
mycket pietetsfullt folk vad 
folkmusik beträffar — Mikael 
Tomson berättar att man har 
över 900 danska folkdanser och 
över 1 500 spehuansmelodier 
upptecknade. 

— Sorgligt nog får Danske 
Folkedansarne (dit också spel-
männen hör) inget statsunder-
stöd, vilket skulle behövas, 
isynnerhet som intresset för 
folkmusik är i stigande. Det 
börjar bli en modefluga i 
Danmark att vara intresserad 
av folkmusik — och själv för-
söker jag bli professionell 
folkmusiker, jag går i musik-
konservatoriet i Köpenhamn . . . 

Mikael och Bernt uppträd-
de på söndagens storspelning. 
De spelade några gamla kon-
tradansmelodier (en kvarleva 
från den tiden engelsmännen 
seglade på Jylland), skotska 
melodier samt kvadriljer från 
tiden 1750—1825. 

En annan utländsk gäst var 
cowboyklädde Amerika-emi-
gran ten Arvid Backlund, som 
spelade bl a en låt från Klip-
piga bergen. 

* Storspelning 
Utom Mikael, Bernt och Ar-

vid uppträdde alla spelmans-

Pargas klingade 
av spelmansmusik 

Pargas klingade skönt av spelmansmusik * veckoskiftet. I 
växlande kombinationer hördes fiolen i hundratal men ock-
så dragspel, gitarrer och en och annan blåsare. Efter lör-
dagens övningar och spridda säriippträdanden samt "lag-
spelningen" på kvällen kulminerade spelmänsstämman i sön-
dagens kyrkspel, festtåg och "storspelning": 

De ensembler, som framträd-
de i kyrkan, fick stöda sig på 
en utomordentlig akustik, och 
klangen blev också ofta nog 
särdeles njutbar. Å andra si-
dan föreföll spelmännens res-
pekt för kyrkorummet att däm-
pa rytmglädjen i onödigt hög 
grad. Det här gäller främst 
den förträffliga Lappfjärds-
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Q Hjalmar Krokfors liade 
Spelmansförbundets f järde 
spelmansstämma till ära 
diktat en festdikt. 

lag på söndagens storspelning, 
som inleddes minst sagt impo-
nerande. Alla spelmän före-
nade sig nämligen då i Pargas 
brudmarsch med prof John 
Rosas som dirigent, och strax 
därpå klämde man i med 
Korpovalsen. Före det liann 
dock Qvintarnas ledare soc-
kenrådet Karl J a n s s o n sä-
ga några välkomstord (det var 
Pargas spelmanslag Qvintarna 
som stod värd för den här 
stämman). 

— Då det så ofta uppstår 
slitningar mellan landskap, ja 
t o m mellan byar och enskil-
da, Är det så mycket mera 
värdefullt att vi 1 musikens 
tecken tycks kunna samlas, 
tyckte han. 

— Att kunna enas i såna 
här frågor kan säkert vara till 
nytta för hela Svenskfinland, 
påpekade Kalle Jansson helt 
riktigt. 

* Elva verser 
Efter inledande takter och 

välkomsttal var det dags för 
stämmans festdikt, som dagen 
till ära hade satts ihop av 
författaren Hjalmar K r o k -

f o r s . Hela äran ville han 
dock inte ta åt sig. 

— Hustru Viola har stått för 
tre av de elva verserna; förlåt 
att den är så lång, men det 
ska gå på sju minuter, det 
har jag lovat... 

Och visst gick det på sju mi-
nuter — och elfte versen slu-
tade med raderna "...sjunger 
högt från strand till strand / 
våra tusen strängar". 

Efter festdikten var det dags 
för de utländska spelmansla-
gen att uppträda — de norska 
gästerna uteblev dock — och 
efter det kom nånting som 
kallades Kvinnoårslaget. Det 
var Brunskärs-Maja själv som 
högst egenhändigt hade kom-
ponerat ett par låtar Kvinno-
året till ära. Också Aspö-Erik 
spelade senare. 

Nya lag presenterades också 
ii» på denna spelmansstämma — 

fem stycken var de alltsom-
allt, enda åboländska Pargas 
folkdanslag som uppförde den 
ena dansen krångligare och 
vackrare än den andra. 

W Blomsteräng 
eller rabatt? 

Finlands svenska spelmans-
förbunds ordförande, Ann-Mari 
H ä g g m a n höll festtalet, där 
hon bl a citerade skalder som 
uttalat sig om folkmusiken. 
Både Runeberg, Mörne och — 
naturligtvis — Otto Andersson 
har gjort det. Otto lär ha 
sagt: "Varje spelman trodde 
sig vara den styvaste" — nån-
ting av denhär självmedvethe-
ten borde vi ha också i dag, 
tyckte Ann-Mari. 

Hon kommenterade också 
planerna som på vissa håll 
framförts om att Spelmansför-
bundet borde organiseras bätt-
re. — En vildvuxen blomster-
äng, eller den levande musik-
tradtionen som den nu är, sy-
nes mig mera tilltalande än en 
välansad rabatt, menade hon. 

Förbundets förra (och första) 
ordförande Klas G u s t a f s -
s o n kommenterade folkmu-
siktraditionen helt informellt: 
Så länge ett mänskohjärta 
klappar finns det folkmusik! — 

ensemblen, som hade valt di-
rekt uddlös i repertoar. Musi-
ken var välövad och klingande 
bra, men . Vasa-spelmännens 
brudmarsch gick fram på ett 
annat sättnatack vare en god 
början till rytmiskt sting. 

Storspelningens musikgiv var 
sprudlande rik och både melo-
diskt och klangmässigt om-
växlande. Sportplansakustiken 
var bättre än väntat så att 
också ensembler med an-
språkslösare numerär kunde 
göra sig hörda. 

Inledningsvis var hörbarhe-
ten speciellt god, då samtliga 
spelmän under ledning av John 
Rosas framförde ett par åbo-
ländska melodier (i dirigentens 
arrangemang?). Här var det 
både djup och tyngd över mu-
siken, det var en stark inled-
ning. För övrigt är det varken 
möjligt eller ens ändamålsen-
ligt att detalj kommentera pro-
grammet. Det var finlands-
svenskt för hela slanten med 
sting och gemyt i polska ocli 
schottis och polka och vals 
osv. överlag var den tek 
niska nivån nästan häpnads-
väckande hög. Vissa grupper 
spelade direkt artistiskt, ingen 
ska nämnas och ingen glöm-

Viv V Ml 

mas. Möjligen skall ett undan- j i au# 
gateg göras för "Kvinnoårslaget", 

o Mikael Tomson från Danmark spelar fagott, ett instru-
ment med anor ända från 1200-talet inom dansk folkmusik. 
— I Danmark är det mycket populärt att syssla med folk-
musik, det hela har nästan blivit en turistattraktion, berät-

en effektfull improvisation ef-
ter Brunskärs-Majas idé. 

Förresten kan väl också de 
gästande grupperna nämnas, i 
artighetens intresse åtminsto-
ne. Riskun Pelimannit från 
Sydösterbotten spelade med 

stor rytmisk finess, och de 
danska biåsarna (klarinett och 
fagott) musicerade närmast 
professionellt. Amerika-gästen 
Backlund i cowboy-hatt drog 
också kraftiga applåder med 
sina sololåtar dels från Klippi-

ga bergen, dels från sitt gamla 
hemland. 

En av folkmusikens funktio-
ner fick verkningsfull illustra-
tion av folkdanslaget från Par-
gas. Mer > oväntade effekter 
bjöd åskans bakgrundsackom-

panjemang. Och 
dell höll publiken 
om allt det som 
programbladet. 

Det gjorde han j 
ändå skulle jag nog 
ständiga programu 
evenemang av de] 
leksordningen. Try< 
tion och de musiks 
framförs, är i a 
sammanhang någo 
varför inte också 
mansstämmor". M< 
som den finlandss 
mansmusiken nu 
det vara mödan vä 
ta också den häi 
detaljen. 

Pai 

W Opp o damba! -
Till slut, efter pausen, var 

det dags för finalen. De olika 
spelmanslagen uppträdde — 
Vörå spelmanslag hade nästan 
de klämmigaste låtarna — och 
till slut förenade sig först alla 
dragspelare i Trolleboschotti-
sen, och till slut spelade alla 
spelmän Opp o damba. 

Det var en mäktig upplevelse 
att höra trehundra spelmän 
klämma i med den! 

Monica 

• Börje Lång, som drog lördagens spel jippo på Brandkårshuset i Par gas, är nyfiken på 
Bert Persson. Berts dräkt är från Hälsingland, och dessutom fcrsedd med puukko — om 
Hälsingland hette det alltid, att "där slåss de med kniv". Finland är alltså inte ensamt 
om det ryktet! 



• Trehundra 
spelmän kläm-
mer avslut-
ningsvis i med 
Opp o damba. 
Få se om det 
blir lika mäktiga 
finaler på de 
följande 
spelmans-
stämmorna! 

Sprittande musik som förr i tiden! | 
(ÅU) Jag vill dansa, varför får man inte dansa 
här; den här musiken är ju precis lika sprittande 
som musiken var förr i tiden! Det här var en av 
många publikkommentarer vid veckoslutets spel-
mansstämma i Pargas. Men även om musiken, dräk-
tena och instrumenten stundom förde en fläkt av 
avlägsna tider med sig, var det samtidigt en högst 
modern spelmansstämma. Modern på det viset, att al-
la var medvetna om att det här är ett kulturarv som 

vi ska bry oss om och föra vidare till kommande ge-
nerationer. 

Och att det finns folk som bryr sig om både 
folkmusik och folkdans, det fick man sannerligen 
bevis på. Ca 400 spelmän fanns på plats, och lörda-
gens "konserter" i Pargas Brandkårshus och Före-
ningshuset drog tillsammans dryga 300 åhörare, me-
dan söndagens stora lagspelning fick en publik på 
Över 2 500. Se mittuppsiagetl 


