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DØD: Svein Nymo fra Bardufoss har gått bort, 61 år gammel. Dette
bildet av han ble tatt i 1991 i forbindelse med utgivelsen av alblumet
«Nymoderne».
Foto: Pressfoto

på lokalet

– Var en banebrytende person

Tobiassen som framførte tekster av Helge Stangnes, Arvid Hanssen, Hermod Hansen og Hans Kristian
Begge foto: Rune Ottarsen.

FINNSNES: Musiker Svein
Nymo er kjent som tradisjonsbærer av folkemusikken fra
Målselv, samtidig som han
fornyet musikken.
– Han var en voldsomt kreativ og iderik fyr som fornyet
folkemusikken, oppsummerer
Terje Foshaug, daglig leder i
Folkemusikk Nord.

måte. Eventyrlandet er et band
med virkelig god musikalsk
kvalitet og med en vokalist som
er skikkelig fl ink å synge, skryter Stangnes.
– Sammen ble vi en god miks
og jeg tror ikke folk kjedet seg.

– Helt fantastisk!

Vokalist i Eventyrlandet, Tone
Skagen, synes det var flott med
Stangnes i salen og på scenen.
– Det var helt fantastisk. Jeg
har lest mange av diktene hans
før, men å høre ham lese dem
ga en helt annen dimensjon.
Jeg fl irte mye, det var vanskelig
å ikke gjøre det.
Helge Stangnes liker at unge

musikere bruker hans tekster,
slik som Hekla Stålstrenga og
Moddi.
– Det er en fi n opplevelse
og de foreldler dem med gode
melodier og får dem ut til et
yngre publikum. Jeg har blitt
en gammel mann og har lett
for å tro at jeg skriver kun for
min egen generasjon, men
musikerne er en måte for yngre
å få fatt i tekstene mine, svarer
Stangnes.
Rune Ottarsen
995 56 377
ro@folkebladet.no

HELGE STANGNES

• 1992 – Lys langs en fjord,
• 1996 – Landet og lyset,
• 2000 – Tromsødialekten, Tromsø-

boka
• 2001 – Landet og Tonen
• 2002 – Kjøss meg på måndag - så
har du heile vekka fri : gamle ord,
ordtak og regler frå Senja, Sør-Troms
og Midt-Troms,
• 2004 – Frø i Vind,
• 2005 – Han som gjekk først : forfattaren, skolemannen og kulturforkjemparen Lars Berg, med Aud Tåga.
• 2005 – Fantartisk, framført av
Helge Stangnes, Erling Stangnes og
Arvid Ingebrigtsen på Kulturhuset i
Finnsnes
• 2011 – Vintersang : viser og dikt

e galla
de tradisjonelle dansebandene.
— Vi får ofte høre fra arrangører at det kommer publikum for
å høre på oss som ikke kommer
ellers. Kanskje er det litt feil å sette oss i bås, vi spiller litt mer pop
og country, og vi spiller til dans.
Men det med Gullskoen var morsomt, sier Rudberg.

Kultur

Samtidig som mange arrangører
sliter med å trekke folk, ser man
hvordan en dansegalla i Sørreisa
trekker syv hundre publikummere år etter år. Det er kulturfor-

Svein Nymo (61) gikk
bort lørdag og huskes
som en kreativ person
og musiker.

midling i stor skala.
— Klart det er hovedgrunnen
til at man holder på med dette:
At folk kommer, hører på og setter pris på oss. Vi er like avhengig
av publikum som de av oss. Da vi
ble nominert til Gullskoen, hadde

vi kanskje ikke forventet å få den.
Men desto hyggeligere da vi fikk
den, sier Rune Rudberg.
Arne Ivar Hanssen
952 25 650
aih@folkebladet.no

• Født 10. juni 1953
• Svein Nymo var med på mange

plateinnspillinger med ulike artister,
men huskes spesielt for sin deltakelse i Ungdomslaget Ny Von (1978).
Nymo var dessuten frontfigur i
folkemusikk-fusionprosjektet Nymoderne, som ga ut plata med samme
navn i 1991.
• Nymo var sammen med Tore
Skoglund med på å starte «Du skal
høre mye...»-programserien på NRK1,
og han var medforfatter sammen
med Skoglund av boka Du skal flire
mye fra 1988.
• Kilde: Wikipedia.

Viktig bidragsyter

Svein Nymo bodde sitt voksne
liv fordelt på Tromsø og Oslo
og brakte folkemusikken fra
Målselv med seg.
– Svein Nymo var en banebryter som hadde med seg fela
og folkemusikken inn i mange
forskjellige sjangere. Han var
utvilsomt en viktig bidragsyter til at folkemusikken har
blitt bevisstgjort. Han hadde
den tradisjonelle delen fra
spill med faren, Johan Nymo,
og blandet med annen musikk
og gikk sine egne veier og
lagde sine egne versjoner, sier
Foshaug.

Kalottspel

DANSEGALLA: Rune Rudberg Band, med Rudberg i forgrunnen,
gleder seg til Sørreisa førstkommende lørdag.
Foto: Artistguiden

SVEIN NYMO

Foshaug forteller videre at
Svein Nymo også var med på
oppbyggingen av Kalottspel.
– Spesielt i 1975 var han
veldig aktiv i organisering og
oppsett av program og også
med de første gangene på åttitallet, forteller Foshaug.
I dag er det nøyaktig 40 år
siden Svein-Hugo Sørensen,
opprinnelig fra Torsken, møtte
Svein Nymo på deres første
skoledag på Musikkonservatoriet i Tromsø.
– Vi ble kamerater i første
friminutt og vært det siden,

forteller Sørensen.
18-åringen fant bokstavelig
talt tonen med den tre år eldre
Svein Nymo. Sammen utforsket de spennende musikksjangere, gjerne over et piano.

Den gode vennen

– Det var mange timer med
spilling over gode låter, og det
gikk i alt mulig, så lenge det
var musikk, minnes Sørensen.
– Han var en rock´n´roller
som kunne folkemusikktradisjonen, men gjerne hørte på
jazz.
Sørensen
forteller
om
kreativ person også utenom
musikken.
– Rorbua-konseptet var
hans ide og han komponerte
den første vignettmusikken,
også var han banebrytende på
Nordlysradioen med Bonradioen.
– Hvordan kommer du til å
merke bortgangen?
– Den gode vennen, bare det
å snakke i telefonen. Vennskapet blir det største savnet.
Rune Ottarsen
995 56 377
ro@folkebladet.no

