
 
Bästa spelmän och spelmansvänner! 
 

I sommar blir det finlandssvensk spelmansstämma på Åland! 

Mariehamn 26-28 juni 2015 

Stämman är i huvudsak i Mariehamn i Badhuspaviljongen.  Men under 
lördagen spelas det även flitigt på olika håll i stan; i Sjökvarteret, Biblioteket, 
ombord på Pommern, på Torggatan mm 

Nytt för i år är att vi samarbetar med Nordens Institut på Åland som firar 30 år 
på  Åland i år. Detta samarbete gör det möjligt för oss att bjuda in två nordiska 
spelmansgrupper, Himmerland från Danmark och Skrömta från Sverige och 
Åland. Himmerland kommer att hålla en workshop och lära ut låtar på lördag 
förmiddag kl 10-12 på Uncan. 

Programmet blir en god blandning av traditioner och lite nytt.  

 
Fredag 
Gästerna anländer på fredag eftermiddag. fredag kväll kl 18 invigs stämman i 
Badhuspaviljongen med pompa och ståt. Det blir välkomsttal och en stort 
allåländskt spelmanslag som hälsar gästerna välkomna. Vi spelar då Kökar 
Brudvals och Törns-Alberts Snoa. 

Lördag är det workshop, utfärder, dagskonserter på stan och kvällsprogram 
åter i Badhuspaviljongen. 

Söndag , Spelmansgudstjänt i  St Görans kyrka och kyrkkaffe. 

Åländskt välkomstspel – fredag kväll 
Stämmans öppningsceremoni inleds med välkomsttal och en stor allåländsk 
spelmansgrupp som samlas just för stämman och spelar för våra gäster som 
kommit till Åland. Vi hoppas att många åländska spelmanslag och spelmän vill 
vara med då. 

Låtarna vi spelar är valda med omsorg så att alla skall kunna vara, även 
dragspelare, barn och nybörjare Bifogat är noter för den som vill börja öva 
redan nu:  

Vill du vara volontär ett par timmar på stämman? 
Vanligen är det ett spelmanslag som är värd för stämmorna men så blir det 



inte i år. I år har vi en arbetsgrupp på två personer som har planerat stämman 
och som håller i trådarna men vi behöver er hjälp.  Alla som ställer upp som 
volontärer får ett festivalpass för hela helgen och en middags- eller 
lunchkupong. 

Känner du att du kan tänka dig att bidra med ett par timmars insats? 

Det går fint att ta med make/ maka/ granne/ barnbarn/ goda vänner som 
volontärer också. Gör man det tillsammans blir det ofta roligare. 

Det som behövs är hjälp i stämmokansliet ( 2 t / pass), biljettförsäljning  
fredag och lördag kväll,  värdar på 2 timmars guidade turerna till Kastelholm 
och Kobba klintar på lördagen. 

Hur gör jag? 

Du kan anmäla dig till stämman enskilt eller med ditt spelmanslag till 
Finlands Svenska Spelmansförbund r.f.  
Kontakta förbundssekreterare Pia-Stina Sarin  

Eller anmäl dig via förbundets hemsida: 
www.spelmansforbundet.fi 
per e-post: kansliet@spelmansforbundet.fi 
tel: +358 (0)6 312-4699 må-to 9-13 på kanslitid 
(eller mobil +358 (0)500-560209 

Vill du bli volontär ett par timmar och få spelmanspasset gratis? 
Kontakta Christina Johansson eller Maria Jonsson, stämmoarrangörer. 

Christina Johansson 
e-post: christina@pp.inet.fi 
tel. +358(0)40 7255699 

Maria Jonsson 
e-post: jonsson@aland.net 
tel: 0457-3421265 

Noter till årets allspelslåtar hittar du på Spelmansförbundets hemsida 
www.spelmansforbundet.fi 

1. Vestermarkarn 

2. Äppelbovalsen från Kumlinge 

3. Jyddö Schottis 

 

 

 

 

 


