KEIKALLA
KNÄPPARNA – 1940-tal (Gamlakarleby)

Jens Björk – dragspel, Kalle Löfman – banjo, Gusti Åsmus – fiol, Harald Möller – kontrabas,
Runar Hartell – fiol, Eino Lindell – dragbasun, Birger Nyberg – gitarr

Knäpparna har sina rötter vid Svir-flodens strand, där många sångare och musikanter från
Karleby-nejden var förlagda under fortsättningskriget. Under tiden som ställningskriget
varade uppkom där en grupp, som tog namnet Lenni's knäppare. Den drivande kraften i
det skedet var Lennart Stenman; därav namnet. Gruppen (en medlem var min far Eino
Lindell) uppträdde vid olika tillställningar i korsuna vid fronten samt också vid några sk.
vapenbrödraaftnar vid hemfronten.
Efter kriget blev gruppen bestående, namnet förkortades något (till Knäpparna) och man
fortsatte att spexa, spela och sjunga vid olika tillställningar, som ordnades bl.a. för
krigsveteranerna runt om i svenska Österbotten. Sammansättningen varierade något och
verksamheten tynade sedan bort i början av 50-talet, då gruppens medlemmar skingrades
åt olika håll. Den gemensamma nämnaren för gruppens medlemmar var närmast, att de
var alla aktiva sångare i Gamlakarleby Manskör och en del av dem aktiva musikanter i
Gamlakarleby Hornorkester. De hade också nära samarbete med Karlebynejdens
Ungdomsförening bl.a. inom ramen för den revy (Skeppet Albertina), med vilken de
turnerade 1948-49.

©www.keikalla.net

KEIKALLA
Urklipp ur Vasabladet den 6.5.1948

Det kan nämnas att alla medlemmarna både sjöng och trakterade något instrument utom
Lenni, som bara spexade och sjöng.
Knäpparna var egentligen inte ett dansband utan en underhållare, som spexade, sjöng
och spelade mest folkmelodier och andra traditionella låtar i bästa Hootenanny stil. De
gjorde också grammofoninspelningar (ca 10 stenkakor), som ännu finns bevarade i
spelbart skick. En stor del av verksamheten gick ut på att medverka vid tillställningar för
penninginsamling för krigsinvalidernas och andra hjälpbehövandes behov. Om
skivinspelningarna kan ännu nämnas, att de gjordes via telefon så, att Knäpparna spelade
på scenen i fd. Vartiolinna (gamla stadshuset i Gamlakarleby) och inspelningen gjordes
sedan per telefon till Helsingfors, där skivbolaget fanns. Gruppens medlemmar hade
nämligen inte råd att åka till Helsingfors och det gick inte heller att flytta
inspelningsapparaturen till Gamlakarleby. Kvaliteten på skivorna är trots det överraskande
god.
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Tyvärr finns det inte allt för mycket material bevarat om gruppens förehavanden och
numera är ju också alla medlemmarna hädangångna.
Göran Lindell
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