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Pargas klingade 
av spelmansmusik 

Pargas klingade skönt av si>elinansmHsik i veckoskiftet. I 
växlande kombinationer hördes fiolen i liundratal men ock-
så dragspel, gitarrer och en och annan blåsare. Efter lör-
dagens iivniugar och spridda säruppträdanden samt "lag-
spehiingen" på kvällen kulminerade spelmsfnsstännnan i sön-
dagens kyrkspel, festtåg och "storspclning". 

hade valt di-De ensembler, som framträd-
de i kyrkan, fick stöda sig på 
en utomordentlig akustik, och 
klangen blev också ofta nog 
särdeles njutbar. A andra si-
dan föreföll spelmännens res-
pekt för kyrkorummet att däm-
pa rytmglädjen i onödigt hög 
grad. Det här gäller främst 
den förträffliga Lappfjärds-

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

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

Och visst gick det pä sju mi-
nuter — och elfte versen slu-
tade med raderna "...sjunger 
högt frän 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 
i »på denna spelmansstämma — 

fem atycken var de alltsom' 
allt, enda åboländska Pargas 
tolkdanslag som uppförde den 
ena dansen krångligare och 
vackrare än den andra. 

ensemblen, som 
rekt uddlöi»; repertoar. Musi-
ken var välövad och klingande 
bra, men .Vasa-spelmännens 
brudmarsch gick fram på ett 
annat sätfcurtack 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. 

it Blomsteräng 
eller rabatt? 

Inledningsvis var hörbarhe-
ten speciellt ^ god, då samtliga 
spelmän under ledning av John 
Rosas franjförde 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 och 
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-
mas. Möjligen skall ett undan-

' Saiag göras för "Kvinnoårslagét'\,^^ 
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 

• Mikael Tomson från Danmark spelar fagott, ett histru-
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-
itar hann •h* 

ga bergen, dels från sitt gamla 
hemland. 

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

It---; 

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 sololätar dels från Klippi-

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 — 
natiirligtvis — 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 1 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 -
son kommenterade folkmu-
siktraditionen helt informellt: 
Så länge ett mänskohjärta 
klappar finns det folkmusikl • 

W Opp O damba! I 
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 1 med den! 

Monica 

panjemang. Och Åke Gran-
deli höll publiken informerad 
om allt det som saknades i| 
programbladet. 

Det gjorde han Ju bra, menj 
ändå skulle jag nog önska full-1 
ständiga programuppgifter förl 
evenemang av den här stor-1 
leksordningen. Tryckt informa-1 
tion och de musiltstycken, som[ 
framförs, är i andra musik-
sammanhang något självfallet, | 
varför Inte också vid "spel-
mansstämmor". Med den nivå, | 
som den finlandssvenska spel-
mansmusiken nu håller, kan 
det vara mödan värt att beak-
ta också den här planerings-
detaljen. 

Paul Jansson 

• Börje Lång, som drog lördagens speljippo på Brandkärshuset I Pargas, 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! 


