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Tor Ebenholtz, Malmköping, född 

Tuschteckning — Björn i fjället — av Tor Ebenholtz. 

i Jämtland, 39 år i SJ-tjänst, sjuk-
pensionerad 1956, flyttade till 
Malmköping 1962. Har bl. a. fått 
Kungens medalj "för nit och red-
lighet i rikets tjänst". Ålder 61. 
Detta är väl vad man i ett nöt-

skal kan rubricera som "ett normal-
liv" — men när det gäller Tor 
Ebenholtz, ja, då finns det en an-
nan historia med i handlingen. 

ETT RIKT SPELMANSLIV 
Från barnsben fick Tor Ebenholtz 

kontakt med "fiolspelmän" av riktig 
kaliber — riksbekanta Plog-Anders 
Hansson och Eskils Hansson. Därtill 
ärftligt påbrå av fadern — ja, vad 
vore självklarare än att Tor själv 
tog "felan" i hand. 

Meriterna är tre medaljer från Jämtlands Spelmanslag — den senas-

Tor Ebenholtz visar upp sin 2.355: a. Är den inte tjusig ? 

TÄNDSTICKOR NY HOBBY 
Ja, helt enkelt vanliga "säkerhets-

tändstickor" — fast utan tändsatsen. 

te guldmedaljen "vid spelmanstäm-
man i fornbyn Jämtli" — som in-
i skriptionen så jämtländskt lyder. 
Dessutom högvis med diplom, därav 
ett som har inskriptionen "För egna 
komponerade låtar", som Tor Eben-
holtz erhöll vid riksspelmansstämman 
i Uppsala 1954. Allt som allt rör det 
sig om 25—30 låtar. 

RITA OCH MALA ANNAN HOBBY 
Det gäller att vara verksam, så re-

sonerade Tor Ebenholtz, när han blev 
pensionerad. 

De ritade och målade alsterna har 
för det mesta hamnat hos goda vän-
ner. Mest fantasiprodukter — dock 
alla av förnämlig klass. 

— Jaja, säger Tor Ebenholtz blyg-
samt, det är ju för min egen del 
'som jag håller på. 

— Första fiolen jag gjorde, det var 
i februari—mars, den låter egentli-
gen som en riktig "jazzfiol". 

Faktiskt, den lät annorlunda — 
även om man har dåligt musiköra. 

Även tändstickor har kommit till 
användning när det gäller tavlor. 
Högsta antalet för en "sommaräng 
med stuga" — 10.002 tändstickor. 

Tor Ebenholtz och hans fru Hed-
vig — som spelar cittra — har vid 
otaliga tillfällen spelat på bröllop, 
födelsedagar etc. 

— Jaha, vore inte detta en till-
gång för Malmköpings Hembygdsför-
ening? 

KLM 

— Underligt? 
— Inte — i varje fall inte om man 

använder 2.355 tändstickor för att byg-
ga en fiol. Och som den låter sen. 
Därtill med finfina blomsterslingor. 
T. o. m. snäckan är handskuren 
— grejen som sitter längst upp. F. ö. 
endast lim och stickor! 


