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MASSOR AV SJÖMANSSÅNG OCH -MUSIK PÅ ÅLAND
I sommar 29.6.-1.7. i Mariehamn ordnas igen Baltic Shanty Festival, varldens nordligaste
och östligaste festival för sjömansmusik. Festivalen bjuder på sprittande och medryckande
tongångar från de sju haven. Varken i Finland, Sverige, Danmark eller de baltiska landerna
ordnas motsvarande festivaler.
”Vi vill bjuda på en glimt av livet ombord på segelfartygen och en musikresa till sjöss i
fantasin – och åhörarna skall vara med. Du kommer att bli förvånad över hur du dras med
i de tidlösa sångerna och över hur mycket nyskriven musik du hör. Du kommer att finna
nya favoritartister och vanner från nar och fjarran. Några av de mest framstående
shantysångarna i varlden kommer hit.” Den har beskrivningen ger Kim Hansson,
projektledare för festivalen.
Baltic Shanty Festival tar avstamp i Ålands unika sjöfartstraditioner och i det starka
intresset för den har musiken såval på hemmaplan som internationellt. Vastra hamnen i
Mariehamn med Ålands sjöfartsmuseum och strandrestaurangerna bildar den yttre
inramningen för festivalen. Mariehamn var hemhamnen för världens sista stora
segelfartygsflotta. Nästan varje tid på året syntes segelfartygsriggarna i Mariehamn.
Vintertid låg de mindre tremastarna upplagda i väntan på att isarna skulle gå upp,
sommartid kom de stora Australienseglarna in för översyn och besättningsbyte.
– ”En shantyfestival på Åland – var annars!?”, frågar Marianne Häggblom i
arrangörsgruppen retoriskt.
Jan Grönstrand, ordförande för arrangörsföreningen Shanty Society Pommern r.f., ar
entusiastisk: ”Det ar redan tredje gången Baltic Shanty Festival ordnas och vi kanner att vi
har satt igång något stort och betydelsefullt. Det kanns valdigt angelaget att
sjöfartskulturen visas och förankras på det har sattet”.
Förutom internationella artister från tio lander ar de ålandska shantygrupperna Rolling
Home, Lösa Boliner och Tidens Brus m.fl. sjalvklara inslag vid festivalen. ”Ålands mest
internationella festival gastas av 160 sångare från tio lander plus ett hundratal ålandska
musikanter, dansare och sjömanshantverkare”, berattar Gunnar Lindeman o c h Ulf
Grüssner, också de i arrangörsgruppen. ”Håll ögon och öron öppna sarskilt för nya
sångarkonstellationer och uruppförandet av musikalen ”Har blåser nordost”.”
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