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när åländska spelmansgillet höll stämma 
D å söndagen var det åter dags för gamla och unga åländska spelmän att samlas till sommarstämma på Jan 
" Karlsgården i Sund. Kvällssolen sken genom gräset på gårdstunet, när de femton spelemännen kom tågan-
de och av de femhundra i publiken behövde inte någon enda sitta och huttra. Det goda vädret $r dock så gott 
som tradition vid spelmansstämmorna. Det här var elfte året i rad som solen sken på dem. — Någon påstår 
att det är Gösta Bryggmans trollmakt som hjälpt till. Spelmän lär ju kunna trolla, så kanske är det sant? 

Gustaf Wetter och Arne Blomberg 
stod för ett trevligt mellanspel med 

Gustaf Wetter till höger och Arne Blomberg från Sörmlands spelmansförbund 
spelade svenska folklåtar och Gustaf Wetter höll konsert på träskofiol. 

I gräset och kring de blå kaffeborden 
satt publiken och under den skuggan-

de lönnen — Jan Karlsgårdens vård-
träd — stod spelmännen, när rektor 
Jan Erik Eriksson tog till orda för att 
öppna stämman och vidarebefordra 
hälsningar från spelmän, som inte 
själva kunnat infinna sig, men ändå 
tänkte på sina spelande vänner denna 
kväll. 

Hej spelmansgubbar . . . 
Så började det telegram, som stäm-

man fick från Jon Erik Öst uppe i 
Meselefors i norra Sverige. Han tog 
initiativet till det åländska spelmans-
gillet 1953 och hade gärna velat vara 
med. 

— Han är en god spelman och har 
gjort mycket för folkmusiken — sam-
lat, arrangerat och gjort den känd i 
Amerika och ute i Europa, berättade 
Jan Erik Eriksson. 

Svenska spelmän gäster 
Två gäster från Sverige hade ställt 

upp vid stämman. Det var ordföran-
den och viceordföranden i Sörmlands 
spelmansförbund, Gustaf Wetter och 
Arne Blomberg, som hälsades speciellt 
välkomna. Gustaf Wetter har också 
gjort stora insatser för folkmusiken, 
han har utgett fem musikhäften och 
ett sjätte lär va ja på väg och han har 
fört Jon Erik östs arbete vidare. På 
söndagen hade han en äkta skånsk trä-
skofiol och många goda historier med 
sig. 

Professor Otto Andersson, heders-
medlem i Ålands spelmansgille, hade 
tyvärr förhinder och spelmännen fick 
nöja sig med att skicka # honom sin 
hälsning. 

Låt stråkarna gå! 
Så blev det så småningom tid för 

spelmännen att låta stråkarna löpa. 
— Må de gamla låtarna leva och 

må de göra känslan för hembygden 
stark, sade rektor Eriksson. Låt strå-
karna gå! 

Spelmännen tågade in till en bröl-
lopsmarsch f rån Kumlinge. Den upp-
tecknades av Evert Silander, som var 
av en gammal spelmans släkt med anor 
f rån 1700-talet. 

Stämmans första nummer blev en 
stigare som upptecknades av J E 
Berndsson i Geta och arrangerats av 
Lennart Bergström. Sedan följde en 
brud vals efter Axel KarlsscV, Saltvik, 
framförd av sonen Julie Clemes. Spel-
mannen Gustav Gustavsson, även kal-
lad Jyddö-farfar, spelade med speciell 
förkärlek låtar i B-dur, och han besatt 
en ovanlig färdighet på fiol, berättade 
rektor Eriksson. Den Kökar-polska som 
framfördes av landstingsmannen Gus-
tav Jansson hade Gustav Gustavsson 
upptecknat, fastän den inte gick i B-
dur. 

Så följde en norska upptecknad av 
Jan Erik Erikssons farfar Erik Jansson 
i Bjärström, som hade Gustav Bamberg 
till läromästares 

svenska folklåtar varvade med goda 
historier. Träskofioler är inte vardags-
mat för ålänningarna även om detta 
skånska fattigmansinstrument upple-
ver en renässans nu. Gustaf Wetter lät 
publiken höra dess säregna och spröda 
klang i en Köre-polska. Han spelade 
också Pintorparfruns polska med glada 
pizzicaton här och där och "det var en 
låt som inte luktade mögel" sade spel-
mannen själv. I en skänklåt f rån 
Sköldringe-socken och en gånglåt f rån 
Lästringe spielade Arne Blomberg för-
sta stämman medan Gustaf Wetter var 
"bakblåsare". 

Tillplattad och imponerad 
Gustaf Wetter berättade att det var 

första gången han var med på en spel-
mansstämma på Åland, fastän han be-
sökt landskapet tidigare. — Jag är 
mycket imponerad av såväl de åländ-
ska spelmännens prestationer som av 
den åländska folkmusiken. De åländ-
ska spelmännen är ganska få till nu-
merären, men de låter bra, tyckte han. 
Det intresse som både f rån spelmän-
nens och landstingets håll läggs ned 
på den åländska musiken är impone-
rande för en svensk. — En sådan flitig 
utgivning kan vi inte uppvisa hos oss, 
sade han. Och det är en stor tillgång 
att i Gösta Bryggman ha en anställd 
och avlönad kraft, som ställer sig till 
folkmusikens förfogande. 

Den åländska folkmusiken har an-
nars ungefär samma källor som den 
svenska och de står varandra mycket 
nära. Den åländska musiken har dock 
en något annorlunda dialekt och har 
också utvecklats på ett annat sätt. 

Något tillplattad, men synbarligen 
mycket glad och stolt blev Gustaf Wet-
ter, när Jan Erik Eriksson överräckte 
det åländska spelmansgillets guldmär-
ke. — Jag sätter den så högt upp på 
rockslaget som jag kan, skrattade 
han mot publiken. 

Amerika-ålänningar berättade 
Spelmansstämman var också ame-

rika-ålänningarnas dag. Det nämnde 
Jan Erik Eriksson redan i sitt häls-
ningstal, - då han riktade sig till de 
amerika-ålänningar, som återvänder 
för att besöka hembygden. — Vi gläder 
oss åt att ni kommer hem hit till oss 
utifrån den stora världen, sade ( han. 

Frank Blomfelt talade om det forsk-
ningsprogram han just nu genomför för 
att kunna ge en klarade bild av den 
åländska emigrationens omfattning. 

Helge Sölgén gjorde sedan ett par in-
tervjuer med några av de omkring 39 
amerika-ålänningar, som fanns på 
plats. 

Dräng på Jan Karlsgården 
73-årige snickaren Jan Sjöberg, bör-

dig från Finström men numera bosatt 
i Boston fann sig väl tillrätta i miljön 
kring Jan Karlsgården. Han kunde be-
rätta hur han som ung var dräng på 
gården, medan den ännu stod kvar i 
Finström Bamböle. I tre års tid levde 
han i huset och så gott som varje golv-
tilja var honom bekant. 

Torsten Jansson från New York föd-
des i Geta för 68 år sedan. Han har 
emellertid bott i Amerika i femtio år 
precis och han erkände att han därför 
inte längre hade så starka känslor för 
hembygden. Han är gift med en ame-
rikanska men återvände nu för att be-
söka sin 88-åriga mor. 

Yngre generationen 
Rut Eriksson och Elinor Holmberg, 

båda från Saltvik tillhör den yngre 
generationen amerika-ålänningar. Rut 
Eriksson är stenograf och Elinor Holm-
berg barnsköterska, båda bor i New 
York. Båda har sådana anställningar 
att de kan unna sig en resa hem vart 
tredje år, därför stannar de gärna kvar 
i Amerika. Så bra arbeten och så goda 
löner kan de nämligen inte få hemma 
i landskapet. 

Så fortsatte musiken och Odlingens 
Vänners folkdanslag från Jomala dan-
sade sexmanna-engelska, jämtpolska 
och menuett f rån Äland. Musikerna 
nelade en brudmarsch från Bjursåker 

rch en vals från Lumparland. Den se-
are upptecknades av sjökaptenen Fe-

Mx Johansson, som var spelmansgillets 
medlem innan han dog 1955. Han var 
mycket medveten om det stora kul-
turella värdet folkmusiken har och 
han kunde många gamla låtar, sade 
rektor Eriksson. 

Nylandspojkarna var en munter 
svensk polska, så följde ännu en sti-
gare från Kumlinge innan Trollens 
brudmarsch avslutade spelmännens 
konsert. Efter det blev det dags för 
publiken att visa vad de kände för den 
åländska folkmusiken. — Det gjorde 
de på den lövade dansbanan, där spe-
landet och dansandet fortsatte ännu 
några timmar. 
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Han byggde sin första fiol i smyg 
och sålde den för knappt fem mark 

Fiolbyggaren K A Lehto från Lemland visar just nu några av sina 
fioler på en liten utställning i Mariehamns stadshus. Utställningen varar 
åtminstone den här veckan ut och den innehåller också litet av den trä-
slöjd som Lehto hinner med att göra mellan fiolerna. Han gör dryckes 
kärl, mjölkstävor och surmjölksmuggar medan han väntar på att trät och 
limmet i fiolerna skall torka. 
De allra finaste fiolerna han byggt 

finns emellertid inte med på den här 
utställningen, de har han lämnat hem-
ma ty de är alltför värdefulla för att 
bli tummade av ovarsamma händer. 
Någon cellon har han inte heller tagit 
med fastän han bygger sådana också. 
De är skrymmande och rymdes inte i 
lasset som han fraktade hit. 

Byggde första fiolen i smyg 
Sin första fiol byggde Lehto när han 

var 12 år och det tog honom ett år att 
göra den färdig. Han har aldrig gått i 
fiolbyggarlära utan intresset kom, när 
han besökte en fiolbyggande apotekare 
i Sottunga, som varit i Italien och sett 
hur man där byggde de berömda ita 
liens ka fiolerna. Lehto stod och titta-
de på och så småningom bad han apo-
tekaren om måtten. 

Sen började han bygga sin första 
fiol i smyg. Han ville inte tala om 
för någon vad han höll på med, ifall 
företaget inte skulle lyckas. Den första 
fiolen blev heller inte perfekt med en 
gång. 

600 fioler i mina dagar och bland dem 
flera av Stradivarius' GuarneMs och 
Amatis tillverkning. När man lagar 
fiolerna kommer man in i dem. Och 
det är där hemligheterna finns. 

— Jag studerar måtten, ser hur sar-
gen är gjord och följer träts välvning. 
Allt detta är viktigt. Trävirket måste 
också vara gott, hårt lönnträ skall det 
vara. Basbjälken är mycket betydelse-
full, det är den som kommenderar 
klangen. I en god fiol är virket och 
fogarna jämna. Då får man ett lattspe-
lat instrument, som svarar bra i alla 
lägen. 

Fiolbyggaren Lehto visar några av sina instrument i stadshuset i Mariehamn 
den här veckan. Han kan inte bara bygga instrumenten — han spelar på dem 

också. 
Handel med yrkeshemligheter l / C L T ^ C ^ 
De lärdomar man inte själv kan 

skaffa sig kan man köpa för pengar. 
— Jag har betalt stora slantar för 

att få min kunskap, men nu är det till 
mig fiolbyggarna kommer när de vill 
köpa yrkeshemligheter, säger han. Det 
är inte många fiolbyggare i Norden, 
som kan mäta sin kunskap med K A 
Lehtos. Så säger fackfolket. 

För att kunna bygga en bra fiol mås-
te man också kunna spela på ins t ru -
mentet. Lehto fat tar stråken. Han spe-

Jag fick öppna den och ändra den l a r e n f i n g k f o l k v i s a : » B l a n d f u r o r n a 
min stuga står". tio-tolv gånger innan ljudet blev accep-

tabelt. 
Köpte fabrikstillverkad fiol 
Den första fiolen fick han också säl-

ja. En kringresande handelsman blev 
intresserad av det handgjorda instru 
mentet, men när Lehto begärde 5 mark 
för den prutade handelsmannen ned 
priset till 4:50. Lehto sparade ihop yt-
terligare några mark och sen gick han 
och köpte en fin och blanklackerad 
fabriksbyggd fiol för pengarna. En så-
dan hade pojken i granngården och 
att äga en sådan var den högsta lyc-
kan för Lehto på den tiden. Nu är han 
71 år och har gjort ett hundratal fioler 
själv. Något fabrikstill verkat instru-
ment kan numera inte mäta sig med 
de han själv bygger. Den värdefullaste 
fiolen är för honom trots allt den första 
han byggde. 

— Jag har efterlyst den i Finland, 
för nu skulle jag gärna vilja ha den 
tillbaka, säger han. 

Lär fiär man reparerar 
Hur lär man sig nu att bygga en god 

fiol? 
— Det mesta av min kunskap har 

jag fått, när jag reparerat gamla fio-
ler, berättar han. Jag har nog lagat 
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Spelmansstämma och 
amerikaålänningar 
på Jan Karlsgården 

Torsten Johnsson från Geta, som 
reste för 50 år sedan hade nu 
kommit hem för att hälsa på sin 
gamla mor, berättade han. Sedan 
intervjuade Sölgen Ruth Eriksson 
och Eleonor Holmberg, den ena ste-
nograf och den andra lärarinna i 
New York, representanter för en se-
nare tids emigration till dollarlan-
det. 

De förklarade att de inte skulle ha 
nånting emot att stanna hemma 
om de fick ett någorlunda hyggligt 
jobb. Det behövde inte ens vara så 
bra avlönat som i USA. Så följde 
folkdansuppvisning av ett jomalalag 
och till sist blev det dans för publi-
ken på banan på Ladugårdsbacken 

mellan Vagnslidret och Oxstallet. ) 

MARIEHAMN, måndag (Hbl) i 
För elfte gången hölls spelmans-
stämma vid Jan Karlsgärden på 
söndagskvällen och för elfte gången > 
hade man tur med vädret. Det 
var årets första verkligt fina som-
markväll pa Åland. 
Som vanligt blev invasionen stor. 

Äldre ålänningar räknar spelmans-
stämman på Kastelholm som tradi-
tion och hit kommer även hemma-
varande amerikaålänningar och 
andra emigranter för att återse vän-
ner från ungdomstider. 

Sedan spelmännen och folkdan-
sarna tågat in hälsade spelmans-
gillets ordförande, Jan Erik Eriksson, 
välkommen. Han riktade sig spe-
ciellt till en kär gäst nämligen spel-
mannen och ordföranden i Sörm-
lands spelmansgille Gustaf Wetter 

Så blev det fart på - stråkarna. 
Först spelades en bröllopsmarsch 
från Kumlinge. I detta sammanhang 
anbefalldes en stunds tystnad för 
att hedra minnet av en nyligen 
bortgången stor bygdespelman, Axel 
Selander från Kumlinge. Därefter 
uppträdde Gustaf Wetter. Tillsam-
mans med Arne Blomberg spelade 
han sörmländska låtar och presen-
terade sm hembygds legendariska 
spelmän och berättade anekdoter om 
dem. 

Man hade även anledning att be-
klaga att de åländska spelmansle-
den glesnar. För några är sedan var 
fiolernas antal vid en spelmans-
mönstring som söndagens ungefär 

dubbelt flera än nu. Men det före-
kommer ingen nyrekretering inom 
den yngre generationen. 

Amerikaålöaningar nas 
dag 

Det var även amerikaålänningar-
nas dag. Deras speciella program in-
leddes med att magister Frank Blom-
feldt som nu forskar i den åländska 
emigrationen under. senaste sekel, be-
rättade om vad man syftar till med 
denna första stora undersökning. 

Denna mäktiga folkvandring, som 
en tid var ännu starkare på Åland 
än i Finlands verkliga emigrations-
landskap Österbotten, har ingen för-
sökt kartlägga tidigare. Mag. Blom-
feldt som sänts ut av Uppsala uni-
versitet, stannar på Åland till sena 
hösten för att insamla material. 

Hans vädjan om Amerikabrev, har 
hittills inte gett så bra resultat men 
han tror att de skall komma så små-
ningom. 

Älandsradions programchef Helge 
SÖlgen intervjuade fyndigt och roan-
de närvarande amerikaålänningar. 

Första man var 73-åriga Jan Sjö-
berg från Finström, som kunde be-
rätta för publiken att han i sin ung-
dom bott något år i Jan Karlsgår-
den, som då var bondgård i Bam-
böle. 

Tisdagen den 20 juli 1965 
— 


