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Ny skiva unikt dokument
om aktuell spelmansmusik

FINLANDSSVENSK FOLKMUSIK 1
FO1K

SVENSKA

FOLKKULTUBSARKIV

Johan Erik Lindvall, Berta Backström och Hans Kärv, Munsala och Oravais ar de tre ost*
bottniska gehörsspelmännen som står för musiken på Svenska ^S^^S^jSS^
tursarkivs nya skiva med finlandssvensk folkmusik. Folkmusiken ar äter aktuellb land de,
yngsta generationen, sedan den förlorat den karaktär av glorifiering av det folkligt nationella
som den hade för en tidigare generation.

Det intresse som allt fler mänskor börjat visa den gamla allmogespelmansmusi-
ken är knappast så nationalistiskt betonat. Den patriotiska attityd till folkmusiken
som odlades flitigt strax efter vår självständighet framkallade i sinom tid en reak-
tion, som höll på att ta död på allt idkande av s.k. äkta folkmusik. Nu har vi uppen-
barligen kommit fram till reaktionens reaktion. Jag tyckte mig uppleva någonting
av denna brytning, när jag visade min lärare Joonas Kokkonen en komposition
med element ur spelmansmusik, varvid han medgav, att han hörde till den genera-
tion för vilken det hade gällt att komma bort från den ensidiga glorifieringen av det
folkligt nationella som dittills väglett de inhemska tonsättarna; för Kokkonen hade
ett upptagande av folkmusikaliska intryck betytt detsamma som en återgång 1
30_40-talets nationalism, men han insåg säkerligen, att den unga generationen nu
kunde närma sig folkmusiken på ett annat sätt, utan att behöva ta s
nationalistiska fördomarna.

Troligen ligger det en hel del
eskapism i det aktuella intresset
för folkmusik. I vår elektrotek-
niska tid innebär folkmusiken, med
dess extremt naturliga väsen, nå-
gonting avvikande från allt det
som utbjudes i överflöd genom
de stora informationskanalerna, i
radio och tv, på skivmarknaden
osv. Den belastande, konforma
masskonsumtionen av musik från
olika länder, kulturer och epoker
framkallar en strävan tillbaka till
det ursprungliga och enkla. Den
årliga folkmusikfestivalen i Kaust-
by är ett gott vittnesbörd om hur
folkmusikens rent musikaliska och
konstnärliga kvaliteter tilldrar sig
mänskors uppmärksamhet. De folk-
mängder som drar dit väntar sig
knappast att också där behöva kon-
fronteras med daglig skval, utan
med de gamla spelmännen, de själv
lärda, och således "skapande", ak-
tivt musicerande individer som det
börjar finnas alltför litet av bland
folket. Det är svårt att finna nå-
gon motivation för den popmusik
man låter åka snålskjuts också
vid denna festival; hoppas att ar-
rangörerna småningom utvecklar
sin två år gamla festival i ännu
mer äkta folkmusikalisk riktning
och lämnar bort det onödiga konst-
lade.

I Kaustby finns'det rikligt med
fiolspelmän som kan den tradi-
tionella stilen. De utgör en god
stomme för en dylik folkmusik-
festival. Söker man i det övriga
Österbotten möter man också på
överraskande många håll goda spel
män. Fiolspelmansmusiken har ju
tydligt västligt ursprung och där-
för är det naturligt att den od-
lats framför allt i de svensksprå
kiga kusttrakterna. Lappfjärd, Öra

männen skulle göra den första ski-
an i Folkkultursarkivets serie.
Itommen i deras repertoar utgörs

av låtar som Gustav Lindbäcks
>ch Berta Backströms far, Matts
^indbäck, "Bagg-Matt", en gång i
iden spelat. Denne var på sin tid

en av Österbottens främsta spel-
män. Han tillhörde en riktig spel-
manssläkt: hans far var fiolspe-
are, likaså hans bror och dennes

son, och bland hans efterkomman-
de är Gustav och Berta de främsta.
När skivan sedan skulle göras in-
sjuknade olyckligtvis Gustav Lind-
aäck, och i stället fick pensala-
jpelmannen Hans Kärv, som hör
ill en yngre generation, rycka in.
3å den nyss utkomna skivan är
det alltså Johan Erik Lindvall,
Berta Backström och Hans Kärv
som utför gamla Bagg-Matt- och
Oravaislåtar, de flesta sådana som
Gustav Lindbäck med sitt fenome-
nala minne bevarat för eftervärl-
den.

Skivan har koncentrerats kring
de två äldsta bröllopsdanserna,
menuetten och polskan, som nume-
ra lever kvar endast här och där i
österbottnisk spelmanstradition
Bagg-Matt-låtarna har den typiska
krusade, utsmyckade . melodiut
formningen, samtidigt som de
kilngar en aning kärvt, såsom
kusttrakternas spelmansmusik ofta
gjorde. Det femtiotal låtar Otto
Andersson tecknade upp efter
Bagg-Matt i början på sekle
har en mycket originell pra
gel, kanske främst genom den
närapå improvisationsartade upp
byggnaden och de egendomli
ga växlingarna i tonart. Ock
så i de låtar de tre gehörsspel
männen på den nya skivan spela
finner man säregna klanger, exem

ade på samma sätt i enkla, "öp
„ harmonier och hade en Ii
ande rytmisk accentuering. Di
inlandssvenska spelmansmusike
amband med den rikssvenska st
lärt.
De tio menuetter och polsk

p-skivan omfattar är välutval
ch karaktäristiska för den älc
sterbottniska spelmansmusike

Efter förnyande åhöranden f:
ler man allt mer nyanser o
likheter i låtarna. Där fin
Bagg-Matts tredje dagsmenu
en", en polska i ovanligt
vådelad taktart, "Eklunds ft
as menuett" med sin medr:
tände schvung och den egendom
iga "Trollskogen", som Gust
Lindbäck plötsligt kom ihåg f:
sin tidiga barndom. Det är svi
att tänka sig att inte denna ski
ikulle väcka allmän förtjusning.

Bland fåtalet .skivinspelninj
av folkmusik i Finland intar Fö:
kultursarkivets skiva för vill
John Rosas, Ann-Mari Häggn
och Bo Lönnquist svarat, en
de allra främsta positionerna,
te minst för att den innehål
välframförd genuin spelmansmv
medan många andra skivor är
sammelsurium av dåligt ärran
rad folkmusik. När allt komr
omkring är det endast Kausti
purpuripelimannits inspelnin
från 50-talet som kan jämstä
med den nya skivan.

Pe r H e n r i k N o r d g r
(Finlandssvensk Folkmusik

Menuetter och polskor från ös1
botten. Svenska Litteratursälls
pets Folkkultursarkiv, Hels
fors).
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kunde närma sig folkmusiken på ett annat sätt, utan att behöva ta ställning till de
nationalistiska fördomarna.

Troligen ligger det en hel del
äkapism i det aktuella intresset
jr folkmusik. I vår elektrotek-
iska tid innebär folkmusiken, med
ess extremt naturliga väsen, nå-
onting avvikande från allt det
om utbjudes i överflöd genom
le stora informationskanalerna, i
adio och tv, på skivmarknaden
»sv. Den belastande, konforma
masskonsumtionen av musik från
)lika länder, kulturer och epoker
'ramkallar en strävan tillbaka till
let ursprungliga och enkla. Den
irliga folkmusikfestivalen i Kaust-
Dy är ett gott vittnesbörd om hur
folkmusikens rent musikaliska och
konstnärliga kvaliteter tilldrar sig
mänskors uppmärksamhet. De folk-
mängder som drar dit väntar sig
knappast att också där behöva kon-
fronteras med daglig skval, utan
med de gamla spelmännen, de själv
lärda, och således "skapande", ak-
tivt musicerande individer som det
börjar finnas alltför litet av bland
folket. Det är svårt att finna nå-
gon motivation för den popmusik
man låter åka snålskjuts också
vid denna festival; hoppas att ar-
rangörerna småningom utvecklar
sin två år gamla festival i ännu
mer äkta folkmusikalisk riktning
och lämnar bort det onödiga konst-
lade.

I Kaustby finns'det rikligt med
fiolspelmän som kan den tradi-
tionella stilen. De utgör en god
stomme för en dylik folkmusik-
festival. Söker man i det övriga
Österbotten möter man också på
överraskande många håll goda spel-
män. Fiolspelmansmusiken har ju
tydligt västligt ursprung och där-
för är det naturligt att den od-
lats framför allt i de svensksprå-
kiga kusttrakterna. Lappfjärd, Ora-
vais, Munsala m.fl. trakter kan
ännu ståta med fina fiolspelare. Vid
Kaustbyfestivalen har de emeller-
tid inte ännu deltagit i sådan ut-
sträckning som man skulle vänta
sig. De skulle bilda ett friskt, eget
tillskott till denna folkmusikupp-
visning, i all synnerhet som de
just representerar en synnerligen
genuin spelmansmusiktradition.

Till all lycka har det emellertid
nyligen tagits ett initiaiv som gör
det möjligt för allmänheten att få
del av denna äkta spelmansmusik:
Svenska Litteratursällskapets Folk-
kultursarkiv har börjat ge ut en
serie skivinspelningar av finlands-
svensk folkmusik, och på den förs-
ta skivan får man lyssna till högst
fängslande spelmansmusik från
Oravais och Munsala. Skivan är re-
sultatet av flera insamlingsfärder
(Folkkulturarkivets verksamhet
är ju till stor del inriktad på in-
samling och uppteckning av fin
landssvensk folkmusik). Redan 196
tog fru Greta Dahlström upp på
band låtar som Gustav Lindbäck,
Berta Backström och Johan Erik
Lindvall spelade. Sommaren 1968
besökte fiL.lic. Alfhild Forslin och
fil.mag. Ann-Mari Häggman i sin
tur samma spelmän och efter att
sedan på hösten ha lyssnat igenom
banden föddes idén att de tre spel-

männen skulle göra den första ski-
van i Folkkultursarkivets serie.
Stommen i deras repertoar utgörs
av låtar som Gustav Lindbäcks
och Berta Backströms far, Matts
Lindbäck, "Bagg-Matt", en gång i
tiden spelat. Denne var på sin tid
en av Österbottens främsta spel-
män. Han tillhörde en riktig spel-
manssläkt: hans far var fiolspe-
lare, likaså hans bror och dennes
son, cch bland hans efterkomman-
de är Gustav och Berta de främsta.
När skivan sedan skulle göras in-
sjuknade olyckligtvis Gustav Lind-
bäck, och i stället fick pensala-
spelmannen Hans Kärv, som hör
till en yngre generation, rycka in.
På den nyss utkomna skivan är
det alltså Johan Erik Lindvall,
Berta Backström och Hans Kärv
som utför gamla Bagg-Matt- och
Oravaislåtar, de flesta sådana som
Gustav Lindbäck med sitt fenome-
nala minne bevarat för eftervärl-
den.

Skivan har koncentrerats kring
de två äldsta bröllopsdanserna,
menuetten och polskan, som nume-
ra lever kvar endast här och där i
österbottnisk spelmanstradition.
Bagg-Matt-låtarna har den typiska
krusade, utsmyckade . melodiut-
formningen, samtidigt som de
silngar en aning kärvt, såsom
kusttrakternas spelmansmusik ofta
gjorde. Det femtiotal låtar Otto
Andersson tecknade upp efter
Bagg-Matt i början på seklet
har en mycket originell prä-
gel, kanske främst genom den
närapå improvisationsartade upp-
byggnaden och de egendomli-
a växlingarna i tonart. Ock-

så i de låtar de tre gehörsspel-
männen på den nya skivan spelar
finner man säregna klanger, exem-
pelvis kyrkotonala vändningar; nå-
got inflytande från senare tiders
populärmusikharmonisering kan
man lyckligtvis inte spåra.

Skivans autenticitet säkras av att
musiken framförs av tre fiolspe-
lare, såsom sed ofta var vid de
gamla bondbröllopen. Intressant är
uppdelningen i melodistämma och
sekundering. Exempelvis i Kaust-
by är det ju tradition att fiolerna
rör sig helt unisont, medan orgel-
harmonium och kontrabas bildar
ackompanjemang. Men i Oravais-
och Munsala-trakten drar någon av
fiolspelarna en sekundstämma i
enkla folkliga harmonier. Trion
Lindvall—Backström—Kärv bildar
en fascinerande ensemble genom
att den utfört melodin stundom
unisont, stundom med harmoni-
bakgrund. Det är Johan Erik Lind-
vall som spelar sekundstämman,
och han gör det med frapperande
skicklighet.

Oravaismenuetten spelas här ge-
nomgående med sekundstämma
medan däremot exempelvis "Tril-
larin" går i stort sett unisont förs-
ta gången men i harmonisering vid
omtagningen. När man hör dessa
låtar kan man inte undgå att min-
nas Dalarnas spelmän, som i som-
ras uppträdde med sådan framgång
vid festivalen i Kaustby. De spe-

lade på samma sätt i enkla, "öpp-
na" harmonier och hade en lik-
nande rytmisk accentuering. Den
finlandssvenska spelmansmusikens
samband med den rikssvenska står
klart.

De tio menuetter och polskor
ep-skivan omfattar är välutvalda
och karaktäristiska för den äldre
österbottniska spelmansmusiken.
Efter förnyande åhöranden fin-
ner man allt mer nyanser och
olikheter i låtarna. Där finns
"Bagg-Matts tredje dagsmenuet-
ten", en polska i ovanligtvis
tvådelad taktart, "Eklunds Ma-
jas menuett" med sin medryc-
kande schvung och den egendom-
liga "Trollskogen", som Gustav
Lindbäck plötsligt kom ihåg från
sin tidiga barndom. Det är svårt
att tänka sig att inte denna skiva
skulle väcka allmän förtjusning.

Bland fåtalet .skivinspelningar
av folkmusik i Finland intar Folk-
kultursarkivets skiva för vilken
John Rosas, Ann-Mari Häggman
och Bo Lönnquist svarat, en av
de allra främsta positionerna, in-
te minst för att den innehåller
välframförd genuin spelmansmusik
medan många andra skivor är ett
sammelsurium av dåligt arrange-
rad folkmusik. När allt kommei
omkring är det endast Kaustiser
purpuripelimannits inspelningai
från 50-talet som kan jämställa
med den nya skivan.

P e r H e n r i k N o r d g r e r
(Finlandssvensk Folkmusik l

Menuetter och polskor från öster
botten. Svenska Litteratursällska
pets Folkkultursarkiv, Helsiing
fors).


