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Tisdagen den 18 juli
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TEXT: LASSE WIKLÖF

olen stekte och luften stod nästan stilla. Felorna "sjöng" och svetten stänkte från hänförda spelmän. På första parkett under det stora vårdträdet satt professor Otto Andersson
— förgrundsgestalten inom åländsk folkmusik.
Det var i söndags på Jan Karlsgården i Sund. Det var amerikaålänningarnas dag och spelmansstämma. Spelglada sörm- och ålänningar presterade fiolhåll-i-gång i flera timmar — ja
så länge att åländska yankees på hemmabesök nästan helt kom i skymundan.
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sträckte lojt ut sig i gröngräset. bröllopsmarsch upptecknad av Otto
och de allra fiffigaste sökte skydd ] Andersson
och i arrangemang av
för den brännande solen uppe i Ivar Göransson.
Låten är spelden gamla loftboden pagardstunet mansgillets signatur
melodi.
De åländska spelmännen under Så följde Vals från
Lumparledning av Stor-Gösta Bryggman land efter Felix Johansson.
Felix
från Finby hade i år vid sin sida
(1880-1953) var från
ett glatt spelmansgäng från Sörmflyttade
land med välkände Gustaf Wetter som , liten pojke
S -till Han
Lumparland
och spelledaren Thure Wedberg i där fadern förvärvat Mellangårds
spetsen. Den rikssvenska spel- i Svinö. Han kunde många gamla
mansstyrkan mönstrade 17 stråk- låtar och i det första spelmansföra i granna dräkter.
finns bland annat en vals
Det traditionella intåget blev häftet
och
en
av honom. Till valen fröjd för ögat. En liten USA- sen fickkadrilj
publiken
lyssna.
flagga fanns också med i följet Så spelades en stigare
Geta
och en nyhet var inslaget av dräkt- efter J E Berndtsson i från
arrangeparad - dräkter från 1800-tale' mang av Gösta Brygg man. J E
visades.
var far till Sigurd Berndtsson som
nu vistas i USA men som tidigare
VÄCKELSE
var dirigent för Ålands sång- och
musikförbund. Stigaren är en
Spelmansförbundets ordförande schottismelodi från början av
rektor Jan Erik Eriksson tog så 1800-talet och härstammar trotill orda. I sitt hälsningsanförande ligen från Tyskland.
erinrade han om den väckelse
Spelmännen bjöd också på en
signal som för 60 år sedan utgick kökarpolska efter Jyddöfarfar,
från Dalarna om att återuppliva' alias Gustaf Gustafsson, (1811den gamla svenska folkmusiken. 1886). Han var en skicklig spel- Det var en signal som också man från föglöbygden. Han var en
nådde våra bygder. Också på B-dursspelare och hans tradition
Åland började man teckna upp uppbevarades sedermera av lärfolklåtar och ordna spelmans- jungen Wilhelm Söderberg, i
stämmor.
Förgrundsgestalten folkmun kallad "Målarin".
hette Otto Andersson.
Rektor Eriksson framhöll att DRÄKTPARAD
Som sista låt i första omgången
spelmansgillet genom att ge ut spelade
man bröllopsmarsch från
det sjätte häftet med åländsk folkmusik för tvä fioler velat hedra]
upptecknad och arrangerad
minnet av den epokgörande spelBryggman.
mansstämman i Mariehamn för 60
P
i Publikenockår sedan. Serien spelmanshäften sa pa en dräktparad fran 1800omfattar nu 150 åländska låtar.
- Amanuens Anna-Lena
Så kom då signalen:
tfiMade bland de gamla
- Spelmän, låt era stråkar sjunga P && och spela och spelmansglädjen lysa *er den 20 minuter langa kaffe och värma våra hjärtan och sinnen. P^sen följde sa ytterligare en
r n n
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diger musikomgang. Södermanlands spelmän bidrog med en inte
oansenlig repertoar. Ett solo på
nyckelharpa fanns med i blandningen.
Söta sörmlandstösen
AnnKatrine Lindvall 9 år sjöng med
klar stämma koralen "Den signande dag".
Professor Otto Andersson uttryckte sitt tack och sin glädje
över att han fått vara med vid
denna spelmännens högtid. Han
var med när den första spelmansstämman hölls på Åland för 60 år
sedan.
STRÅKFÖRING
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unik musikmedt

En fin utmärkelse har f. tran
bon och spelmannen Gustaf Wett
Katrineholm, fått i samband n
den traditionella spelmansstämm
i Södertälje. Han tilldelades c
Artur Hazeliusmedaljen för sitt
tresse för folkmusiken i det sn
ländska och sörmländska kulti
livet. Wetter är den 18 :e i oi
ningen som tilldelats denna sä
synta utmärkelse.
Gustaf Wetter fick medaljen
sina många uppteckningar (700 f
Sörmland och 300 från Småland) <
för sitt arbete för folkmusiken i
rigt.
Medaljen har ju, som alla vet,
baksida. På den som överlämna»
vid stämman står graverat: N
diska Museet till Gustaf Wetter 19
Redan 1952 tilldelades hr Wet
Sven Kjellström-plaketten för sitt
bete med svensk folkmusik.

Professor Andersson drog en
kort historia om Jyddöfarfar:
- Han hade en perfekt stråkföring - onormalt mjuk. Och det
berodde på att han arbetade endast
med underarm och handled. Överarmen var alltid stilla. Han poängterade vikten av att överarmen
... och sedan kanske han inte
inte fick röras. Jyddöfarfar bru- kan räkna med att få bygga broar
kade säga att om ingenting annat och få 6,15 dollars i timmen.
hjälpte så skulle armen bindasfast eller - huggas av.
JYDDÖMORFAR
De musikaliska inslagen drog
långt ut på tiden. Och när pro- Fru Tyra Helin fran Föglö
gramchef Helge Sölgen skulle in- hälsar på efter 46 år. För henne
leda sina intervjuer med amerika- är Jyddöfarfar inte farfar utan
ålänningar på hembesök hade morfar. Den gamle spelmannen
många redan gått hem.
tillhörde alltså tjocka släckten.
Bättre tid och tålamod hade Erik Tyra Helin är en kvinna med
Isojoki från Hulta i Sund. Han ruter i. Det hördes inte minst
kom hem "from over there"föratt när hon opponerade sig mot spelfira sin mammas sjuttioårsdag. männens sätt att framföra en av
Han har varit 29 år i USA. Han len gamle jyddökämpens låtar.
hade också sin fru och barn med - Den andra takten är inte som
sig.
den ska, sa Tyra.
Elly Andersson från Finström Efter de amerikanska inslagen
Västanträsk berättade att hon varit började publiken dra sig hemåt.
i Staterna i 38 år - något som inte Emigrantforskaren,
magister
syntes på henne.
Frank Blomfelt, skyndade sig upp
Jan Eklund från Persby i Sund till podiet för att berätta om "Emiställde också upp. I morgon är det grantdrömmen om Åland".
på dagen 44 år sedan han for.
Matts
- Jag skulle inte ha något emot Landskapsarkeolog
att flytta tillbaka men min fru Dreijer höll avslutningstalet och
kanske inte vill det, framhöll han till sist sjöngs "Ålänningens sång".

ÅLAND

- 1967

.\

\ \

Tisdagen den 18 juli — 7

*

Sörmlänningarna tågar in på "scen" på Jan Karlsgårdens tun. Det här var någonting att plåta, tyckte amatörfotograferna och klickade till höger och vänster.
Finlands television var också på plats. De utsända filmade i färg med sikte på 1972 då färg-TV fått terräng på marknaden.

Rektor Jan Erik Eriksson fick liksom Otto Andersson- Södermanlands spelmansförbunds
guldmärke. Till vänster ordföranden i förbundet Gustaf Wetter.

2,5-åriga John Selius frän Stockholm med mossbekladda
vovven Kahn på spelmansstämman. Det förvånar väl knappast att grabben är dotterson till spelmannen Mickels-Julle
i ödkarby.
—

Professor Otto Andersson var på plats. Han framhöll att "Bdurin" är karakteristisk för Åland. Det är den åländska
folkmusikdialekten.

