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Kansanmusiikin 
on huomattava 

Kansanmusiikin harras tus on 
Ruotsissa tavattoman yleistä. 
Siellä ei ole pelkästään yksityi-
sia "pelimanniukkoja" kuten 
meillä, vaan kokonaisia yhtyei-
tä, joiden jäsenten lukumäärä 
saattaa kohota yli sadankin, 
Ruotsalaiset "pelimannit" ovat 
aivan tavallisia ihmisiä eri yh-
teiskuntaluokista. Salossa as-
ken vieraillut Katrineholmin ys-
tävyyspaikkakunnan 10-miehi-
nen pelimanniyhtye osoitti sel- ! 
västi tämän seikan, sillä he oli-
vat kaikki kaupunkil^isia. 
Joukon johtajana toimi teolli-

luusvirkamies Thure W e d b e r g. 
l än on soittanut nuorempana 
'mykkien" elokuvien viihdemu-
iikkia pianolla, mutta innostui 
nyöhemmin kansanmusiikkiin ja 
>n nykyään kokonaan sen pau-
oissa. Joukkueen vanhin jäsen, 
cansakoulunopettaja Gustaf W e t -
; e r on Ruotsin uudestisyntyne^/n 
kansanmusiikin kunnianarvoisia 
yeteraaneja. Hän kuuluu maakun-
tiallisen kansansoitinliiton perus-
taviin jäseniin. Hän on ollut lii-
ton ensimmäinen sihteeri ja on 
nykyisin sen puheenjohtaja. Liit-
to — Södermanlands Spelmans-
förbund — perustettiin juhannus-
päivänä v. 1925, jolloin oli läsnä 
BO soit tajaa eri puolilta lääniä, 
eräässä Malmköpingenin leirima-
jassa. Silloin oli kansanmusiikki 
samanlaisessa asemassa kuin 
Suomessa nyt. Toisin sanoen jot-
kut musiikin historiasta ja kan-
santaiteesta kiinnostuneet tutki ja t 
ja harrastel i jat kuljeskelivat pitä-
jissä keräilemässä laulajilta ja 
soittsjijfca vanhoja säveimiä. Lii-
ton porustamistilaisuudessa ei ku-
ka*in olisi arvannut, et tä jo parin 
vuoden kuluttua kansaa kerään-
tyisi tuhatmäärin eri pitäjissä 
kuuntelemaan pelimannien soitta-
jaisia. Saadakseen lisää aineistoa, 
ryhtyivät iiiton jäsenet tekemään 
suoranaisia ryntäysretkiä maa-

harrastuksella Ruotsissa 
sija kotiseututoiminnassa 

Salossa esiintyivät pelimannit mm. kunnalliskodissa, minkä asukkaat olivat varsin ilahtunei-ta saadessaan tämintapaisen mu-siikin kautta kosketuskohdan nuoruudenaikaisiin muistoihin ja tunnelmiin. Kemiössä esjintyes-sään oli menestys samanlainen, ja Salon Toripuistossa oli pari tuhat-ta salolaista kaasoittamassa soit-tolavan ympäristöä. Tämän tilai-suuden jälkeen eräät paikkakun- | nan musiikkimiehet innostuivat suunnittelemaan kansanmusiikki-harrastuksen elvyttämistä myös-kin Salon seudulla. Se olisikin omiaan antamaan sisällystä seu-dulla virinneeseen kotiseutuhar-rastukseen. Täta ajatellen jä t t i opet ta ja Wetter heille 65:n sävel-män nuotit "alkupääomaksi". Katrineholmin pelimannit tekivät Salon vierailun jälkeen kiertomat-kan Etelä-Suomessa esiintyen pa-rina iltana myös Helsingin Ka-lastajatorpalla. Pelimannit va-kuuttivat , et tä seuraavalla kerral-la he osaavat suomalaisista sävel-mistä soittaa ainakin "Honkain keskellä". Salolaisyleisö lauloi näet heille sen matkaeväiksi vii-meisessä esitystilaisuudessa. 

Katrineholmin kansansoitinyhtye kansallispuvuissaan. 
kuntaan. Tämä elävöitti kotiseu-
tutoimintaa muillakin aloiiia. 
Soi t ta jat alkoivat käyt tää kansal-
lispukuja ja pukuharrastus levisi 
laajalti myös muiden kansalaisten 
keskuuteen. Pelimannimusiikki ja 
kansallispuvut tulivat kotiseutu-
juhlien keskeisimmiksi tunnevirit-
täjiksi. 

Liitto ryhtyi avustamaan nuo-ria, lahjakkai ta soit taj ia musiik-kikouluihin, ja sellainen perustet-tiin myös Katrineholmiin. Paitsi soittajaisia pidettiin erikoisia kil-pailuja, jopa sävellyskilpailuja. Viimemainitut toivat esiin joukon sävellyksiä, joista monet pääsi-vät suosikkikappaleiden asemaan. Näissä musiikkijuhlissa jaettiin mitaleita ja ansiomerkkejä, jotka yhä enemmän olivat omiaan in-nostamaan soittotaitoisia opiske-lemaan kansanmusiikkia ja "viu-lutiedettä". Myöhemmin ryhdyt-tiin yhteistoimintaan Nuorisoseu-ra-, Kotiseutu- ja Ruotsin Viulun-rakentajalii ton kanssa. Spelmans-förbund jakoi avustuksia mahdol-

lisimman monelle asianharrasta-jalle, joka hankki itselleen koti-maisen viulun. 
Ottaen nämä kaikki huomioon voidaankin pitää varmana, et tä Ruotsi on uhrannut rahaa kan-sanmusiikin rikkauksien esillesaa-miseen ja sen jakamiseen nyky-polven omaisuudeksi ehkä enem-män kuin mikään muu maa koko maailmassa. Södermanlandin soi-tonharrastaj ien esimerkkiä seura-sivat näet vähitellen kaikki muut-kin maakunnat , ja varsinkin Taa-lainmaan metsistä on löytynyt valtavat määrä t sävelaarteita, jo-pa niin paljon, et tä harras tus siel-lä on kansanmusiikkiin tällä het-kellä suurempi kuin Söderman-landissa. 
Kuitenkin viimemainitun maa-kunnan kansanmusiikki on viv?>-dusrikkaudessaan edelleenkin en-si sijalla. Työ aloitettiin siellä nimittäin niin paljon aikaisemmin, että unohduksen yöstä ehdittiin pelastaa mahdollisimman moni-puolinen kokoelma. Näitä mars-seja, polkkia, vanhoja valsseja, katrilleja, pöytälauluja ja viisuja sekä kaikkien niiden väliltä ole-via säveimiä oli Katrineholmin pelimanneilla varastossa lukemat-fcomia, jopa singahti joku suoma-ainenkin kansanlaulu heidän jou-histaan, joskin tahti tuntui olevan hiukan "ruotsalaistunut". Katri-neholmin pelimannit esittivät Sa-lossa pääasias*sa juuri söderman-landilaista musiikkia etenkin "polskia", joiden rytmi muistutt i ooloneesia. Myöskin masurkan ja kahdeksasosapolk^n välimuotoja tapasi runsaasti Toiset valsseis-ta lähentelivät wienervalsseja ja ne ovat kulkeutuneet maakuntaan Värmlandista. 

Salolaisyleisö kuuntelee sörmlantilaisia polskia Toripuistossa. 


