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Mer än 80 år har gått sedan 
Maria Åkerbloms väckelse
rörelse splittrades och vi talar 
fortfarande om henne. Men 
vem talar vi egentligen om?

Karleby. I kväll samlas  Gustav 
Björk strand, Johan Helander och 
Jolin Slotte i Hongellsalen i Karle
by stadsbibliotek för att diskutera 
sömnpredikanten Maria Åkerblom 
(1898–1981). Frågan de ställer sig är: 
 Överträffar verkligheten dikten?

Verklighetens Maria Åkerblom 
samlade efter första världs kriget 
människor i hundratal på sina 
väckelse möten. I våra trakter locka
de hon alldeles särskilt till sig folk 
från Karleby och Terjärv.

Här fanns en tradition med kvinn
liga förkunnare, som Anna Stina 
Silakka och Brita Nygrann, och 
man var medveten om att en pre
dikant kunde förkunna Guds ord 
medan  hon sov. Så följde också 
många  efter när Maria Åkerblom 
flyttade till Helsing fors och bildade 
ett kollek tiv där. Det dröjde till 1933 
innan  rörelsen splittrades, men en 
 liten skara anhängare förblev hen
ne  trogen intill  hennes död.

Ett flertal forskare, författare, film
skapare med flera har sedan dess 
 intresserat sig för rörelsens tillkomst 
och splittring, samt för Maria  Åker
blom som person. Så även de tre 

 personer som medverkar i kvällens 
diskussion.

Gustav Björkstrand, som föddes  
i Rödsö by i Karleby kommun 1941, 
har bland annat varit biskop för 
Borgå stift, professor vid Åbo Aka

demi och kultur och vetenskaps
minister i Finlands regering, dess
utom har han skrivit flera böcker om 
 Maria Åkerblom och hennes följare.

Han bidrog med faktakunskaper 
när Jan Forsström, som växte upp 

i Karleby, skrev manuset till filmen 
”Marias paradis” (2019) tillsammans 
med Anna Viitala.

Karlebybon Johan Helander har 
i sin bok ”Förlåt oss våra skulder” 
(2012) beskrivit Maria Åkerblom

rörelsen inifrån i romanform. Det 
innebär att han har blandat sam
man fakta och fiktion.

I en intervju som publicerades i ÖT  
(22.10.2011) sade han sig tro att 
Maria  Åkerblom hade ärliga av sikter 
och att det måste ha funnits annat 
än religion som drev män att sälja 
allt de hade, överge sina familjer och 
 följa henne – ”en erotisk spänning  
i luften som inte kom till uttryck 
men som gjorde att rörelsen var så 
stark och så tät”.

Jolin Slotte, som växte upp i Karle
by, debuterade 2011 med romanen 
”Fråga aldrig varför, tvivla aldrig 
mer”. I den skriver hon om en fik
tiv kvinna som deltog i Maria Åker
bloms väckelsemöten och följde pre
dikanten till Helsingfors, men som 
blev utstött ur gemenskapen och 
tvingades återvända till Karleby.

I en intervju som publicerades i ÖT 
(27.2.2011) berättade Jolin Slotte att 
hon redan som tonårig fascinerats 
av Maria Åkerblom. Hennes roman 
skildrar främst livet efter rörelsen 
och hur de som låtit sig dras med i 
den efteråt bemöttes med tystnad.

Under evenemanget ”Maria Åker
blom – överträffar verkligheten 
dikten?” i kväll klockan 18 disku
terar Jolin Slotte, Johan Helander  
och Gustav Björkstrand sömn
predikanten och hennes följare. 
 Moderator är Sofie Stara. ÖT

Så här såg det ut när Alexandra Mangs (till höger i bild) spelade Maria Åkerblom på Kimo Bruk sommaren 2019, 
i pjäsen ”Under en liten himmel”. Till vänster bild skådespelaren Lena Österberg som Anna Öhman, som ger 
 Maria Åkerblom ett ekonomiskt bidrag. foto: linus lindholm/arkiv

Sömnpredikanten väckte många i våra trakter

Karleby. Mannen ifråga är Raimo 
Vertainen, konstnärlig ledare för 
dragspelsfestivalen Karleby Vinter
accordeon. 

Teija Niku tog studenten för cirka 
20 år sedan. Nu har hennes tidigare 
lärare bjudit in henne att spela på 
årets upplaga av festivalen.

I dag på morgonen tar hon tåget 
upp från Helsingfors och i kväll 
 stiger hon upp på scenen i Mellersta 
Österbottens Konservatoriums sal.

– Publiken kan vänta sig att få höra  
musik för solodragspel som den  inte 
nödvändigtvis har hört  tidigare, 
 eller tänkt på att leta upp. Jag tror 
 också att konserten kommer att ha 
en  lugnande och jordande effekt, 
 säger Teija Niku som växte upp i 
byn  Karsikas, en och en halvtimme 
från Karleby.

Hon har en magisterexamen i 
drag spel från avdelningen för folk
musik vid SibeliusAkademin och 
har  specialiserat sig på folk musik 
från Balkanområdet och de nordi
ska länderna. 

Numera spelar hon främst låtar 
som hon själv har  skrivit. I  somras 
gav hon ut en  skiva med ute
slutande solomaterial för dragspel, 
 ”Hetkessä” (”I stunden”, red. över
sättn.).

– Jag komponerar all min musik 

utgående ifrån improvisation. Jag 
börjar helt enkelt spela och så föds 
en låt.

Musiken skapas inte bara i stun
den, det sker också snabbt. Eftersom 
hon har sitt eget arbetsrum där hon 
inte bara kan spela, utan också  spela 
in, behöver hon egentligen inte ha 
bråttom. Det finns inga studiotider 
att passa.

Tidigare uppträdde hon mest till
sammans med andra. Nu uppträder 
hon ofta ensam.

– Jag har märkt att det är mer krä
vande att uppträda ensam än i en 
duo eller i en grupp.

Det blir tungt att framföra två tek
niskt väldigt krävande låtar efter 
varandra, därför undviker hon att 
göra det. Å andra sidan brukar hon 

prata en hel del mellan låtarna och 
det ger en stunds vila.

Under det senaste decenniet har 
Teija Niku gjort tolv turnér i USA. 
Ibland med ett helt band, men oftast 
med en amerikafinländare, som en 
duo.

– I april är jag på väg till Amerika 
igen, men efter det tar jag antaligen 
en paus eftersom det inte är särskilt 

enkelt att resa dit. Det är dyrt och 
 besvärligt att ansöka om arbets
visum. Det har blivit besvärligare, 
säger Teija Niku.

– Men publiken i Amerika är under
bar. Det är därför man vill åka dit. 
Den är inte lika tillknäppt som 
 publiken är här.

Hur publiken på Vinteraccordeon  
kommer att vara är Teija Niku 
 nyfiken på. Hon har besökt festiva
len tidigare, till och med spelat på 
den, men det var för minst 15 år 
 sedan.

– En del har fördomar mot drag
spelsmusik. Sedan jag började  göra 
solokonserter, där jag spelar min 
egen musik, har jag ofta fått höra  
 sådant som: ”Jag tyckte inte om 
dragspelsmusik förrän jag kom på 
din konsert”. 

Det gör henne glad. De traditionella  
låtarna har sin plats, men själv vill 
hon testa gränserna, också när hon 
spelar traditionella låtar.

– Gamla låtar låter inte lika ut nötta 
längre om man framför dem på ett 
nytt sätt.

Teija Niku uppträder i Mellersta 
Österbottens Konservatoriums sal i 
Karleby i kväll klockan 19.  Konserten 
är tvådelad. Först spelar  estniska Tiit 
Kalluste och Villu  Veski, sedan  Teija 
Niku.
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Vill krossa fördomar med sitt dragspel

Teija Niku spelar numera främst musik som hon själv har komponerat. foto: antti kokkola 

”Jag komponerar  
all min musik 
 utgående ifrån 
 improvisation.”
TeiJa Niku

• en utmärkt  lärare, 
mycket sträng och 
mycket uppmuntran-
de. så beskriver  teija 
niku mannen som 
 undervisade henne  
i dragspel vid kaustby 
musikgymnasium.


