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Ruotsalainen blueskitaristi-
huuliharpisti Sven Zetterberg 
on perjantaina juuri saapunut 
Kauppahotelli Grandin huo-
neeseensa. Ensitöikseen hän 
panee kiiltävät punaiset housut 
prässiin ja yhtä räväkän puvun-
takin henkariin.

Blueskitaristi Eddie Kirk-
land kutsui suomalaisessa Fa-
mily Meeting -dokumentissa 
Zetterbergia sutenööriksi asu-
kokonaisuutensa takia.

– Jos Ruotsista tai Suomes-
ta saisi tällaisia vaatteita, kaik-
ki bluesmiehet pukeutuisivat 
näin. Itse ostan vaatteeni jen-
keistä tai maahanmuuttajien 
kaupoista. Tämän puvun olen 
varmaan ostanut turkkilaisesta 
kaupasta Tukholman laitamil-
ta, Zetterberg tokaisee.

Kalkkarokäärmeen nahkas-
ta tehdyt kengät ovat Memphi-
sistä.

Se pukeutumisesta. Tär-
keämpää on se, mitä ja mi-
ten mies soittaa. Hän aloitti it-
sekseen huuliharpun soitta-
misen vuonna 1964 ollessaan 
12-vuotias. Hänen ensimmäi-
nen kuuntelukontaktinsa huu-
liharppuun oli yllättävää kyl-
lä Mick Jaggerin soitto. Siitä se 
lähti. Seuraava esikuva oli Son-
ny Boy Williamson eli Rice Mil-
ler.

– Jotkut kuvittelevat, et-
tä huuliharpun soittamises-
sa täytyy osata tietyt nuotit. Se 
on väärä luulo. Tärkeintä on se, 
kuinka pidetään taukoja. Tau-
kojen pitäminen tulee taas af-
rikkalaisesta musiikkiperin-
teestä. Sitä on todella vaikea 
oppia, se ei ole tekniikkaa vaan 
se on tunne, Zetterberg kertoo.

Hän kertoo oppineensa sen 
tunteen vain kuuntelemalla ja 
harjoittelemalla. Sittemmin 
hän soitti paljon myös mustien 
bluesin taitureiden, muun mu-
assa Louisiana Redin ja Eddie 
Kirklandin kanssa jo 1980-lu-
vulla.

Kitaraan vanhempana
Kitaraan Zetterberg tarttui vas-
ta 24-vuotiaana. Myös siinä hän 
on itseoppinut.

– Kitarassa on sellainen soun-
di, josta tykkään, Zetterberg sa-
noo, ottaa kitaransa ja tapailee 
bluesia.

– B.B. King ja Albert King 
ovat suuria vaikuttajiani, hän 
jatkaa.

Kumpaan mies tarttuisi, jos 
pitäisi valita huuliharpun tai ki-
taran väliltä?

– Se riippuu niin päivästä. 
Joskus haluan vain soittaa sli-
de-kitaraa. Joskus taas vain 
huuliharppua. Olen onnekas, 
koska voin ilmaista itseäni eri 

tavoilla, Zetterberg sanoo.
Täyspäiväiseksi muusikok-

si hän ryhtyi vuonna 1985 jät-
täen Ruotsin postin pakettiau-
tonkuljettajan pestinsä.

Zetterbergin tyylissä se-
koittuvat vahvasti bluesin li-
säksi soul, rhythm’n’blues ja 
rock’n’roll. Hän on myös in-
nostunut gospelista, jopa siinä 
määrin, että huuliharpun soit-
to jäi välillä muutamaksi vuo-
deksi.

– Olisihan se tylsää, jos soit-
taisi pelkkää bluesia.

Zetterberg julkaisi syksyllä 
levyn nimeltään Hollerin’ Up 
a Strom. Siinä musiikki on tra-
ditionaalista bluesia, mutta sa-
nat ovat hänen omiaan. Levyllä 
hän soittaa pääosin huuliharp-
pua ja laulaa.

– Sanoitukset sijoittuvat ny-
kypäivään. Yksi biisi kertoo ikä-
rasismista kaupassa, jota olen 
kokenut. Toinen kertoo close 
talkereista eli sellaisista ihmi-
sistä, jotka tulevat keikalla se-
littämään viiden sentin päästä 
naamastasi löyhkäten viinalle 
ja valkosipulille.

Onko heitä Suomessa?
– Ei ole. Mielestäni Suomes-

sa on kaikkein parhaiten käyt-
täytyvä bluesyleisö. Esimerkik-
si Ruotsissa on paljon humalai-
sempi yleisö, pääosin Pohjois-
maissa, Saksassa ja Sveitsissä 
keikkaileva artisti kertoo.

Puoliksi suomalainen
Zetterbergin äiti on kotoisin 
Sääksmäeltä. Hän uskoo ole-
vansa parempi bluesartisti 
suomalaisen sielunpuoliskon-
sa ansiosta.

– Nuorena ihastuin suoma-
laisiin tangoihin, esimerkiksi 
Eino Grönin esittämiin. Mollia 
on niissäkin, ihan kuin bluesis-
sa. Minun mielestäni suoma-
laiset ovat paremmin koske-
tuksissa tunteisiinsa kuin esi-
merkiksi ruotsalaiset. Melan-
kolia on hyvä asia, Zetterberg 
analysoi.

Lahden keikalla hän aikoo 
soittaa materiaalia uudelta le-
vyltään, mutta myös sitä mol-
lipuolen perinnettä.

– Siitä suomalaiset varmas-
ti pitävät.

Zetterberg sanoo olevansa 
hyvin perinteinen bluesmuu-
sikko, koska hänen vaikuttajat 
ovat pitkälti ensimmäisen aal-
lon mustia bluesmuusikoita.

– Olen enemmän bluespe-
rinteestä ammentava kuin esi-
merkiksi 25 vuotta nuorempi 
amerikkalainen musta muu-
sikko, joka taas on saanut vai-
kutteensa rockista, hip hopis-
ta tai soulista. He ovat enem-
mänkin popartisteja, Zetter-
berg sanoo.

– Olen mies, joka ei luo uut-
ta musiikin saralla. Vain sanat 

ovat omiani. Ne ovat tätä päi-
vää.

Sven Zetterberg Blues Band 

Grandissa tänään klo 21.45. 
Family Meeting -dokumentti FST5 -
kanavalla maanantaina 10.3. klo 
21.50.

GRAND BLUES FESTIVAL 2008

■ Lahden Blues Mafia ry järjestää 7. kerran
■ Paikkana Kauppahotelli Grand
■ Ohjelma
■ 19.45 Tim Lothar (Tanska)
■ 20.30 Baby Boy Varhama Blues Band (Suomi)
■ 21.45 Sven Zetterberg Blues Band (Ruotsi)
■ 23.45 Tom Principato & Powerhouse (USA)
■ 1.30 Mommah Brothers (Suomi)

Sven Zetterberg aloitti kitaransoiton vasta 24-vuotiaana. – Tykkään kitaran soundista, hän sanoo.
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Zetterberg tarttui huuliharppuun jo 12-vuotiaana. Siitä seurasi 
kurinalainen harjoittelu taukojen pitoon.


