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Eskilstuna är en unik musik-
stad. M e r än 60 procent a v 
a l l a ba rn i å ld rarna 7 — 1 6 å r 
g å r i frivillig musikundervis-
n ing. Det gör i runt tal 4 . 0 0 0 
elever. I f ö rhå l l ande till be-
fo lkn ingen är Eskilstuna Sve-
riges "mes ta mus ik s tad " . En-
ligt en dansk undersökn ing 
också Europas främsta, kan-
ske vär ldens . .. 

K lassrummen i Eskilstuna 
står a ldr ig tomma. N ä r sko-
lans läxförhör och skr ivn ingar 
slutat för d a g e n drar musiken 

Smesta9n 
som blev 
musikstad 

Ska man kunna lära musik 
måste man börja som barn. 
Det måste finnas någon form 
av musikalisk småskola. Och 
varfär inte undervisa I grupp. 
Musik likaväl som matematik 
kunde väl lämpa sig för 
gruppundervisning. Idéerna 
kanske inte verkar revolutio-
nerande nu. Men de var det 
då. På 1930-talet. 
Det var 1933 som musikdirektör 

John Norrman började med grupp-
undervisning 1 Instrumentalmusik 
i ABF: s regi — idén till detta nya 
undervisningssätt kom ursprungli-
gen f rån dåvarande ordföranden i 
Eskilstuna stadsfullmäktige Bern-
hard Hellström. 

Gruppundervisningen fungerade 
fint. Men, säger John Norrman, 
det var under den tiden jag fick 
insikten om nödvändigheten av att 
börja med barn. 
BLOCKFLÖJT 

En del folkskollärare i Tysk-
land använde sig vid den tiden av-
blockflöjten i klassundervisningen. 
Instrumentet hade även i Sverige 
sedan gammalt varit något av 
folklig "låtpipa" och John Norr-
man fann ajtt sopranflöjten lämpa-
de sig synnerligen väl som grund-
läggande instrument. 

Blockflöjten var ett okomplice-
rat instrument. Samtidigt som ele-
ven kunde framföra en enkel me-
lodi lärde han eller hon sig det 
grundläggande i musiken: notläs-

in ? rummen. Det spritter i 
d ragspe l , bö la r i s a xo fone r 
och sjunger i fioler. 

"'• C £ ) m e * t a 
m u s i k s t a d e n 1 

M a n n e n som gjort smedsta-
den k ä n d som mus ikstaden ä r 
musikdirektör John N o r r m a n i 
Eskilstuna. 

O m honom och o m den 
omfat tande underv i sn ingen 
hand l a r d e n n a och ett pa r 
fö l jande artiklar. Läsarna får 
först stifta bekan t s kap med 
den frivi l l iga musikundervis-

• blockflöjten ska alltid vara 
det grundläggande instrumentet 
• undervisningen I grupp och 

,, , . . „ , samspelet ska vara den förhärs-
n ingens g r a n d oldI man , d e k a n d o u n d e r v i s n i „ g s f o r m e n än-
får föl|a med pä en u p p -
täcktsfärd g e n o m sko lo rna 
och de får slutl igen en liten 
blick f ramöver i tiden i en in-

da upp på musikens högsta-
dium 
• den frivilliga musikundervis-
ningen ska vara helt kostnads-

tervju med musikkonsulent St ig ' r i -

Åker l ind. Och syftet med musikundervis-
ningen? Den har dubbla funktio-
ner. Dels en rent social funktion, 
dels en musikutvecklande. 

— Musikskolan syftar givetvis 
inte på det professionella, säger 

John Norrman. Den ska utveckla 
de frön som finns till en värdefull 
hobby för individen. En del elever 
har förstås speciell fallenhet för 
musik och. f å r genom skolan en 
hjälp på vägen — t. d. elever sit-
ter t. ex. i Hovkapellet. 

MUSIKKULTUR 
—< Musikundervisningen kom-

mer också at t sätta sina spår i 
framtiden, tror John Norrman. 
Dagens elever är morgondagens 
musiklyssnare och konsertbesöka-
re. På lång sikt kan en fin musik-
kultur skapas. 

Det finns en sida av musikun-
dervisningen som John Norrman 
vill ha ytterligare utbyggd. Det 
är gehörsläran. 

Man måste inte spela för att få 
utbyte av musik, anser John 
Norrman. Man kan lära sig att 

"lyssna" på en notsida utan at t 
ha spelat stycket. 

— Det är det jag brukar kalla 
"den inre rösten" och det kanske 
är det viktigaste i musiken, säger 
han. 

Varför inte ställa lyssnargrup-
per, gehörs- och teorigrupper öpp-
na för alla intresserade? 

Det är ett drygt och hårt arbeta 
John Norrman stått mitt i under 
nära 30 år. Det har krävt hun-
draprocentigt engagemang. Det 
är först nu som han fåt t ro att 
fästa den musik på notpapperet 
som levt inom honom så länge. 
• Och han känner det befriande. 

När John Norrman slutade som 
musikkonsulent 1961 efterträddes 
han av musikdirektör Stig Åker-
lind — en gång John Norrmans 
elev i blockflöjt och hans trägna 
skrivhjälp när arbetet hopade sig 
på musikexpeditionens bord. 

Text: ran 
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• John Norrman-fonden instiftades 1961 och delade i maj i fjol 
ut det första musikstipendiet. Folket står bakom fonden, som 
kom till då John Norrman avgick som musikkonsulent. Den 
första stipendiaten blev fiolspelande Ingemar Larsson, som får 
undervisning på högre musiklinjen av förre konsertmästaren i 
Hovkapellet, musiköverlärare Ernst Källberg. På bilden ackom-
panjerar John Norrman sin förste), stipendiat i en violinkonsert. 

ning och takt. Blockflöjten blev 
alltså något av ett "Sesam öppna 
dig". 

Läsåret 1941—42 flyttades 
gruppundervisningen över till sko-
lans undervisning och 1942 blev 
John Norrman musikkonsulent. 
Under 1940-talet svällde verksam-
heten ut med lavinartad fart . 1946 
fick 350 elever frivillig musikut-
bildning och 1951 hade antalet 
växt till 2.000. I dag är det 1 runt 
tal 4.000 elever i den frivilliga un-
dervisningen och det kommunala 
anslaget är störst 1 Sverige med 
drygt 800.000 kronor. 

Tre huvudprinciper har John 
Norrman satt upp för musikun-
dervisningen: 

Norrman-konsert 
När John Norrman — den man 

som gjort smedstaden känd som 
musikstad — 1961 lämnade tjäns-
ten som musikkonsulent startades 
på Folkets initiativ en insamling 
bland läsarna. Det resulterade 1 
en nät t summa pengar som gick 
till bildandet av en stipendiefond 
som Eskilstuna stad förvaltar. Sti-
pendiefonden fick naturligtvis 
namn efter John Norrman. 

Varje år i m a j hålls en kon-
sert vars behållning tillfaller fon-
den. Första stipendiet utdelades 1 
fjol till violinisten Ingemar Lars-
son, som går i högre undervisnin-
gen i fiol och ska söka in på 
Akademin. I år gick stipendiet 
till akademieleven Per-Owe Jons-
son. 

Stipendiet överlämnas i sam-
band med en konsert den 10 maj. 
Vid konserten inleder ungdoms-
symfoniorkestern med Pomp and 

Clrcumstance av Elgar under mu-
sikdirektör Sam Anderssons led-
ning. John Norrman kommer a t t 
leda ABF-kören I tre av sina egna 
sånger. Rekarnekretskörerna 
framför tillsammans med kam-
marorkestern och med Anna-Gre-
ta Malmquist som solist, Bonde-
kantaten av Bach under musik-
direktör Stig Åkerlinds ledning1. 
John Norrman övertar dirigent-
pulten då körerna och kammar-
orkestern framför hans egen "En 
sångardag". Kammarorkestern 
under konsertmästare Ernst Hall-
bergs ledning, kommer a t t svara 
för en egen avdelning. 

I fjol spelade stipendiaten själv 
med i konserten. Det är inte helt 
omöligt at t också årets elev ut-
trycker sin tacksamhet med mu-
sik. Får man gissa på en Mozart-
sonat ? 





Bilderna: 
• Hon tillhör de musikelever 
som ska gå vidare. Hon går nu 
1 näst sista ring och siktar till 
sommaren på en kantorsexa-
men. Deit är en gymnasissa 
med omfattande muskintresse. 
Hör bara: i ungdomssymfoni-
orkestern spelar hon pukor, i 
ungdomsorkestern kontrabas, 
fiol 1 orkesterföreningen och 
altfiol 1 kammarorkestern. Där-
till spelar hon oboe, flöjt, orgel 
och piano samt tar lektioner i 
sång och teori. Och hon går 1 
näst sista ring — hur hinner 
hon? 

klarinett och fr. v. Ingegerd 
Åberg, 9 år, Marianne Carlsson, 
11 år, Karin Öberg, 9 år, och 
Lena Lundin, 9 år, hör upp-
märksamt på. Om det är svårt 
att spela klarinett? Nej, inte 
svårt. Bara roligt! 
• När eleverna blivit mer 
avancerade på sitt instrument 
kommer de i regel in i någon 
orkester — vanligen först i 
skolorkestern. Här repeterar 
ungdomssymfoniorkestern un-
der musiköverlärare Sam An-
derssons ledning. Mer än 50 
ungdomar sitter med 1 orkes-
tern. Vid pukorna står Marga-
reta Tegeman. 

• Första steget in 1 instrumen-
tet» värld — blockflöjten. Alla 
musikskolans elever får börja 
med den enkla "låtpipan" för 
att lära sig noter och takt. Fru 
Vera Forsén undervisar en liten 
grupp på 7 elever 1 första 
Ulass. De stampar en-takt, två-
takt, tre-takt och fyr-takt och 
Wåser "Skeppet går". 
• Efter tre terminers undervis-
ning i blockflöjt får eleverna 
välja instrument. Som alla 
andra musikelever på detta sta-
dium går de i gruppundervis-
ning. Arne Welander visar hur 
"Du kära måne" ska spelas på 


