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TORNEÅ
I kölvattnet av förra 
årets stora svensk-
finska dramasatsning 
byggd kring Olof Hede-
ryds romanhjälte Isak 
Mustaparta har följt nya 
uttryck.

Gränsgångaren Esa 
Rautiainen har kompo-
nerat musik och skrivit 
texter kring Mustaparta 
som rönt stor uppmärk-
samhet.
En skiva med sånger som 
delvis ingick i teaterföre-
ställningarna förra som-
maren får snart en upp-
följare. Rautiainen jobbar 
dessutom på en musiksaga 
för barn, där två ekorrar 
från Oravaisensaari reser 
med Mustaparta på även-
tyr i dennes hatt.

– Det är gourmet-
ekorrar som exempelvis 
ordnar surströmmingsfest 
i Musta partas armhåla, be-
rättar en efterfrågad upp-
hovsman.

Musiksagan kommer 
att framföras 
i bland annat 
Lund, Göteborg 
och Eskilstuna. 
En av sångerna 
finns dessutom 
med på en skiva 
med finska 
barnsånger som 
SR:s Sisuradio 
i Stockholm sammanställt.

Att alternera mellan de 
svenska och finska språ-
ken är lika naturligt som 
att andas för familjen Ra-
utiainen-Söderström.

Populärt upplägg
Bolasset har korsat grän-
sen fler gånger än man 
orkar räkna. Sedan ett par 
år tillbaka driver familjen 
ett vandrarhem i grannsta-
den. Rautiainen har under 
många år arbetat professi-
onellt som musiker, produ-
cent och musiklärare. Idag 
är musiken en bisyssla 
som förgyller tillvaron.

– Men efterfrågan är 
stor, suckar Esa Rautiai-

nen. Under sommarmåna-
derna finns redan ett tjugo-
tal spelningar inbokade.

HB träffar för 
övrigt den munt-
re musikanten 
efter en studio-
session i Kemi.

Frun Elina 
Söderström är 
med och sjunger 
på skivorna och 
i föreställning-

arna. Till vardags jobbar 
Elina som landskapsarki-
tekt i eget företag. 

Flexibelt koncept
I Mustaparta har det mu-
sikaliska huset hittat ett 
högst utvecklingsbart pro-
jekt. Några av sångerna 
har till och med fått eng-
elsk text.

Låtarna är en salig 
blandning av svensk och 
finsk visa, kuplett, allmänt 
dryckesskrål och influen-
ser från Bach och Mozart. 
Programmet kan anpassas 
efter plats och önskemål 
– man uppträder både som 
duo och med kompmusi-
ker.

Var resan slutar vet inte 
Esa Rautiainen. Verklig-
hetens Isak Mustaparta 
(1759-1809) var samtida 
med Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791).

– Kanske låter vi Mo-

zarts änka Constanze följa 
med Mustaparta på även-
tyr till Tornedalen!

Lasse Stenman
lasse.stenman@haparandabladet.se

070-667 35 37

*Gäller t.o.m. 28 mars 2012. 
Kan ej kombineras med andra 
rabatter och erbjudanden. 
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Elina Söderström och Esa Rautiainen ser till att bottenvikspiraten Isak Mustaparta 
rockar. Paret har spelat in musik inspirerad av Olof Hederyds romanhjälte.
 Foto: Lasse Stenman 

Mustaparta inspirerar

Ekorrar i 
hatten

Mustapartaberättelsens mustige figur Äijä (gestaltad av 
Niilo Koivisto) har varit populär sidoshow under några 
musikaliska framträdanden. Här fångad på jobbet i 
Visby.  Foto: Läsarbild 
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