti klarinettiohjelmiston kulmakiveksi muo-
dostuneen Mozartin klarinettikonserton. 

Franz Tauschin ammatillinen toiminta vaikuttaa muodostuneen Crusellille jon-
kinlaiseksi esikuvaksi. Crusell seurasi Tauschin esimerkkiä laajan klarinettiohjel-
miston säveltäjänä. Samaan tapaan kuin Berliinissä Tauschin ympärille, Tukholman 
Kuninkaallisessa hovikapellissa Crusellin ympärille muodostui muiden taituripuhal-
tajien kollegio, joka esiintyi solistisesti yhdessä. Crusellin myöhemmin perusta-
massa perheessä musiikki siirtyi seuraavalle sukupolvelle aivan kuin Tauschilla, 
jonka musisoiviin perheenjäseniin Crusell myös tutustui. 

Crusellin Berliinissä ja Hampurissa pitämistä konserteista löysin aiemmalle tut-
kimukselle tuntemattomia lehti-ilmoituksia ja Hampurin ensimmäisestä konsertista 
myönteisen lehtikirjoituksen.202 Niistä käy ilmi, että Crusell esiintyi merkittävien 
muusikoiden kanssa ja hänen maineensa uusissa kaupungeissa kasvoi viimeistä kon-
serttia kohti. 

Omaelämäkerrassaan Crusell kirjoittaa, että hänen oli Berliinistä ”pakko” palata 
Ruotsiin.203 Hovikapellin työstä arvattavasti johtuvan pakon lisäksi uusi lähdeai-
neisto osoittaa tärkeäksi paluumotiiviksi myös Crusellin ihastuksen Anna Klemmin-
gin, jonka kanssa Crusell meni naimisiin seuraavan vuoden lokakuussa. Preussissa 
Crusell tapasi Anna Klemmingin sukulaisia ja saattoi näin valmistella suhteen viral-
listamista. 

Johtopäätöksenä voin todeta, että Crusellin vuoden 1798 matka näyttää uusien 
lähdeaineistojen perusteella monella tapaa menestyksekkäältä. Palattuaan Tukhol-
man Kuninkaalliseen hovikapelliin hänen palkkansa nousi merkittävästi, hänen 

 
 

201  KB: BC-1825. 
202  AMZ 1799, 621. 
203  KB: BC-1825. 
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solistiset esiintymisensä lisääntyivät ja hän sai luvan mennä naimisiin ihailemansa 
naisen kanssa. Keski-Eurooppaan luodut verkostot helpottivat myöhempien matko-
jen suunnittelua ja uusi soitonopettaja muodostui esikuvaksi hänen myöhemmälle 
ammatilliselle toiminnalleen. Konsertit Berliinissä ja Hampurissa toteutuivat vuoro-
vaikutuksessa paikallisten muusikoiden kanssa, joista tenori Friedrich Franz Hurka 
(1762–1805) oli sangen nimekäs. 

Silti uusien lähteiden ja perusteellisen tutkimuksen jälkeenkin Crusellin vuoden 
1798 matkalta jää joitakin vastaamattomia kysymyksiä. Niiden kohdalle voin lähde-
aineiston puuttuessa pysähtyä ja tukeutua yleiseen havaintoon siitä, että ristiriidat ja 
aukkokohdat ovat elämäkerroille tyypillisiä.204 
  

 
 

204  Leskelä-Kärki 2017, 242. 
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Kuva 4.  Stockholms Posten -sanomalehden numeron 81/1810 (6.4.1810) etusivu ja alkua 

Crusellia kritisoivan kirjoitussarjan vastineen vastineesta, johon kevään sanomalehtide-
batti päättyi. Kirjoittaja, nimimerkki David Stom huomauttaa kirjoituksessa, että klarinet-
tia soittavat hyvin hovikapellin kaikki muut klarinetistit Schatt, Thileman ja Gellhard, ja 
että ”on outoa, ettei sellaista sävellystä tuoteta, jossa heitä kaikkia voisi käyttää”. Kuva-
lähde: tidningar.kb.se. 

  



Osatutkimusten tiivistelmät 

 59 

4.2 Artikkeli II: Lehdistövapauden kevät 1810 
Ruotsissa: säveltäjä-klarinetisti Bernhard 
Crusell julkisten moitteiden kohteena 

Artikkelin II ”Lehdistövapauden kevät Ruotsissa: säveltäjä-klarinetisti Bernhard 
Crusell julkisten moitteiden kohteena” lähtökohtana on ennennäkemätön tapaus 
Ruotsin sanomalehdistössä: Crusellin helmikuussa 1810 pitämän konsertin ilkikuri-
nen retostelu tukholmalaisessa Stockholms Posten -sanomalehdessä.205 Moniosai-
sessa kirjoituksessa, sen vastineessa ja vastineen vastineessa (Kuva 4) anonyymit 
kirjoittajat kritisoivat sitä, että Crusellin esiintymiseen oli liitetty balettiesitys, että 
konsertin tarkemmasta ohjelmasta ilmoitettiin liian myöhään, että pääsylippujen hin-
noittelu oli sekavaa ja että Crusell soitti konserteissaan liiaksi samoja teoksia. Neljä 
osaa ja kaksi vastinetta sisältäneen kirjoitussarjan ilmestymisen jälkeen Crusellin so-
listi- ja kamarimusiikkiesiintymisiin tuli kahdeksan kuukautta kestänyt tauko ja seu-
raavan vuoden (1811) kesällä hän teki matkan Leipzigiin löytääkseen klarinettisävel-
lyksilleen kustantajan. Kustannussopimus syntyi Ambrosius Kühnelin kanssa ja 
Crusell nousi sen avulla kansainvälisesti tunnetuksi säveltäjäksi. 

Tutkimuskysymykseni on: miten kyseiset lehtikirjoitukset vaikuttivat Crusellin 
ammatilliseen toimintaan vuosina 1810–1811? Tähän liittyviä sivukysymyksiä ovat, 
minkälainen vaikutus lehtikirjoituksilla yleensä mainittuna aikana musiikkielämässä 
oli, ja mitä tiedetään Crusellin omasta suhteesta sanomalehdistöön.206 

Esitän, että kirjoituksilla oli vaikutusta Crusellin ammatilliseen toimintaan, esi-
merkiksi päätökseen lähteä Leipzigin-matkalle ja hakea mainetta säveltäjänä valta-
kunnan rajojen ulkopuolelta. Päälähteenä olevan kirjoitusarjan tueksi löytyy muuta-
kin tätä johtopäätöstä tukevaa lehtiaineistoa. Sellaisia ovat hovikapellin entisen joh-
tajan Johann Christian Friedrich Hæffnerin Elegant-Tidning -lehdessä julkaisema ih-
mettely siitä, miksei Ruotsista ole noussut kansainvälistä mainetta saavuttanutta sä-
veltäjää, sekä samassa lehdessä julkaistu klarinetisti Johann Simon Hermstedtiä ke-
huva uutinen, jonka julkaisumotiivina on hyvinkin voinut olla Crusellin kritisointi.207 

Sanomalehtien kirjoittelulla oli yleistä vaikuttavuutta, mistä kertoo tunnettu esi-
merkki Nya Postenin 14.6.1810 julkaisemasta faabelista, joka osaltaan johti mellak-
kaan ja kruununprinssi Karl Augustin murhaajaksi väitetyn Axel von Fersenin sur-
maamiseen vuoden 1810 kesäkuussa. Solistitehtävissä esiintyvät muusikot, kuten 
Crusell, olivat säännöllisesti esillä sanomalehtien tapahtumailmoituksissa ja musiik-
kiarvosteluissa. Crusell itsekin näytti uskovan sanomalehtien voimaan, kun hän 

 
 

205  Stockholms Posten 2.3.1810–6.4.1810. 
206  Artikkelin II:n kysymyksenasettelu muistuttaa musiikin reseptiotutkimusta, josta Suo-

messa ovat kirjoittaneet mm. Heiniö 1992, Huttunen 1995 ja Ranta-Meyer 2008b. 
207  Elegant-Tidning 11.7.1810, 28.11.1810, 8.12.1810 ja 12.12.1810. 
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lähetti Berlinische Nachrichten -sanomalehteen Berliinissä kuulemansa laulajattaren 
ylistysrunon208 ja odotti siihen monena seuraavana päivänä vastakaikua. 

Artikkelissa tarkasteluni keskiössä oleva maalis-huhtikuu 1810 oli myös Ruotsin 
uuden painovapauslain voimaantulon ajankohta. Silloin kirjapainoala vapautui sään-
telystä ja sensuuri poistui. Uusi laki oli seuraus poliittisista kurssinmuutoksista, jotka 
aiheutuivat valtakunnan itäosien menettämisestä Venäjälle, Kustaa IV Aadolfin syr-
jäyttämisestä valtaistuimelta ja sen jälkeisistä kruununperimyskiistoista. Crusellin 
omasta poliittisesta ajattelusta ei ole käytettävissä lähdeaineistoa, mutta arvioita voi-
daan esittää siitä, miltä hän Kuninkaallisen hovikapellin näkyvimpänä muusikkona 
on ulospäin näyttänyt. Siksi ajan kärjistyneet poliittiset mielipiteet ovat voineet vah-
vistaa motiiveja esittää kovaa kritiikkiä Crusellia kohtaan, vaikka mielipiteiden 
suuntia ei sen tarkemmin voidakaan eritellä. 

Artikkelissa olen pyrkinyt tuomaan esiin lähdeaineistona toimivien lehtikirjoi-
tusten lukuisia eri motiiveja, mikä muistuttaa historian ja sen tulkintojen monimut-
kaisuudesta. Ruotsin vuoden 1810 jälkeistä historiaa on usein tulkittu voimistuvan 
nationalismin näkökulmasta, mutta lähteiden taustalta löytyy laaja kirjo eri suuntiin 
osoittavia tulkintamahdollisuuksia – kiemuraisista henkilösuhteista oman ammatti-
aseman vahvistamiseen. 

Varsinkin tässä osatutkimuksessa käsittelen koko tutkimuksen pääkysymystä 
Crusellin tavasta muokata toimintaansa ympäristön hänen eteensä asettamien muu-
tosten edessä. Lopputuloksena voin todeta, että tämä vuorovaikutus näkyy selvästi 
siinä, miten Crusell teki valinnan lähteä matkalle Leipzigiin. Osatutkimus vastaa 
myös tutkimukseni tavoitteeseen ymmärtää Crusellin toimintaa aiempaa tutkimusta 
perusteellisemmin osana muuta kulttuurihistoriaa ja tarkastella Ruotsin historian 
muutosaikaa yksittäisen muusikon näkökulmasta. 

4.3 Artikkeli III: Tonsättaren-klarinettisten Bernhard 
Crusell som välgörare i Sverige i början av 
1800-talet 

Artikkelissa III ”Tonsättaren-klarinettisten Bernhard Crusell som välgörare i Sverige 
i början av 1800-talet” (suom. Säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell hyväntekijänä 
Ruotsissa 1800-luvun alussa) käsittelen sellaisia varainkeruukonsertteja, joissa 
Crusell esiintyi solistisesti, itsenäisesti tai toimi musiikkitilaisuuden pääasiallisena 
järjestäjänä. Tarkemman tarkasteluni kohteena on kolme tällaista hanketta: ensim-
mäisenä Crusellin esiintyminen Porin kaupunkipalon uhrien auttamiseksi Helsin-
gissä 7.7.1801 ja Turussa 30.7.1801, toisena Crusellin johtama varainkeruukonsertti 
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Linköpingin henkikrenatöörirykmenttien muusikoiden leski- ja orpokassan perusta-
miseksi 25.9.1823 ja kolmantena varainkeruukonsertti Strömstadissa 30.7.1833 vä-
hävaraisten kylpylähoitoja rahoittavan Crusell-säätiön perustamiseksi. 

Muusikoiden toiminnan tutkimusta on pitkään ohjannut heidän roolinsa ja koko 
taidemusiikin ymmärtäminen muusta yhteiskunnasta irrallisena asiana. Halusin kui-
tenkin havainnoida muusikoiden vaikutusta laajemmin yhteiskunnassa.209 

Crusellin tunnettuja hyväntekeväisyyshankkeita tarkastelin sekä aiemmin tunte-
mattoman lähdeaineiston valossa että lukemalla jo aiemmassa Crusell-tutkimuksessa 
käytettyjä lähteitä uudella tavalla. Poimin jo aiemmin tunnetusta lähdeaineistosta, 
kuten 1700-luvun Tukholman konserttiluetteloista, hyväntekeväisyyteen liittyviä 
huomioita ja loin kontekstia niille ottamalla mukaan Ruotsin konserttielämää ylei-
semmin kuvaavia kirjoituksia.210 Samankaltaista jo aiemmin tunnetun lähdeaineiston 
syvälukua harjoitin Porin kaupunkipalon 1801 varainkeruukonserttien tutkimisessa: 
Helsingin-konsertin tuotosta ja pitopaikasta löysin uutta tietoa muun muassa pereh-
tymällä huolellisesti Åbo Tidning -lehden kirjoitteluun. Linköpingin leski- ja orpo-
kassan vuonna 1823 alkaneita tukikonsertteja tarkastelin aiemmin tunnettua lähde-
materiaalia uudella tavalla yhdistellen.211 Crusellin Strömstadin-matkaa valottavia 
lähteitä ovat Crusellin kirjeet ja Aftonbladetin lehtikirjoitus 8.8.1833, joiden lisäksi 
matkaa taustoittaa aatehistorioitsija Elisabeth Mansénin laaja ruotsalaista kylpylä-
historiaa käsittelevä tutkimus.212 

Hyväntekeväisyys kuului olennaisena osana 1700- ja 1800-luvulla eläneiden 
muusikoiden, kuten Crusellin, ammatilliseen toimintaan. Syitä tähän oli useita ja ne 
vaikuttivat sekä rinnakkain että päällekkäin. Köyhien ja vähäosaisten auttaminen 
kumpusi yleisesti usein valistukseksi kutsuttavasta filosofiasta ja maailmankatso-
muksesta, joka sai kyseisenä aikana käytännön toteutuksia uudenlaisissa yhteisöissä, 
kuten vapaamuurarien ja soitannollisten seurojen piirissä. Tällaiset yhteisöt muodos-
tivat uudenlaisen julkisen tilan, jossa ihmiset tapasivat toisiaan yli säätyrajojen ja 
joissa ammattimuusikoille muodostui tärkeitä tehtäviä oman erikoisalansa ansiosta. 
Ammattimuusikoille uusista yhteisöistä oli etua, koska heidän ammattikuvaansa oli 
ilmaantunut uusia vaatimuksia: paitsi että heidän piti olla ensiluokkaisia esiintyjiä 
(ja usein samalla säveltäjiä), heidän piti löytää rahoittajia, houkutella yleisöä ja or-
ganisoida tuotantoja. Tällainen oli tutkimuksen pääkysymyksen mainitsema muusi-
kon toimintaympäristön muutos, mutta pitempiaikainen sellainen, ja tässä osatutki-
muksessa tutkin, miten Crusell tähän ammattikuvan uuteen vaatimukseen vastasi. 

 
 

209  Ks. esim. Weber 2004a, 3. 
210  Vretblad 1918; Tegen & Jonsson 1992; Jonsson 1993. 
211  Stenhammar 1933; Vretblad 1977. 
212  MB: ÅV, F3:4; Mansén 2001. 
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Yhdistykset ja niiden hyväntekeväisyyshankkeet osoittautuivat muusikoille toi-
mivaksi tavaksi hankkia ja ylläpitää suhteita oman ammattikunnan ulkopuolisiin ih-
misiin. Varsinkin Strömstadissa Crusellin kanssa samaan aikaan oleskelleiden sää-
tyläisten nimiluettelosta saa käsityksen siitä, minkälaisessa verkostossa Crusell va-
rainkeruukonsertillaan huomiota sai.213 

Tämä elinkeinoon perustuvan motiivin rinnalla vaikutti varmasti myös yksittäis-
ten muusikoiden henkilökohtainen halu auttaa hädänalaisia tai vähävaraisia. Henki-
lökohtaiseksi syyksi Crusellin Helsingissä ja Turussa pitämien varainkeruukonsert-
tien kohdalla voi osoittaa hänen isän puolen sukusiteensä Poriin. Linköpingin soti-
lassoittajien olojen parantaminen voi kummuta hänen omista kokemuksistaan soti-
laissoittajana Viaporin ja sitä ympäröivän merialueen ankarissa oloissa. Crusellin 
motiivi perustaa solistisen uransa jo hiipuessa Strömstadin lomasäätiö jää osin ar-
voitukseksi, mutta on selitettävissä ajan kylpyläkulttuuriin kiinteästi sidoksissa ol-
leen hyväntekeväisyyden avulla. Näillä johtopäätöksillä voin vastata artikkelin pää-
kysymykseen siitä, mistä syistä Crusell ja muut ajan muusikot harjoittivat hyvänte-
keväisyyttä. 

Artikkelin ensimmäinen sivukysymys siitä, minkälaista hyväntekeväisyyttä 
Crusell muusikkona harjoitti, saa edellä kuvailemani kolmen päähankkeen lisäksi 
valaistusta hänen toiminnastaan hovikapellin klarinetistina. Crusell esiintyi oman or-
kesterinsa, hovikapellin riveissä paitsi orkesterin oman leski- ja orpokassan hyväksi, 
myös kerätäkseen rahaa erilaisiin muihin tarkoituksiin, kuten Göteborgin palon uh-
rien auttamiseksi. Crusell kuului vapaamuurareihin, mistä syystä hän todennäköi-
sesti osallistui Joseph Haydnin Luominen-oratorion esityksiin, joiden avulla kerättiin 
rahaa vapaamuurarien lastenkodille. On lisäksi huomattava, että Crusellin julkiset 
esiintymiset Tukholmassa vuosina 1794–1795 alkoivat amatöörikonserteissa, joilla 
oli lähes aina kytkös hyväntekeväisyyteen. 

Artikkelin jälkimmäiseen sivukysymykseen eli siihen, minkälainen vaikutus 
Crusellin tekemällä hyväntekeväisyydellä oli, vastaan kahdesta näkökulmasta: paik-
kakuntia ja Crusellia itseään tarkastelemalla. Crusellin Helsingissä ja Turussa pitä-
mät Porin palon tukikonsertit asettuvat osaksi laajempaa varainkeruuponnistusten 
sarjaa, eivätkä sen takia erityisemmin erotu paikkakuntien historiankirjoituksissa. 
Aiemmassa tutkimuksessa esiintynyt Crusellin Helsingin-konsertin tuottojen vähät-
tely osoittautuu perusteettomaksi, kun tuottoa vertaa sanomalehdissä julkaistuihin 
muihin keräyssummiin. Linköpingin ja Strömstadin historioissa Crusell sen sijaan 
huomioidaan edelleen merkittävänä hyväntekijänä. Strömstadin lomasäätiö kustansi 
vähävaraisten hoitoja pitkälle toiseen maailmansotaan saakka. Crusell-säätiön sään-
töjä muutettiin vuonna 2009 niin, että säätiö päätyi Strömstadin seurakunnan haltuun 
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ja seurakunta sai alkaa käyttää säätiön pääomaa avustustyöhön, kuten kuntoutukseen 
ja pitkäaikaissairaiden ennaltaehkäiseviin hoitoihin.214 

Linköpingissä Crusellin työ edisti merkittävästi sotilasmuusikoiden perheiden 
hyvinvointia ja hänen nimensä on tämänkin kirjoitushetkellä esillä paikkojen ni-
missä, konserttisarjassa ja stipendeissä. 

Toisen näkökulman voi ottaa hankkeiden vaikutuksesta Crusellin elämään. Hel-
singin- ja Turun-konserteissa Crusell loi ja ylläpiti suhteita Turun soitannolliseen 
seuraan ja Viaporin vapaamuurareihin sekä tapasi viimeisen kerran isänsä. Linkö-
pingin konserttisarjan käynnistymisellä Crusell vakiinnutti asemansa ilmiselvästi pi-
dettynä musiikinjohtajana ja pedagogina. Strömstadin-konsertin vaikutus jää vaike-
ammaksi arvioida, sillä Crusell kuoli viisi vuotta konsertin jälkeen ja hänen uransa 
esiintyjänä oli konsertin pitohetkellä jo hiipunut.  

Artikkelissa analysoimani aineiston perusteella voi todeta, että Crusell tarttui ak-
tiivisesti aikakauden tarjoamiin mahdollisuuksiin harjoittaa hyväntekeväisyyttä, ja 
että hän eteni elämänsä aikana pelkästä rahankerääjästä sellaiseen toimijuuteen, joka 
oikeuttaa kutsumaan häntä filantroopiksi. 

Tämä osatutkimus vastaa useisiin koko tutkimukselle asettamiini tavoitteisiin. 
Ensinnäkin alakysymykseen Crusellin ammatillisesta valinnasta tehdä varainkeruu-
työtä löytyy useita motiiveja, kuten vastaaminen tunnetulle muusikolle asetettuihin 
odotuksiin, ajan kylpyläkulttuuri, sukusiteet ja jäsenyydet salaseuroissa kuten vapaa-
muurareissa. Osatutkimus edistää myös tavoitettani ottaa uusi näkökulma Crusellin 
jo aiemmin tunnettuun toimintaan: lukuiset hänen julkisista esiintymisistä näyttävät 
liittyneen tavalla tai toisella hyväntekeväisyyteen. Saavuttamani tutkimustulokset 
liittävät Crusellin aiempaa tutkimusta perusteellisemmin osaksi muuta kulttuurihis-
toriaa ja tarjoavat näkökulman tarkastella Ruotsin historian muutosaikoja yksittäisen 
muusikon kannalta sekä ymmärtää musiikilliset käytänteet merkittäväksi osaksi yh-
teiskunnallisia tapahtumakulkuja. 

4.4 Artikkeli IV: Säveltäjä-klarinetisti Bernhard 
Crusell vapaamuurarina 1800-luvun taitteessa: 
uusia tuttavuuksia, hyväntekeväisyyttä ja 
musiikillista symboliikkaa 

Artikkelissa IV ”Säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusell vapaamuurarina 1800-luvun 
taitteessa: uusia tuttavuuksia, hyväntekeväisyyttä ja musiikillista symboliikkaa” tar-
kastelen Crusellin liittymistä vapaamuurareihin, Crusellin jäsenyyden ensimmäistä 
seitsemää vuotta 1795–1801 ja jäsenyyden vaikutusta hänen ammatilliseen 
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toimintaansa. Vapaamuurarius on tutkimusaiheena viime vuosikymmeninä merkit-
tävästi yleistynyt muun esoteriaa koskevan tutkimuksellisen kiinnostuksen vuoksi 
sekä arkistoihin pääsyn helpottumisen takia. Crusellia koskeviin elämäkertatekstei-
hin vapaamuurarius on ilmestynyt mainintana vasta uudemmissa aineistoissa. Var-
haisten tutkimusten käyttämissä lähteissä, Crusellin omaelämäkerroissa, ansioluet-
telossa tai matkapäiväkirjoissa, jäsenyys ei ole esillä. Lähdeaineistosta voi kuitenkin 
löytää johtolankoja, kuten henkilösuhteita, konserttipaikkoja sekä uutteraa hyvänte-
keväisyystyötä, joiden voi tulkita heijastavan Crusellin jäsenyyttä veljeskunnassa. 
Vapaamuurarien itsensä kirjoittamissa musiikkitoimintaa käsittelevissä teksteissä 
Crusell on esillä, ja erilaisten matrikkelilähteiden pohjalta Crusellista on laadittu 
myös kaksi hänen vapaamuurariuttaan käsittelevää artikkelia.215 

Artikkelissa IV pyrin asettamaan Crusellin jäsenyyden laajempaan yhteiskunnal-
liseen yhteyteen. Käytän artikkelissa päälähteenä Nils Petter Sundiuksen 1800-luvun 
alussa kokoamaa luetteloa Ruotsin 1700-luvun vapaamuurareista.216 Luetteloon 
merkittyjä ihmisiä ja heidän titteleitään analysoimalla voi saada käsityksen siitä, mil-
laisten ihmisten kanssa Crusell järjestössä alkuvuosina pääsi tekemisiin. Tiedoista 
käy ilmi, että vapaamuurarit kokosivat jäsenikseen ihmisiä, joilla oli valtaa, varalli-
suutta ja kytköksiä kulttuurielämään. Tähän tietoon tulee heti esittää sellainen va-
raus, että koska vapaamuuraritoiminnassa vaikutti vanha säätyläisjärjestelmä hierar-
kioineen, ei Crusell uutena jäsenenä ollut vielä yhdenvertaisessa asemassa kaikkien 
muiden kanssa. Jäsenyys vapaamuurareissa ei myöskään automaattisesti tarkoittanut 
toisen jäsenen tukemista – vapaamuurarimuusikoidenkin keskuudesta tunnetaan 
useita meluisia riitatapauksia. 

Tutkimuskysymykseni on, miten liittyminen vapaamuurareihin vuonna 1795 
vaikutti Crusellin ammatilliseen toimintaan muusikkona. Tähän nivoutuvia lisäky-
symyksiä ovat, mitä tietoa Crusellin vapaamuurariudesta on löydettävissä, minkälai-
siin ihmisiin hän saattoi vapaamuuraritoiminnassa tutustua ja minkälainen merkitys 
vapaamuurariudella on hänen sävellystuotannossaan. 

Artikkelini käsittelee vain sitä osaa Crusellin vapaamuurariudesta, jonka vaiku-
tus oli näkyvissä järjestön sisäisen toiminnan ulkopuolella ja josta sen tähden on saa-
tavissa tietoa. 

Crusellin ammatillisessa toiminnassa vapaamuurarius on selvimmin nähtävissä 
hänen moneen suuntaan ulottuvissa hyväntekeväisyyshankkeissaan, joskaan niillä-
kään ei ole yksiselitteistä kytköstä vapaamuurarijäsenyyden kanssa. 

Vapaamuurarijäsenyyden rinnalla Crusellille tapahtui ajalle tyypillistä ristiinver-
kostoitumista: hän liittyi jäseneksi myös muun muassa vapaamuurareita parodioi-
vaan Par Bricole -järjestöön ja hänet hyväksyttiin Kuninkaalliseen 
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musiikkiakatemiaan.217 Ammatillisissa kilpailutilanteissa vapaamuurarijäsenyydellä 
oli Crusellille tuskin suurta merkitystä, sillä niin moni muusikko kuului järjestöön, 
joskin hovikapellin soittajista ilmeisesti korkeintaan vain puolet. 

Pelkän ”vapaamuurariuden” sijaan on alan tutkimuksen mielestä perustellumpaa 
puhua ”vapaamuurariuksista” – tämä saa vahvistusta myös oman artikkelini johto-
päätöksistä, joissa totean, että Crusellilla oli joustava tapa käyttää jäsenyyttään.218 
Välillä jäsenyystapa näyttää olleen sitoutuneempi, välillä se näyttää välinpitämättö-
mältä. Crusell eteni vapaamuurariasteissa temppelikomentajaksi eli yhdeksänteen 
asteeseen, mikä saattoi onnistua myös ilman aktiivista osallistumista järjestön toi-
mintaan (Crusellin vapaamuurarivaakuna: ks. Kuva 5). 

Vapaamuurariuden vaikutusta Crusellin sävellyksiin on pulmallista arvioida, 
sillä ajan yleiset ihanteet vaikuttivat niin vapaamuurariuden sisällä kuin sen ulko-
puolellakin. Siksi on hankala eritellä, tuleeko jokin musiikillinen ominaisuus sävel-
teokseen vapaamuurariuden kautta vai sen ohitse. Teos, jossa Crusellin vapaamuu-
rariuden voin perustellusti väittää kuuluvan, on Johdanto ja muunnelmia ruotsalai-
sesta juomalaulusta op. 12. Vapaamuurarius on osoitettavissa teeman alkuperässä ja 
siitä korostettuun asemaan nostetuissa nousevissa terssiaiheissa, jotka jäljittelevät 
seremoniallista maljannostoa. 

Tutkimuksen alakysymykseen Crusellin mahdollisuuksista ja motiiveista vas-
taan tässä osatutkimuksessa siten, että Crusellille tarjoutui ulkopuolelta mahdolli-
suus liittyä vapaamuurareihin – ja motiivina tähän mahdollisuuteen tarttumiseen oli-
vat muusikon uudenlaisen työnkuvan asettamat vaatimukset muun muassa verkos-
toitumisesta musiikkielämän ulkopuolisiin toimijoihin. Ruotsin ajan vapaamuurariu-
den tutkimusta on Suomessa tehty vähänlaisesti, joten tätä osatutkimusta voi pitää 
lähestymistavaltaan ja näkökulmaltaan uudenlaisena. Crusellin vapaamuurarijäse-
nyyden heijastuminen hänen ammatilliseen työhönsä liittää tämän tutkimuksen kiin-
teämmin osaksi muuta kulttuurihistoriaa ja tarkastelee yksittäisen muusikon kautta 
uudella tavalla aikakautta, jossa erilaisilla salaseuroilla oli suuri merkitys. 
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Kuva 5.  Bernhard Crusellin vapaamuurarivaakuna. Ruotsin vapaamuurarit saavat oman vaaku-

nan kahdeksannessa asteessa. Crusellin vaakunan tunnuslauseet ovat Eques a lyra 
aurea (Kultaisen lyyran ritari) ja Fracta plenius sonabit (Murtuneena soi täydemmin).219 
Vaakuna on pysyvästi esillä Suomen suurkapitulin museossa Helsingissä.220 Kuva-
lähde: Janne Palkisto. 

 
 

219  Kiitän latinankielisten lauseiden suomennoksesta dosentti ja fagotisti Seppo Heikkistä 
Helsingin yliopistosta. 

220  Kiitän tiedosta Tom Bergrothia. 
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5 Tutkimustulokset 

5.1 Uusi tutkimustieto: Crusellin ammatillinen 
toiminta ja muusikon muuttuva ammattikuva 

Tutkimukseni pääkysymykseen siitä, miten Bernhard Crusell muokkasi ammatillista 
toimintaansa ympäristöönsä ilmaantuneissa muutostilanteissa vuosina 1795–1833, 
voin tiivistäen vastata, että Crusell näytti omaksuneen muusikon uuden ammattiku-
van vaatimukset, kuten korkeimman mahdollisen soittotaidon, uusimman sävellys-
taidon, verkostoitumisen muuhun yhteiskuntaan sekä hyväntekeväisyyden harjoitta-
misen. Hän käytti ammattitaitoaan kokonaisvaltaisesti eli esiintyi niin yksin kuin yh-
dessä muiden kanssa ja oli valmis muokkaamaan työnkuvaansa säveltämisen tai 
kääntämisen suuntaan silloin kun soittokunto ei ollut paras mahdollinen. Hän vastasi 
ajanjaksolle tyypillisesti eteen tuleviin vaatimuksiin omistautumisella. Rakentamalla 
konserttielämän käytänteitä, koulutusjärjestelmää ja hyväntekeväisyyttä sekä vah-
vistamalla musiikin merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa Crusell näyttäytyy mer-
kittävänä ja muuntautumiskykyisenä toimijana. 

Vastaan tässä kohtaa osatutkimusten tutkimuskysymyksiin, jotka esiteltiin lu-
vussa 1.3, mutta jotka tässä kertaan: Mitä tapahtui Crusellin Berliinin-matkalla 
vuonna 1798 ja mikä merkitys sillä oli hänen myöhemmän elämänsä kannalta (Ar-
tikkeli I)? Artikkelissa I selviää, että Crusell opiskeli vuoden 1798 Berliinin-mat-
kansa aikana klarinetinsoittoa Franz Tauschin johdolla, kohosi klarinetinsoitossa uu-
delle taitotasolle, tutustui uusimpaan ooppera- ja klarinettiohjelmistoon sekä loi suh-
teet opettajansa Franz Tauschin muusikkoperheeseen ja tulevan vaimonsa Anna So-
fia Klemmingin Preussissa asuneeseen sukuun. Matkan merkitys Crusellin myöhem-
män elämän kannalta oli mullistava, sillä sen jälkeen hän kohosi merkittävään ase-
maan Kuninkaallisessa hovikapellissa, Tukholmaan syntyi joko hänen myötävaiku-
tuksestaan tai muuten Berliinin mallin mukainen soolopuhaltajien kollegio ja hän 
avioitui ihastuksensa Anna Sofia Klemmingin kanssa pohjustettuaan matkalla kih-
laustaan. Avioliiton voidaan katsoa muodostaneen osan myös Crusellin ammatillista 
toimintaa, sillä hänen lapsensa jatkoivat musiikinharjoitusta Tauschin perheen anta-
man mallin mukaisesti. 

Minkälainen oli Crusellin musiikin lehdistövastaanotto 1800-luvun alun Ruot-
sissa ja miten se vaikutti hänen valintoihinsa harjoittaa muusikonammattia (Artikkeli 
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II)? Artikkelissa II käy ilmi, miten Crusellin toimintaympäristössä tapahtunut muutos 
liittyi hallitsijanvaihdoksen tuottamaan sananvapauden palautumiseen. Vapaamman 
lehdistön myötä Crusell joutui kokemaan tärkeään asemaansa kohdistunutta arvos-
telua, minkä seurauksena hän piti taukoa esiintymisistään kotikaupungissaan Tuk-
holmassa. Lehtikirjoituksista kummunnut toive saada kuulla uutta ruotsalaista mu-
siikkia oli yhteydessä siihen, että Crusell esiintymistauon aikana ilmeisesti sävelsi ja 
viimeisteli teoksiaan ja sen jälkeen toteutti matkan Leipzigiin etsimään sävellyksil-
leen kustantajan. 

Minkälaista hyväntekeväisyyttä Crusell harjoitti muusikkona (Artikkeli III)? 
Crusell harjoitti monenlaista hyväntekeväisyyttä, kuten varainkeruukonsertteja niin 
hätään joutuneiden auttamiseksi kuin leski- ja orpokassojen kartuttamiseksi. Elä-
mänsä loppupuolella Crusell kohosi filantroopiksi perustettuaan omaa nimeään kan-
tavan lomasäätiön Strömstadiin. Crusellin toiminnassa näkyy hyväntekeväisyyden 
laaja kiinnittyminen osaksi muusikon ammattia, mikä oli pitkäaikainen muutos. 

Miten jäsenyys vapaamuurareissa vaikutti Crusellin toimintaan klarinetistina ja 
säveltäjänä (Artikkeli IV)? Suurin vaikutus jäsenyydellä vapaamuurareissa näytti ol-
leen Crusellin ammatillisen uran alkuvuosina. Crusellilla oli joustava tapa käyttää 
jäsenyyttään, eikä se vaikuttanut suuresti tai ainakaan koko hänen elämänsä ajan hä-
nen toimintaansa. Silti Crusellin liittyminen vapaamuurareihin heijastelee pitkäai-
kaisempaa muusikon ammattikuvaan liittynyttä muutosta: tarvetta verkostoitua eri-
laisissa salaseuroissa. 

Sivukysymys: Minkälaisia mahdollisuuksia Crusellilla muusikonelämässään oli 
ja minkälaisia motiiveja hänen ammatillisiin valintoihinsa voi löytää? Crusellilla oli 
mahdollisuus toimia orkesterisoittajana, solistina, kamarimuusikkona, säveltäjänä, 
filantrooppina ja vapaamuurarina. Crusell pystyi myös kouluttamaan laajan joukon 
uusia muusikoita toimessaan Linköpingin rykmenttien musiikinjohtajana. Motiivina 
näyttää olleen tarve suorittaa työnsä mahdollisimman hyvin ja saada jokaiseen teh-
tävään perusteellinen koulutus. Varainkeruukonserttien järjestämiselle voi erotella 
useita erilaisia motiiveja ja ne kaikki saattoivat Crusellin kohdalla täyttyä. 

Kritiikki, jota Crusell muusikkona lehdistössä kohtasi, johtui pääosin siitä, että 
hän esiintyi 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä joidenkin mielestä liian 
usein. Tämänkin kritiikin hänen onnistui kääntämään edukseen lähtemällä etsimään 
teoksilleen kustantajaa Leipzigista ja lujittamalla näin teostensa aseman pitkälle tu-
levaisuuteen. Tutkimuksen alakysymykseen Crusellin ammatillisen toiminnan mo-
tiiveista näissä muutostilanteissa voin vastata, että motiivit vaikuttavat liittyneen 
ajalle tyypillisesti muusikon elinkeinon menestykselliseen hoitamiseen. 

Muutettuaan valtakunnan pääkaupunkiin Tukholmaan Crusell verkostoitui 
aluksi muiden muusikoiden kanssa, sitten muun kulttuuriväen ja kulttuurin rahoitta-
jien kanssa ajalle tyypillisissä salaseuroissa. Par Bricolen, vapaamuurarien ja Ku-
ninkaallisen musiikkiakatemian jäseneksi pääsemiseksi tarvittiin suhteita ja 
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suosittelijoita, mutta uudet jäsenet eivät silti vielä olleet tasavertaisessa asemassa 
muihin jäseniin nähden, vaan hierarkkinen yhteiskunta heijastui toki myös salaseu-
rojen sisäisiin henkilösuhteisiin. Näissä piireissä Crusell vastasi uudenlaiseen muu-
sikonrooliin kuuluneisiin vaatimuksiin löytää rahoittajia, houkutella yleisöä ja orga-
nisoida tuotantoja. Hänen onnistui järjestää itselleen rahoitus matkustaa Berliiniin 
opiskelemaan maineikkaan Franz Tauschin johdolla vuonna 1798. Matkalta voi löy-
tää Crusellille muodostuneita ammatillisia esikuvia niin konserttosäveltäjänä, peda-
gogina, hovikapellin solistisena muusikkona kuin musikaalisen perheen isänä. 
Crusellin esiintyminen Berliinissä vaikutti menestyksekkäältä ja johti lisäkonserttei-
hin Hampurissa uusien muusikkotuttavien kanssa. Mahdollista työnhakua Berlii-
nissä tai asettumista Preussiin Crusell ei näytä pohdiskelleen, koska Ruotsissa virin-
nyt ihmissuhde aiheutti polttavan tarpeen palata kotiin. 

Berliinin-matkaa seurasivat niin avioliitto, lasten saaminen kuin kohoaminen yh-
deksi Tukholman kysytyimmistä muusikoista. Suosion aika katkesi lehtikirjoitteluun 
vuonna 1810, jolloin käydyssä sanomalehtidebatissa Crusellille lankesi päähenkilön 
osa, minkä voi nähdä kirpeäksi seuraukseksi hänen nauttimastaan arvostuksesta ai-
kakauden musiikkielämässä. Yksilön ja yhteisön välinen vuorovaikutus oli voimal-
lisimmillaan, kun Crusell hyödynsi ympärilleen ilmestyneitä toiveita kansallisesta 
sävellystuotannosta ja matkusti seuraavana kesänä Leipzigiin etsimään teoksilleen 
kansainvälistä kustantajaa. Syntynyt sopimus oli yksi tärkeimmistä Crusellin myö-
hempää merkitystä paaluttaneista tapahtumista. 

Uudenlaiseen muusikonrooliin kuulunut työ hyväntekeväisyyden parissa on saa-
nut vähänlaisesti huomiota aiemmassa tutkimuksessa. Crusellin toiminnan tutkimi-
nen tällä alueella tuotti uutta ymmärrystä hyväntekeväisyyden suuresta mittakaa-
vasta. Osatutkimusta varten oli myös luotava uusia rajauksia ilmiön laajuuden takia. 
Suurimpana erotteluna rajasin varainkeruun erilliseksi osaksi hyväntekeväisyyden 
kattoaiheesta. Sen jälkeen rajasin pois varainkeruun muusikolle itselleen ja vielä yh-
distysten tai musiikillisten seurojen harjoittaman varainkeruun omille jäsenilleen. 
Tutkimuskohteeksi jäi siten muusikon tai yhteisön musiikkitoiminnallaan harjoit-
tama varainkeruu itsensä ulkopuoliselle taholle. Tämänkin voi vielä jakaa kahteen 
eri kategoriaan: varainkeruun välittömässä vaarassa tai puutteessa oleville, kuten tu-
lipalojen uhreille, sekä varainkeruun johonkin pitempiaikaiseen uhkaan tai tarpee-
seen valmistautumiseen, kuten eläke- tai orpokassan perustamiseen. Tutkimuksen 
kohteeksi päätyneet varainkeruukonsertit tuottivat paljon varoja ja myöhemmät 
niistä täyttävät määritelmän kutsua Crusellia – ei pelkästään hyväntekijäksi – vaan 
filantroopiksi. Ne myös osoittavat Crusellissa tapahtuneen toimijuuden muutoksen 
hyväntekeväisyyden kohteesta sen tekijäksi. 

Suomen musiikinhistorian kirjoituksesta tämä tutkimukseni osoittaa sen, että 
Crusell kiinnitettiin siihen jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin 1850-luvulla ensim-
mäisissä suomalaista musiikkia käsittelevissä kirjoituksissa. Ruotsin kulttuurihisto-
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riassa 1800-luvun alussa kuvattuun kansallistunteen heräämiseen Artikkelin II läh-
deaineisto antaa historian monimutkaisuudesta kertovan muistutuksen: toiveet oma-
varaisesta säveltaiteesta saattoivat liittyä kirjoittajien omien intressien ajamiseen, 
eikä niillä ollut sen syvempää ideologista kaikupohjaa. Musiikin monipuolisista käy-
tänteistä kertovat Artikkelissa III kuvailemani tilanteet, joissa konsertit ovat toimi-
neet niin ihmisten kokoontumispaikkoina, varainkeruun välineinä kuin esiintyjiensä 
maineen edistäjinä. Historia ei ole koskaan mustavalkoista, vaan yksilön toiminnan 
motiiveiksi voidaan osoittaa laaja kirjo erilaisia ympäristön asettamia haasteita. 

5.2 Metodologinen anti ja tutkimusaineiston käyttö 
Tämän tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli tuoda esiin uusia, aiemmalle tutkimuk-
selle tuntemattomiksi tai hyödyntämättömiksi jääneitä Crusellia koskevia alkupe-
räislähteitä. Koska aiemmat Crusell-tutkimukset ovat painottuneet teosanalyysiin, 
on kiinnostus biografiselle tutkimukselle tyypillisiin lähteisiin jäänyt niissä vähem-
mälle. Löytämäni uudet aineistot olivat sanomalehtiartikkeleita, kirjeitä sekä Crusel-
lin lasten perukirjoja. Crusellin kadoksissa olleet nuoruudenkirjeet löysin ottamalla 
yhteyttä hänen vaimonsa suvun jälkeläisiin. Voidaan perustellusti sanoa, että ne oli-
vat olleet kadoksissa, koska arkiston järjestänyt henkilö ei ollut itsekään huomannut 
niitä kirjeiden kokoelmassa. Kirjeet olivat merkittävä löytö, sillä ne antoivat uusia 
aineksia arvioida Crusellin toimintaa ja elämäntilannetta avioliittoa suunnittelevana 
miehenä vuoden 1798 opintomatkan aikana. 

Perukirjat ovat jo jonkin aikaa toimineet monien historioitsijoiden käyttämänä 
lähdeaineistona, mutta laajensin tarkastelun myös Crusellin lasten perukirjoihin, 
joista saatoin löytää mainintoja soittimista ja nuoteista. Perukirjoja en esitellyt tutki-
musaineistoja käsittelevässä luvussa 3, koska niiden käyttö oli sen verran vähäistä, 
mutta sain niistä toki tarpeellista tietoa Crusellin perheen musiikinharrastuksesta. 

Metodologisesti käsillä oleva tutkimus edistää toivottavasti myös mikrohistorian 
ja biografisen tutkimusotteen vuorovaikutusta musiikinhistoriallisessa tutkimuk-
sessa. Tulkintojen ja johtopäätösten tekeminen osoitti tutkimuskohteeseen eläytymi-
sen voiman, mutta myös tarpeen osata etääntyä siitä. Pienen aikarajauksen tekniikka 
onnistui osoittamaan Crusellin toimijuuden kannalta oleellisia elämänvaiheita ja 
pohtimaan yksittäisten tapahtumien yleisempää merkitystä aikakauden muusikoille. 
Myös lähteiden syvälukeminen sekä pienten yksityiskohtien ja puuttuvien lähteiden 
huomioon ottaminen auttoivat uuden tiedon tuottamisessa. 

Biografinen tutkimus niin kuin muukin humanistinen tutkimus ei ole eksaktia 
tiedettä, vaan tutkijan subjekti on biografisessa tutkimuksessa jonkin verran vaikut-
tamassa lopputuloksiin. Tämä pätee tieteen tekemiseen totta kai laajemminkin. 
Mutta se osoittaa, että varsinkin elämäkertatutkimuksen tulee aina vain jatkua ja 
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myös aiempien tutkijoiden tekemät tulkinnat on hedelmällistä ottaa uudelleen tar-
kasteluun. 

5.3 Oman tutkijantyön pohdintaa 
Tämän tutkimuksen muoto, artikkeleista koostuva väitöskirja, on elämäkertatutki-
muksen kannalta erityisen antoisa, koska tutkijalla on eri artikkeleiden valmistumis-
ten välissä selkeämpiä välietappeja katsella työnsä tuloksia taaksepäin. Artikkeliväi-
töskirjan johdantotekstin kirjoittajia rohkaistaankin lausumaan, jos aiemmin esitet-
tyihin tulkintoihin on ajan kuluessa tullut tarkennuksia tai muutoksia. Itselleni on 
tämän tutkimuksen loppupuolella muodostunut suurempi varmuus seistä osatutki-
muksissa vielä varovaisesti esittämieni johtopäätösten takana. Tällaista tulkinnallista 
itsevarmuutta eräs vertaisarvioija jo toivoikin.  

Aiemmissa Crusell-tutkimuksissa tai populaarijulkaisuissa erottuu vahva kansal-
linen painotus ja tarve korostaa Crusellin suomalaisuutta. Tämä lienee ollut tarpeel-
lista silloin, kun Crusell on liitetty suomalaista musiikkia esitteleviin teoksiin (esim. 
Maasalo 1964), tai kun tilaaja tai lukijakunta on sellaiseen motivoinut (esim. Kallio 
1994). Omassa tutkimuksessani käyttämässäni lähdeaineistossa on jälkeenpäin kat-
sottuna kansallisuuskysymyksen kohdalla aukko. Aineksia Crusellin itse kokeman 
alkuperäidentiteetin tai ympäristön käsitysten havainnoimiseksi on niukasti. Tämä 
ehkä osoittaa kansallisen historiankirjoituksen ongelman, kun se ulotetaan aikaan ja 
ihmisiin, jolloin koko käsitettä ei nykyisin ymmärretyssä muodossa ollut olemassa. 

Kansallisen identiteetin sijaan lähdeaineistosta kumpusi suuria kulttuurihistori-
alliseen tarkastelutapaan vaikuttaneita aikakauden voimia, kuten kruununperimys-
kysymykset, Crusellin matkakohteiden poliittiset tilanteet ja painovapauslaki. Nämä 
kaikki pääsivät tarkasteluun yksittäisen muusikon kannalta ja toivat uutta tietoa nii-
den vaikutuksista. 
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6 Lopuksi 

Yleisesti tunnettuun ja edelleen esillä olevaan historialliseen henkilöön kohdistuva 
elämäkertatutkimus on tärkeätä, koska luomme ymmärrystä itsestämme ja toimin-
nastamme osin menneisyyden esikuvien kautta.221 Tämä johtaa siihen, että päivittä-
mällä historiankäsitystämme päivitämme myös nykyisyyttä, sillä historiantutkimus 
tuottaa toimintakykyä nykyisyyteen. ”Tutkimuksen kohde on myös antava osa-
puoli”, kirjoittaa Maarit Leskelä-Kärki, ja tarkoittaa kohteen vaikutusta tutkijaansa, 
mutta toki tutkijan kokemus vaikuttaa tutkimukseen ja sitä kautta koko yhteisöön.222 

Musiikkikokemukseen liittyy tietämys teokseen liittyvästä historiasta ja muista 
merkityksistä. Kuten aiemmin totesin, musiikkiin kietoutunut kulttuurinen, sosiaali-
nen tai poliittinen merkitys voi avautua analyysin avulla ja siitä tietoiseksi tuleminen 
vahvistaa musiikkikokemusta. Sama koskee musiikin tekijyyteen liittyvää elämäker-
rallista tietoa.223 

Musiikki vaikuttaa kuitenkin myös sitä ympäröivään maailmaan, joten edellä 
mainittu kietoutuminen ei ole yksisuuntaista, vaan kyse on pikemmin vuorovaiku-
tuksesta. Sävelteos voi siis kietoutua myös politiikkaan tai sosiaaliseen tilanteeseen 
ja toimia muutosvoimana. Musiikki soi Crusellin aikaan kaikkialla yhteiskunnassa, 
joten sen parissa ammattimaisesti toimineiden ihmisten tutkiminen on mitä suurim-
massa määrin myös puheena olevan historian vaiheen tutkimista. 

Tässä tutkimuksessani on uuden tiedon myötä tullut esiin tarve päivittää Crusel-
lia koskevaa aiempaa tietoa ja levittää laajemmalle jo muiden tutkijoiden selville 
saamaa oikeaa tutkimustietoa. Crusellia koskeva tutkimus- ja yleistajuinen kirjalli-
suus on pääosin vanhaa (esim. 1920-luvulta), ja siinä esiintyvät virheelliset käsityk-
set elävät monin paikoin Crusellia koskevissa kirjoituksissa ja tiedeyhteisön pu-
heissa. Minulle on esimerkiksi tätä tutkimusta tehdessäni huomautettu Kuninkaalli-
sesta hovikapellista kirjoitettuun vanhaan historiakirjaan tukeutuen virheellisesti, 
että Crusell olisi soittanut myös oboeta ja huilua.224 Saman väitteen esittää tieto-

 
 

221  Ks. esim. Possing 2014, 67; Hakosalo et al. 2014, 18. 
222  Leskelä-Kärki 2013, 46. 
223  Ks. Hakosalo et al. 2014, 16. 
224  Näin kirjoitetaan 1920-luvulla julkaistussa Kuninkaallista hovikapellia koskevassa te-

oksessa. Norlind & Trobäck 1926, 135. 
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kirjailija Gunhild Karle vielä vuonna 2000, minkä lisäksi Karle laajentaa Crusellin 
hallitseman soitinvalikoiman sisältämään viulun, sellon ja trumpetin.225 Se, että 
Crusell olisi ammattimaisesti soittanut useita instrumentteja, ei pidä paikkaansa. Kä-
sitys perustuu epätarkkaan lähteiden tulkintaan. Fabian Dahlström on jo aiemmin 
osoittanut, että väärä tieto johtuu siitä, että hovikapellin kirjanpidossa Crusellille 
maksetut soitinten nimillä merkityt palkkamomentit on ymmärretty tämän hallitse-
miksi soittimiksi.226 Tämä on yleinen esimerkki Crusellia koskevan tiedon levittämi-
sen tarpeesta, vaikken asiaa sen kummemmin tutkimuksessani käsittelekään. 

Crusellia koskevassa keskustelussa saatetaan edelleen viitata esimerkiksi Tobias 
Norlindin Crusell-artikkeliin vuodelta 1931, joka sisältää useita virheitä. Norlind kir-
joittaa, että Crusellin tytär Sofia kuoli Linköpingissä (tosiasiassa siellä kuollut tytär 
oli Maria), että Crusell olisi toiminut hovikapellimestarina (mitä ei tapahtunut) ja 
että tämä olisi matkustanut Pietariin (mistä ei ole riittävää lähdeaineistoa väitettä tu-
kemaan).227 

Harmillisesti tarkentumatonta tietoa päätyy uusiinkin kansainvälisiin julkaisui-
hin. Esimerkki tästä on klarinetteihin erikoistuneen musiikintutkijan Albert R. Ricen 
teos The Clarinet in the Classical Period (2003). Rice kirjoittaa virheellisesti, että 
Crusell olisi opiskellut Pariisin konservatoriossa ja Franz Tauschin puhallininstituu-
tissa ja että hän olisi ottanut tunteja Jean-Xavier Lefèvreltä.228 Virheet johtuvat il-
meisesti Crusellin vuosien 1803 ja 1811 ruotsinkielisten matkapäiväkirjojen kään-
nösongelmista. 

Crusell opiskeli vuonna 1803 Pariisissa François-Joseph Gossecin ja Henri Mon-
tan Bertonin johdolla, jotka toki myös opettivat Pariisin konservatoriossa, mutta 
Crusell ei kuitenkaan ollut konservatorion opiskelija. Crusellin opettaja Franz 
Tausch perusti Berliiniin puhallininstituutin, mutta vasta sen jälkeen, kun Crusell oli 
vuonna 1798 opiskellut hänen johdollaan Berliinissä. Crusell kirjoitti Tauschin ins-
tituutista matkapäiväkirjaansa myöhemmällä Berliinin-matkallaan, muttei miten-
kään voinut opiskella siellä.229 Crusellin suhde Pariisin oopperan sooloklarinetistiin 
Jean-Xavier Lefèvreen taas oli kollegiaalinen ja hän soitti (ilmeisesti duettoja) 
Lefèvren kanssa, mutta mitään tietoja oppituntien ottamisesta ei ole.230 Ricen virhe-
tiedot ovat voineet saada alkunsa siitä, että Crusell-lähteet ovat ruotsin- ja suomen-

 
 

225  Karle 2000, 405. Karle kirjoittaa Crusellin nimen myös muodossa ”H.B. Crusell” (ibid. 
8, 483). 

226  Dahlström 1976, 52–53. 
227  Crusellin väitetystä Pietarin-matkasta ks. esim. Dahlström 1977, 11–12. 
228  Rice 2003, 30, 86, 165, 166; viimeisestä myös Weston 1977, 74. 
229  Crusell 2010, 152 (17.6.1811). 
230  Crusell 2010, 81 (12.7.1803). Lefèvren ja Crusellin kollegiaalisista väleistä huomauttaa 

myös Dahlström 2008. 
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kielisiä, ja niiden tulkinta vaatii kielitaidon ohella vanhojen ilmaisumuotojen, kir-
jainten ja erikoissanaston hallintaa. 

Jos noudattelen aiemmin mainitsemaani artikkeliväitöskirjan mahdollistamaa 
taaksepäin katsomista, miltä tämän tutkimuksen valinnat ja rajaukset vaikuttavat? 
Ensinnäkin tutkimuksessa tekemäni aikarajaus (1795–1833) tuntuu jälkikäteen tar-
kasteltuna jopa liian suurelta. Ehkä olisin voinut keskittyä pienempään ajanjaksoon, 
kuten ulottaa aikahaarukan pelkästään vuoteen 1811, jolloin Crusell sai kustannus-
sopimuksen ja Ruotsin olot rauhoittuivat pikkuhiljaa sotien ja kruununperimyksen 
ratkaisun jälkeen. Muusikon toimintaympäristö vuonna 1795 ja vuonna 1833 oli ko-
vin erilainen, enkä ole täysin vakuuttunut, olenko pystynyt ottamaan kaikkea siihen 
liittyvää muutosta kunnolla huomioon. Toisaalta tutkimusajanjakson loppuvuonna 
1833 Crusell käynnisti huomattavan hyväntekeväisyyshankkeen Strömstadissa, jo-
ten sen pois jättäminen olisi jättänyt liian suuren aukon varainkeruukonserttien tut-
kimukselle. Ajanjaksolta 1811–1833 Crusellin elämästä on tähän tutkimukseeni pää-
tynyt kuitenkin vain hyväntekeväisyyden harjoitus, ja tärkeät vaiheet esimerkiksi hä-
nen työstään musiikinjohtajana Linköpingissä olen jättänyt lähes kokonaan käsitte-
lemättä. Myös Crusellin Viaporin varhaisvaiheiden tutkimus olisi uuden sotilasmu-
siikkia koskevan tutkimuksen (Laitinen 2020, Screen 2010) pohjalta voinut olla he-
delmällistä. 

Tutkimuksen pääkysymykseen vastaamista voisi tulevaisuudessa jatkaa tutki-
malla sitä, miksei Crusell koskaan lähtenyt 1800-luvun virtuoosille tyypilliselle kon-
serttikiertueelle. Crusellin aikalaiset, Johann Nepomuk Hummel (1778–1837) ja 
Louis Spohr (1784–1859) toteuttivat laajoja esiintymiskiertueita oman järjestely-
työnsä ja suhdeverkostonsa avulla.231 Crusellilla olisi kaiketi ollut täydet mahdolli-
suudet lähteä samankaltaisille matkoille, mutta hänellä näytti riittävän esiintymis-
mahdollisuuksia Tukholmassa ja sen läheisyydessä. Lisäksi Crusell vaikutti viihty-
vän vaimonsa ja lastensa seurassa, eikä heikko terveys ehkä innostanut tekemään 
pitempiä matkoja. 

Toinen tämän tutkimuksen kuluessa hahmottunut uusi tutkimusaihe olisi 
Crusell-reseptio keisariajan Suomessa. Varsinkin aikaa Crusellin kuolemasta (1838) 
aina Suomen itsenäistymiseen (1917) olisi mielenkiintoista tarkastella sen mukaan, 
miten Crusell on sijoitettu ja miten häntä on käytetty kansallisen historian kirjoituk-
sessa ja minkälaisia vaikuttimia tai motiiveja hänen esiin nostamisessaan on ilmen-
nyt. Myös Crusellin ja Paciuksen välisiä eroja historiankirjoituksessa olisi kiehtova 
verrata. Milloin syntyperältään suomalainen Crusell kelpasi suomalaisen historian-
kirjoituksen osaksi ja miten Paciuksen saksalainen syntyperä milloinkin selitettiin? 
Ilmari Kallion veijarimaisesti Crusellille antama arvonimi ”Suomen musiikin isä”232 

 
 

231  Weber 2004b, 108–111. 
232  Kallio 1994, 3. 
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voisikin olla tutkimisen arvoinen kysymys – millaisella historiankirjoituksen proses-
silla Crusell olisi voinut saada tuon nimityksen Fredrik Paciuksen sijasta? Oliko 
Crusellin musiikin klassisromanttinen tyyli sopimatonta kuvastamaan Ruotsin val-
takunnasta erottautuneen osan omaperäisyyttä? Löytyikö Crusellin tuotannosta suu-
riin seremoniallisiin tarkoituksiin sopivaa teosta? 

Ja olisipa lähdeaineistoa jossakin niin paljon, että voisi tutkia Crusellin vaimon 
Anna Sofia Klemmingin tai hänen musiikille omistautuneen tyttärensä Sofian elä-
mää! Vaan ehkä biografisen tutkimuksen akateeminen markkina-aika on kohta taas 
ohi, kuten Jukka Sarjala vuonna 2012 ennusti.233 Tutkimustilaa voisivat Sarjalan sa-
noin234 ottaa vaikkapa aiemmin passiiviseksi katsotun aineen itsenäisen toimintaky-
vyn laajempi tunnustaminen. Voisiko Sarjalan tutkimus painotuotteiden aineellis-
sosiaalisesta vaikuttavuudesta235 antaa innoitetta myös vanhojen soitinkeksintöjen, 
kuten moniläppäisten klarinettien tutkimiseen: niiden kykyyn luoda yhteisöjä ja vuo-
rovaikutusta käyttäjiensä kanssa? 

Mutta kuten jo aiemmin on tullut todetuksi, tutkimuksen jatkuvuus – oli metodi 
tai näkökulma sitten millainen tahansa – olisi tämänkin aiheen kohdalla tuiki tärkeää. 
Varsinkaan biografisten tulkintojen ei mielellään näkisi olevan pitkiä aikoja vain yh-
den tutkijan varassa. 

 
 

233  Sarjala 2012, 422. 
234  Ibid. 
235  Sarjala 2021. 
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