
Suomibluesin pioneerit yha vedossa 
AMANDA FINN HOLM 
PIETARSAARI Vuonna 1967 pe
rustetun pietarsaarelaisyhty
een STMBB:n alkuperaisjasenet 
Hannu Lindblom ja Markku 
Lonngren muistelevat bandin 
yli neljankymmenen vuoden tai
valta hymyssa suin. Kaverukset 
ovat tunteneet toisensa jo nuo
ruudesta lahtien. 

Vuonna 1976 bandiin tuli mu
kaan rumpali Thomas Lind
strom. Simo Vasanoja asuijon
kin aikaa Ruotsissa mutta palasi 
remmiin 1990-luvulla ja Goran 
Fellman liittyi bandiin 2000 
-luvun alussa. Yhtyeen puhalta
jat Markus Kaikkonen, Sebas
tian Back, Torvald Lund seka 
jan-Anders Fager bed ovat liit
tyneet bandiin viimeisina. 

- Liikuttiin nuorena samassa 
porukassa. Minulle ratkaisevaa 

• oli se, kun kuulin ensimmaisen 
kerran Beatlesin musiikkia. Sen 
jalkeen tartuin eparoimatta kita
ran varteen, Lindblom hymyilee. 

- Kuuntelimme aina Ruotsin 
radiokanavia ja erityisesti brit
tilainen bluesmusiikki sai luo
vuuden kukkimaan, muistelee 
Lonngren. 

Lindblom ja Li:inngren muis
tavat yhtyeen ensimmaisen 
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Minulle ratkaisevaa oli se, kun kuulin 
ensimmaipen kerran Beatlesin musiikkia. 
Sen jalkeen tartuin eparoimatta 
kitaran varteen. 
Hannu Lindblom 

keikan Pietarsaaressa elokuus
sa 1967. 

- Olimme palokunnan juhlil
la Vanhassa Satamassa. Tans
siorkesteri soitti paviljongissa 
ja me saimme soittaa valiajalla 
nurmikolla. Jannitti kamalasti. 
Tuolloin keikoille saapui paljon 
yleisi:ia, Lindblommuistelee. 

Nuoret muusikot tempaisivat 
ja lahtivat myi:is hetken mieli
johteesta tivolin mukana kesan 
pituiselle kiertueelle Ruotsiin 
vuonna 1969. 

- Tivoli oli taalla Pietarsaares
sa kaymassa ja heilta olivat lau
luvehkeet hajonneet . .Joku hen
kili:ikunnasta sitten kuuli meista 
ja pyysi me ita koe-esiintymiseen 
ja lahdimme heidan matkaansa. 
ToirtJ.imme tivolin houkuttime
na ja soittelimme sen edustalla. 
Vapaa-ajalla autoimme henkHi:i
kuntaa milloin missakin asiassa, 

Li:inngren kertoo. 
Bandi on aikanaan tehnyt 

myi:is kiertueen entiseen Neu
vostoliittoon. 

- Kiersimme Moskovassa, Le
ningradissa ja Riikassa. Silta 
reissulta jai mieleen erityises
ti rajalle jaaneet musiikkilait
teet. Kitarat onneksi saimme 
ottaa mukaan. jouduimme reis
sun aikana lainaamaan laitteita 
eri paikoista, Lindblom nauraa. 

Bandin historiaan mahtuu 
progressiivinen kausi Fantasia 
nimisena yhtyeena, jolta ilmes
tyi levy vuonna 1975. Tuolloin 
bandi oli juuri voittanut Rock 
SM -kilpailun. 

- Fantasian alkuperainen vi
nyyli on tan a paivana jo kerai
lyharvinaisuus. Sittemmin ky
seinen levy on julkaistu CD:na 
seka uutena vinyylipainoksena, 
Li:inngren sanoo. 

Pietar'saarelainen St. Marcus Bluesband lyhyemmin STMBB tekee musiikkia yli 40 vuoden kokemuksel
la. Suomen vanhin bluesrock-yhtye on juuri julkaissut uuden albumin. KUVA: DARKART PHOTOGRAPHY 

St. Marcus Bluesband on ke
rannyt vuosien varrelta lukui
sia vaikutteita. Tana syksyna 
julkaistu Beyond Dreams -albumi 
on ollut tekeilla jo kuusi vuotta. 

- Uusi albumi sisaltaa paa-

osin blues- ja rockelementteja. 
Raidoilta kuulee myi:is progres
siivista rockia ja 60 -luvun psy
kedelia vivahteita. En usko, etta 
kukaan kuulostaa samalta kuin 
me, Lindblom toteaa. 

Kaksikon mukaan musiikki-

teollisuus on mennyt roimas
ti eteenpain mutta se ei ole vai
kuttanut heidan tekemiseensa. 

- Uuden albumin kaikki kaksi
toista kappaletta on soitettu ai
doilla instrumenteilla ilman di
gitaalisia apuvalineita. 
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