
vis och kommunerna gor vad de anser
sig kunna for att bereda sina medlem-
mar tak over huvudet. Men alia an-
strangningar ar uppenbarligen for sma,
i vart kalla klimat — vinter och som-
mar — ar bostadsfragan av grund-
laggande natur, det vet atminstone alia
som dodsforaktande har taltat pa na-
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sande. Som en plump i protokollet
komrner alltid statsutgifterna som
fordrar nya avgifter och nya Ian. Men
ar det inte just for att beskar'a var
alltfor fredliga budget som vi har
snubblat fram med de senaste rege-
ringarna?

KE

nan ojoi'diLsruuseei uun uan ivictn-
sasgarden i Torp by i Jomala har man
tagit ytterligare nagra avsnitt, som vi-
sar det gamla Aland. I Vasterhamn fil-
mades rushen kring farjorna och den
livliga trafiken av segelbatar nedan-

j for ASS:s paviljong, inslag som bidrar
till att ge tyskarna en dagsaktuell bild
fran landskapet.

Skansk traskofiol under gamla vardtradet
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nar alandska spelmansgillet noil stamma
Pa sondagen var det ater dags for gamla och unga alandska spelman att samlas till sommarstamma pa Jan

Karlsgarden i Sund. Kvallssolen sken genom graset pa gardstunet, nar de femton spelemannen kom tagan-
de och av de femhundra i publiken behovde inte nagon enda sitta och huttra. Det goda vadret ar dock sa gott
som tradition vid spelmansstammorna. Det har var elfte aret i rad som solen sken pa dem. — Nagon pastar
att det ar Gosta Bryggmans trollmakt som hjalpt till. Spelman lar ju kunna trolla, sa kanske ar det sant?

Gustaf Wetter till hoger och Arne Blomberg fran Sormlands spelmansforbund
spelade svenska folklatar och Gustaf Wetter noil konsert pa traskofiol.

I graset och kring de bla kaffeborden
satt publiken och under den skuggan-

de lonnen — Jan Karlsgardens vard-
trad — stod spelmannen, nar rektor
Jan Erik Eriksson tog till orda for att
oppna stamman och vidarebefordra
halsningar fran spelman, som inte
sjalva kunnat infinna sig, men anda
tankte pa sina spelande vanner denna
kvall.

Hej spelmansgubbar . ..
Sa borjade det telegram, som stam-

man fick fran Jon Erik 6st uppe i
Meselefors i norra Sverige. Han tog
initiativet till det alandska spelmans-
gillet 1953 och hade garna velat vara
med.

— Han ar en god spelman och har
gjort mycket for folkmusiken — sam-
lat, arrangerat och gjort den kand i
Amerika och ute i Europa, berattade
Jan Erik Eriksson.

Svenska spelman gaster
Tva gaster fran Sverige hade stallt

upp vid stamman. Det var ordforan-
den och viceordforanden i Sormlands
spelmansforbund, Gustaf Wetter och
Arne Blomberg, som halsades speciellt
valkomna. Gustaf Wetter har ocksa
gjort stora insatser for folkmusiken,
han har utgett fern musikhaften och
ett sjatte lar vara pa vag och han har
fort Jon Erik Osts arbete vidare. Pa
sondagen hade han en akta skansk tra-
skofiol och manga goda historier med
gig.

Professor Otto Andersson, heders-
medlem i Alands spelmansgille, hade
tyvarr forhinder* och spelmannen fick
noja sig med att skicka honom sin
halsning.

Lat strakarna ga!

Sa blev det sa smaningom tid for
spelmannen att lata strakarna lopa.

— Ma de gamla latarna leva och
ma de gora kanslan for hembygden
stark, sade rektor Eriksson. Lat stra-
karna ga!

Spelmannen tagade in till en brol-
lopsmarsch fran Kumlinge. Den upp-
tecknades av Evert Silander, som var
av en gammal spelmans slakt med anor
fran 1700-talet.

Stammans forsta nummer blev en
stigare som upptecknades av J E
Berndsson i Geta och arrangerats av
Lennart Bergstrom. Sedan foljde en
brudvals efter Axel KarlssoV, Saltvik,
framford av sonen Julie Clemes. Spel-
mannen Gustav Gustavsson, aven kal-
lad Jyddo-farfar, spelade med speciell
fdrkarlek latar i B-dur, och han besatt
en ovanlig fardighet pa fiol, berattade
rektor Eriksson. Den Kokar-polska som
framfordes av landstingsmannen Gus-
tav Jansson hade Gustav Gustavsson
upptecknat, fastan den inte gick i B-
dur.

Sa foljde en norska upptecknad av
Jan Erik Erikssons farfar Erik Jansson
i Bjarstrom, som hade Gustav Bamberg
till laromastares

Gustaf Wetter och Arne Blomberg
stod for ett trevligt mellanspel med
svenska folklatar varvade med goda
historier. Traskofioler ar inte vardags-
mat for alanningarna aven om detta
skanska fattigniansinstrument upple-
ver en renassans nu. Gustaf Wetter lat
publiken hora dess saregna och sproda
klang i en Kore-polska. Han spelade
ocksa Pintorparfruns polska med glada
pizzicaton har och dar och "det var en
lat som inte luktade mogel" sade spel-
mannen sjalv. I en skanklat fran
Skoldringe-socken och en ganglat fran
Lastringe spelade Arne Blomberg for-
sta stamman medan Gustaf Wetter var
"bakblasare".

Tillplattad och imponerad

Gustaf Wetter berattade att det var
forsta gangen han var med pa en spel-
mansstamma pa Aland, fastan han be-
sokt landskapet tidigare. — Jag ar
mycket imponerad av saval de aland-
ska spelmannens prestationer som av
den alandska folkmusiken. De aland-
ska spelmannen ar ganska fa till nu-
meraren, men de later bra, tyckte han.
Det intresse som bade fran spelman-
nens och landstingets hall laggs ned
pa den alandska musiken ar impone-
rande for en svensk. — En sadan flitig
utgivning kan vi inte uppvisa hos oss,
sade han. Och det ar en stor tillgang
att i Gosta Bryggman ha en anstalld
och avlonad kraft, som staller sig till
folkmusikens fbrfogande.

Den alandska folkmusiken ; har an-
nars ungefar samma kallor soln den
svenska och de star varandra mycket
nara. Den alandska musiken har dock
en nagot annorlunda dialekt och har
ocksa utvecklats pa ett annat satt.

Nagot tillplattad, men synbarligen
mycket glad och stolt blev Gustaf Wet-
ter, nar Jan Erik Eriksson 6'verrackte
det alandska spelmansgillets guldmar-
ke. — Jag satter den sa hogt upp pa
rockslaget som jag kan, skrattade
han mot publiken.

Amerika-alanningar berattade

Spelmansstamman var ocksa ame-
| rika-alanningarnas dag. Det namnde
! Jan Erik Eriksson redan i sitt hals-
1 ningstal, da han riktade sig till de
I amerika-alanningar, som atervander
: for att besoka hembygden. — Vi glader
i oss at att ni kommer hem hit till ossi
utifran den stora varlden, sade han.

Frank Blomfelt talade om det forsk-
ningsprogram han just nu genomfor for
att kunna ge en klarade bild av den
alandska emigrationens omfattning.

risterna?

— Det ar riktigt att det skrivs och

En storre motorbat — finska
Saukko med fyra personer ombord
— maste pa sondagseftermiddagen
bogseras till varvet i Vasterhamn,
sedan propelleraxeln gatt av och ba-
ten blivit styroduglig.

Haveriet intraffade utanfor Korrvi-
ken i Mariehamn, dar man forst lade
baten i vantan pa assistans fran sjo-
bevakningens NV 2, som skotte bog-
seringen.

De fyra ombordvarande, som var pa
vag fran Mariehamn, har nyligen med
Saukko varit bland annat i Harnosand
och ornskoldsvik.

Helge Solgen gjorde sedan ett par in-
tervjuer med nagra av de omkring 39
amerika-alanningar, som fanns pa
plats.

Drang pa Jan Karlsgarden

73-arige snickaren Jan Sjoberg, bor-
dig fran Finstrom men numera bosatt
i Boston fann sig val tillratta i miljon
kring Jan Karlsgarden. Han kunde be-
ratta hur han som ung var drang pa
garden, medan den annu stod kvar i
Finstrom Bambole. I tre ars tid levde
han i huset och sa gott som varje golv-
tilja var honom bekant.

Torsten Jansson fran New York fod-
des i Geta for 68 ar sedan. Han har
emellertid bott i Amerika i femtio ar
precis och han erkande att han darfor

Kerstin Clemes i bygdedrakt med sys-
tersonen Jan Pettersson i knat horde till
den ungdomliga delen av publiken pa

spelmansstamman.

iran avenge, ivien ]ag Kan ioi^
uppgifterna ar overdrivna i
grad.

u
— Kan vi fa nagra siffro

— Sifi'rorna visar att vi gar
markbar forbattring. 1960 c
var ganska harda ar men sec
har en stor forandring agt n
der hela ar 1962 anholls 234 p
1963 235 och 1964 297. En liten
men vi far inte glomma att an
rister under den tiden fordubbl
sa en annan sak. Av de anh:
endast 50 procent utlanningar.
alanningarnas antal i fyllerist;
inskranker sig till ca 5 procen
45 procent rekryteras bland t:
besokare fran riket som korr
Aland som turister, for att sok
eller sadana som redan fatt arl
En annan sak ar ocksa att m,
de "inhemska" fylleristerna i
flera ganger, vilket gor statist!
capita nagot missvisande.

— Ocksa betraffande dem fo
tistik. Jatten Finn hade till
juli fort till Aland 66.300 pass
och av dem hade polisen i Mai
skal att befatta sig med 38 pi
De samseglande forde hit 75.351
ner och polisen maste ta hand
De samseglande har elva enh<
satta pa linjen, nattbatarna oc
batarna inraknade. Alandsfarja
under samma tid 32.800 perso
och av dem anholls 23 medan
och Drotten fb'rde med sig 20.C
sagerare med 8 .anhallna. De
fartygen hade vi mycken liten
ning att befatta oss med. I ar h
lisen under forsta halvaret an
att anhalla 165 utlanningar. SE

inte langre hade sa starka kan:
hembygden. Han ar gift med e
rikanska men atervande nu for
soka sin 88-ariga mor.

Yngre generationen

Rut Eriksson och Elinor Ho]
bada fran Saltvik tillhor den
generationen amerika-alanning;
Eriksson ar stenograf och Elinor
berg barnskoterska, bada bor i
York. Bada har sadana anstal
att de kan unna sig en resa he
tredje ar, darfor stannar de garr
i Amerika. Sa bra arbeten och s
loner kan de namligen inte f& ]
i landskapet.

Sa fortsatte musiken och Od^
Vanners folkdanslag fran Joma]
^ade sexmanna-engelska, jami
och menuett fran Aland. Mm
nelade en brudmarsch fran Bji

"^ch en vals fran Lumparland. I
-'are upptecknades av sjokapten
lix Johansson, som var spelman
medlem innan han dog 1955. H
mycket medveten om det stor
turella vardet folkmusiken hi
han kunde manga gamla latar,
rektor Eriksson.

Nylandspojkarna var en i
svensk polska, sa foljde annu
gare fran Kumlinge innan T
brudmarsch avslutade spelm
konsert. Efter det blev det da
publiken att visa vad de kande 1
alandska folkmusiken. — Det
de pa den lovade dansbanan, di
landet och dansandet fortsatte
nagra timmar.

M a r g a r e t a K l i n g b



risternas antal minskat och att vante-
tiden pa bilplats pa farjorna ar minst
ett par dagar under hogsasong.

Rovarreportage

— Det har skrivits mycket om att
turisterna kommer over till Aland for
de billiga sjovarornas skull. Att de
har tillfalle att kopa billig sprit,
berusar sig och darmed staller till
oreda nar de stiger iland. Hur ar det
riktigt med nykterheten bland tu-
risterna?

— Det ar rikligt att det skrivs och

Propelkraxel av
f i en

En storre motorbat — flnska
Saukko med fyra personer ombord
— maste pa sbudagseftermiddagen
bogseras till varvet i Vasterhamn,
sedan propelleraxeln gatt av och ba-
ten blivit styroduglig.
Haveriet intraffade utanfor Korrvi-

ken i Mariehamn, dar man forst lade
baten i vantan pa assistans fran sjo-
bevakningens NV 2, som skotte bog-
seringen.

De fyra ombordvarande, som var pa
vag fran Mariehamn, har nyligen med
Saukko varit bland annat i Harnosand
och 6rnskoldsvik.

Helge Solgen gjorde sedan ett par in-
tervjuer med nagra av de omkring 39
amerika-alanningar, som fanns pa
plats.

Drang pa Jan Karlsgarden

73-arige snickaren Jan Sjoberg, bor-
dig fran Finstrdm men numera bosatt
i Boston fann sig val tillratta i milj on
kring Jan Karlsgarden. Han kunde be-
ratta hur han som ung var drang pa
garden, medan den annu stod kvar i
Finstrom Bambole. I tre ars tid levde
han i huset och sa gott som varje golv-
tilja var honom bekant.

Torsten Jansson fran New York fod-
des i Geta for 68 ar sedan. Han har
emellertid bott i Amerika i femtio ar
precis och han erkande att han darfor

Polismastare Lars Konnquist ar luidi&^u ^v^,. ~~ „ .—
"supresor" till Aland och kan genom statistik bevisa att ordningen pa iar-
tygen och i staden ar god och att fylleristernas antal minskar for varje ar trots
okad turiststrom. — Vi raknar med 500.000 turister i ar, sager han. Av de
20.000 utlanningar som anlande till Vasterhamn under forsta halvaret hade

polisen i Mariehamn anledning att anhalla endast 165. En mycket lag siffra i
forhallande till antalet besokare.

Kerstin Clemes i bygdedrakt med sys-
tersonen Jan Pettersson i knat horde till
den ungdomliga delen av publiken pa

spelmansstamman.

skrivits manga rovarreportage om sup-
resor over Alands hav och att det pa-
statts att fylleristernas antal ar mycket
hogt, sarskilt bland dem som kommer
fran Sverige. Men jag kan forsakra att
uppgifterna ar dverdrivna i hogsta
grad.

\_

— Kan vi fa nagra siffror?

— Siffrorna visar att vi gar mot en
markbar forbattring. 1960 och 1961
var ganska harda ar men sedan dess
har en stor forandring agt rum. Un-
der hela ar 1962 anholls 234 personer,
1963 235 och 1964 297. En liten okning,
men vi far inte glomma att antalet tu-
rister under den tiden fordubblats. Och
sa en annan sak. Av de anhallna ar
endast 50 procent utlanningar. De rena
alanningarnas antal i fylleristatistiken
inskranker sig till ca 5 procent medan
45 procent rekryteras bland tillfalliga
besokare fran riket som kommit till
Aland som turister, for att soka arbete
eller sadana som redan fatt arbete har.
En annan sak ar ocksa att manga av
de "inhemska" fylleristerna anhallits
flera ganger, vilket gor statistiken per
capita nagot missvisande.

— Ocksa betraffande dem for vi sta-
tistik. Jatten Finn hade till den 14
juli fort till Aland 66.300 passagerare
och av dem hade polisen i Mariehamn
skal att befatta sig med 38 personer.
De samseglande forde hit 75.350 perso-
ner och polisen maste ta hand om 96.
De samseglande har elva enheter in-
satta pa linjen, nattbatarna och helg-
batarna inraknade. Alandsfarjan hade
under samma tid 32.800 personer hit
och av dem anholls 23 medan Viking
och Drotten forde med sig 20.000 pas-
sagerare med 8 .anhallna. De ovriga
fartygen hade vi mycken liten anled-
ning att befatta oss med. I ar hade po-
lisen under forsta halvaret anledning
att anhalla 165 utlanningar. Samman-

inte langre hade sa starka kanslor for
hembygden. Han ar gift med en ame-
rikanska men atervande nu for att be-
soka sin 88-ariga mor.

Yngre generationen

Rut Eriksson och Elinor Holmberg,
bada fran Saltvik tillhor den yngre
generationen amerika-alanningar. Rut
Eriksson ar stenograf och Elinor Holm-
berg barnskoterska, bada bor i New
York. Bada har sadana anstallningar
att de kan unna sig en resa hem vart
tredje ar, darfor stannar de garna kvar
i Amerika. Sa bra arbeten och sa goda
loner kan de namligen inte fa hemma
i landskapet.

Sa fortsatte musiken och Odlingens
Vanners folkdanslag fran Jomala dan-
~ade sexmanna-engelska, jamtpolska
och menuett fran Aland. Musikerna
nelade en brudmarsch fran Bjursaker

-^ch en vals fran Lumparland. Den se-
^are upptecknades av sjokaptenen Fe-
lix Johansson, som var spelmansgillets
medlem innan han dog 1955. Han var
mycket medveten om det stora kul-
turella vardet folkmusiken har och
han kunde manga gamla latar, sade
rektor Eriksson.

Nylandspojkarna var en munter
svensk polska, sa foljde annu en sti-
gare fran Kumlinge innan Trollens
brudmarsch avslutade spelmannens
konsert. Efter det blev det dags for
publiken att visa vad de kande for den

alandska folkmusiken. — Det gjorde

de pa den lovade dansbanan, dar spe-

landet och dansandet fortsatte annu

nagra timmar.
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lagt anholls under denna tid 319 fylle-
rister.

Gott samarbete ;

— Vad ar anledningen till att
fylleristernas antal minskat?

— Enligt min uppfattning beror det-
ta pa att resande inte langre aker for
att "supa" utan for att tillbringa en
lugn och fin sjofard med forstroelser
ombord och god mat, sager polismasta-
ren. De sa kallade raggargangen har
dessbattre lamnat Aland utanfor sina
fardrutter och drar sig for att komma
hit. Detta har nog till storsta delen sin
orsak i att polisen redan i bor j an var
resoluta i sin behandling. Vi vill att
Ma'rieKamn skall vara en frid'full som-
marstad dar turisterna verkligen skall
fa den avkoppling de kommit hit for
att njuta av.

— En annan anledning till det minska-
de antalet fyllerister ar att polisen i Ma-

| riehamn har ett mycket gott samarbete
' med tullen och med befalhavarna om-
, bord pa fartygen. Jag brukar, da skal
dartill finns, soka upp befalhavarna
och framlagga vara synpunkter betraf-

fande ordningen ombord. Och detta
! samarbete har nog varit av en avgo-
rande betydelse. Ordningen ombord
har blivit battre och man haller mer
efter de passagerare som visar tecken
pa "otalighet".

— Det finns en forordning om att
passagerare till Mariehamn inte far
tillhandla sig mer an en viss kvan-
titet sjovaror. Den ar endast half ten
av den som passagerare till andra
finlandska hamnar far kopa. Har
dessa restriktioner inverkat pa nyk-
terheten?

— Det tror jag inte. Om bestammel-
serna slopades skulle nog inte fylle-
risternas antal oka. Man kan inte
komma ifran att den resande publiken
nu har en hogre standard an tidigare.
Nyhetens behag, da man reste over for
att dricka, har mist sin lockelse.

Skarpt ordning

— Revaltrafiken ger sorgliga er-
farenheter. Det har konstaterats att

SOTTUNGALXRARE
UTBILDAR SIG I SLOJD

Lararen vid Sottunga skola Gunnar
Hagstrom har antagits som elev till Ny-
karleby seminarium. Han har for avsikt
att komplettera sina kunskaper i me-
tall- och traslojd sa att han kan ansoka
plats som slojdlarare till medborgar-
skola. Lararen Bror Erik Granlund
kommer att vikariera vid Sottunga sko-
la under instundande lasar.

KROCK TRAKTOR — BIL

Vid en sammanstotning mellan en
traktor och en personbil i Saltvik pa
lordagseftermiddagen uppstod smarre
platskador. Traktorn som kom fran en
sidovag, svangde upp pa huvudvagen
cch krockade darvid med personbilen.

TRE SOKER LEKTORSTJA'NST

Tre sokande har anmalt sig till de tva
utannonserade lektorstjansterna i tek-
niska amnen vid Alands Sjofartslaro-
verks maskintekniska avdelning. De
sokande ar civilingenjb'r Karl-Johan
Edlund Mariehamn, ingenjor Goran
Holmberg Mariehamn och civilingen-
joren och marindirektoren Borje Huss
Goteborg.

Polisen i Mariehamn anholl pa lor-
dagskvallen en mariehamnsyngling sa-
som misstankt for rattfylleri.


