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Suomen vanhin bluesrockbandi
St. Marcus Blues Band perustettiin jo vuonna 1967
Tapio Lehtinen
PIETARSAARI (KP)

"Esittelyvuorossa on eriis lupaavimmista /ces/cipohjalaisyhtyeistii
nimeltii St. Marcus Blues Band".
Niiin aloitti nimimerkki Win·
dy kirjoituksensa Keskipohjanmaan Nuoret-palstalla syyskuun
20. piiiviinii vuonna 1968.
Mustavalkoisessa kuvassa hyrnyilee nelja kiltin niikoistii koulupoikaa: Hannu "Svea" Lindblom, Kari "Omppa" Ohman,
Markku "Loke" Lonngren ja
Hasse "Tuhonen" Tiihonen.
He muodostivat yhtyeen alkuperiiisen kokoonpanon. Yhtye oli perustettu vuonna 1967.
Nyt sama biindi mainostaa itseaiin maamme vanhimpana
yhtiijaksoisesti toimivana blues·
rockbiindinii.

- Me olemme toimineet koko
ajan, eikii vain viidenkympin
villityksessii, huomauttaa bandin 63-vuotias nokkamies Hannu Lindblom.
Pitkiista historiasta huolimatta St. Marcus Blues Band eliia
vahvasti tiitii piiivaii. Yhtye loytyy Facebookista, sillii on verk·
kosivut ja Hannu Lindblom siiveltiiii ja sanoittaa yha uutta mu·
siikkia.
Kappaleiden sovitukset
teemme yhteistyona, kertoo
Lindblom.
Yhtyeen toinen levy Beyond
Dreams vaati kuuden vuoden
kypsyttelyn. Levyn julkaisua
siirrettiin monet kerr at.
- Jos tassii olisi leipii kiinni,
meillii voisi olla kiire, mutta tamii on meille vapaa-ajan harras-

tus, Lindblom sanoo.
Kahdeksan miehen orkesterin
pyorittaminen ammattimaisesti
tulisi muutenkin mahdottoman
kalliiksi.

Fantasian
vuosikymmen
Vuonna 1972 armeijasta palattuaan pojat miettiviit bandikuviot uusiksi.
Uuteen projektiin Iahti mukaan Hannu Lindblom, Markku Lonngren, Karl-Erik Ronngard. Uudeksi kitaristiksi Jukka
"Juki" Haittunen, ja nimeksi tuli Fantasia, joka niittikin mainetta progebandina. Mukaan liittyi
vielii Roul Helander siihkoviuluun ja siihkopianoon.
1980-luvulla Fantasian hajottua Lindblom vaihtoi nimen ta-

kaisin St. Marcus Blues Bandik- keikkabussin, joka oli tietenkin
si.
merkiltaan Volkswagen KleinLindblomin progetausta kuu- bus.
Ulkoiset puitteet olivat kunluu uudellakin levylla.
- Siivellykset ovat piiiiosin nossa, mutta kaikki ei ollut kohbluesrockia, mutta osa kappa- dallaan.
Nimimerkki Windy kirjoittaa
leista on jOS$ain maarin progehenkisia, Lindblom kertoo.
vuoden 1968 artikkelissa, etta
Lindblom nauttii yha soitta- pojat eivat saa keikkoja, vaikka
misesta, niin keikalla kuin har- haluaisivat: "Blues ei ole saanut
joituksissakin. Baridin basistin pietarsaarelaisnuorison lteslcuuMarkku Lonngrenin mukaan dessa /covin lea an vahvaa jalansikoossapitiiva voima vuosikym- jaa. Silciiliiiset popparit /cuuntelemenesta toiseen on ollut hom- vat mieluummin Bee Geesejii, ja
man ydin eli musiikki.
esimer/cilcsi sellainen biindi /cuin
- Kiintymys musiikkiin pitaa Silvery,joka ei harrasta lain/caan
· ihmisen nuorena. Nautin myos bluesia, on saavuttanut siellii ensiita, kun saan tavata kavereita nenlcuulumattoman suasion".
treeneissa ja vaihtaa kuulumiKaiken synkkyyden keskella
sia, pohtii Lonngren.
jossain on vielii toivoa: "KolclcoSt. Marcus Blues Band hankki lassa on sentiiiin aika suurijou/cjo yhtyeen alkutaipaleella oman /co blues in ystiiviii.".

