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Att dra en blues eller 
spela en trudelutt på 
säckpipa. Inget är främ-
mande för Göran Kunst-
bergs, musiker i Sträng-
näs. 

Han har en bred reper-
toar. King & Ross heter 
Görans band. De har gjort 
två LP-skvior. Den se-
naste är en salig bland-
ning av blues, folkmusik 
och stilla ballader. 

Göran tycker sig ha hit-
tat sin plats på jorden. 

— Jag är en total lokal-
patriot, säger han. 

I en liten röd stuga vid Väs-
terviken i Strängnäs bor Göran 
Kunstbergs. När han öppnar 
dörren väller sakerna emot oss. 
Den lilla hallen är belamrad av 
högtalare, kläder och små lek-
saksfigurer i plast. 

På köksbordet ligger en halv-
färdig modell av ett vikinga-
skepp. I ett hörn i köket står en 
smal säng inklämd. Hyllorna 
är fulla av delar till en modell-
järnväg. 

Tvärtemot vad inredningen 
signalerar är Göran 30 år. Han 
är heltidsmusiker. 

Pubspelningar 
Den främsta inkomstkällan 

är spelningar på pubar. 
— Jag spelar nästan uteslu-

tande covers när jag är ute på 
ställen. Ofta spelar och sjunger 
jag själv, men ibland uppträder 
jag tillsammans med en annan 
kille. Det blir oftast så att jag 
sjunger, eftersom jag är bäst. 

Falsk blygsamhet är det vär-
sta Göran vet. 

— Folk säger att jag sjunger 
förbannat bra. Då tar jag åt mig 
av vad de säger. Det gäller bara 
att försöka bibehålla det som är 
bra, så att de inte blir besvikna 
nästa gång de lyssnar på mig. 
Dessutom försöker jag aldrig 
härma någon annan. Cornelis 
sjöng på sitt sätt och jag sjunger 
på mitt. 

Säckpipare 
I telefonkatalogen står det att 

Göran är säckpipare. 
—Ja, heter det inte det, säger 

han. Säckpipsspelare låter så 
pretentiöst, det gillar inte jag. 

Att ta saker för vad de är 
verkar vara ett typiskt drag hos 
Göran. 

Han spelar gitarr, piano, 
trummor, cello, fiol och säckpi-
pa bland annat. Under samta-
lets gång kommer det fram att 
han även har mandolin på re-
pertoaren. 

Hur det kom sig att han bör-
jade spela kan han inte förkla-
ra. Det böljade med trummor 
när han var tio år och sedan har 
det bara rullat på. 

För fem år sedan började 
Göran spela säckpipa. 

— Det var den fantastiske 
cellopedagogen Stefan Ekedahl 
som lärde mig grunderna. Vil-
jan är drivkraften när jag ska 
lära mig ett nytt instrument. 

Nytt material 
Numera bygger Göran säck-

pipor. Han använder sig inte av 
vassrör, som är det vanliga ma-
terialet, utan mässingsrör. 
Kompisen Ebbe Abjerg kom på 
att det gick lika bra att använ-
da det. 

— Det är lättare att spela på 
en säckpipa som är byggd på 
det här sättet. Det är inte många 

Göran Kunstbergs är säckpipare. Han både bygger och spelar säckpipa. 

som klarar av att spela på vass-
rörspipor. Genom att använda 
mässing kan fler börja spela 
säckpipa. Jag tycker att det är 
viktigt att inte en massa män-
niskor blir utestängda. 

Göran döper sina säckpipor 
efter olika varelser i den nord-
iska asatron. Han visar upp två 
stycken som inte är riktigt kla-
ra. Den ena heter Idun och den 
andra Orne. 

Att säckpipan är ett skottskt 
instrument tror inte Göran på. 
Från början var det ett herdein-
strument. Piporna tillverkades 
av hela djurkroppar exempelvis 
av svin. 

— Säckpipan är ett fint in-
strument som går bra ihop med 
cello och fiol, säger Göran. 
Egentligen låter det mer svenskt 
än dragspel. 

Pristagare 
I somras fick han brons på 

riksspelmansstämman för lo-
vande spel på säckpipa. 

Göran tar fram diplomet och 
säger: 

— Det här äjwnin stolthet 

Göran säger sig vara en total 
lokalpatriot. Han har bott i Es-
kilstuna största delen av sitt liv, 
men flyttade till Strängnäs för 
fem år sedan. Här trivs han bra. 

— Jag bodde i Bergshamra 
utanför Stockholm i tre månader 
förra året. Men om det tyckte jag 
inte. Strängnäs är en bra plats 
för mig. Jag vill att det ska vara 
som det är här. Det finns lite av 
allt här. 

Tradition 
Om någon skulle komma på 

tanken att bygga ett höghus i 
Strängnäs, då skulle Göran 
skrika högt. Hn tycker om gam-
la byggnader och saker. Tradi-
tioner för han gärna vidare. 

Ur något skrymsle plockar han 
fram en hembygdsdräkt. Den 
använder han när han är ute och 
spelar. 

Till vardags är det annars mest 
jeans och tröja som gäller. 

Att uppträda på pubar före-
drar Göran. 

— På pubar lyssnar folk på 
musiken med öppna öron. På 

konserter går människor med 
en annan syn på musik, de kon-
centrerar sig på detaljer i stället 
för att lyssna på helheten. 

Han har även spelat cello i S:t 
Thomas kammarorkester och i 
flera olika band, exempelvis i 
Wizz. Just nu satsar han på sitt 
band King & Ross. De gör en 
salig blandning av musiksorter. 

Musikaliskt potpurri 
Göran sätter på deras senaste 

LP, Bleeding Feeling. Flight 
trough history (Flykt genom 
historien) del I och II, är en vari-
ation på en låt. Den första delen 
består av folkmusikaliska toner, 
med fiol och säckpipa. Den andra 
är en modern variant, med syn-
tar och elgitarr. 

Nästa låt vi lyssnar på är en 
stillsam ballad, som heter Pour 
Sophie. Hela LP:n är ett potpur-
ri av olika stilar. 

Bandet har varit på turné i 
Lettland. 

Göran lyssnar gärna på kyr-
korgelmusik. 

— KÄkorgeln är j^e ikens 

drottning. Det tog tid innan jag 
tyckte om den, men nu tycker 
jag mycket om den. Jag har 
faktiskt skrivit två orgeltrude-
lutter. 

Gud inspirerar 
Inspiration får Göran av Gud. 
— Vad nu Gud är, det vet jag 

inte. Kanske naturen. Antagli-
gen är jag inte den typen som 
folk tror är kristen. Jag har ju 
varken kortklippt hår eller 
skjorta och slips. 

— Men svär gör jag. Vaije 
gång jag svär tycker jag att jag 
trycker ned djävulen lite till. 

Inget är tabu. Allt är tillåtet. 
Blanda friskt och fuska på oli-
ka instrument. Det viktigaste 
är att det inte blir för pretenti-
öst. 

Göran Kunstbergs tar det 
mesta med ett garv. Möjligen 
är det enkelt att vara lättsam 
när man lever som Göran. Han 
litar på sin omgivning. 

Petronella Uebel 


