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Namn. 

Adress. 

?ostnr_ 

Postadress. 

IMytt nummer 
till Land 
08/787 5100 

Frankeras ej 
Land 

betalar portot 

En klenod Du kan köpa 
endast genom Land 
Miniatyr-mjölkflaskan är tillver- mm. Den väger 340 gram. I 
kad i homogen mässing av hög botten är den försedd med en 
kvalitet. Den är 62 mm hög och stämpel i form av Lands logotype. 
har i botten en diameter av 34 Den säljs endast genom Land. 

Äldst och yngst i 
törsta fiolklubben 

kommer ut med 9 nummer om 
året. Om man vill vara med på 
klubbens fiolbyggarkurs så 
kostar det 50 kronor per ter-
min. 

Medlemmarna får också 
köpa material billigt, eftersom 
klubben har egen import från 
Västyskland. 

Den onsdag Land besöker 
Snäckan är ett trettiotal med-
lemmar på plats. Det doftar 
friskt av gran, lönn och lind 

därinne. Överallt sitter männi-
skor böjda över plattor, klos-
sar och halvbyggda instru-
ment. Från klockan 12 och 
ända fram till klockan 21 är 
klubbens lokaler öppna. På 
dagen är det mest pensionärer 
där och på kvällen kommer de 
yngre. 

Ulf Kristofferson 
Bild: Michael Calvert 

Ta kopior 
på allvar 

konsthögskola, i Göteborg. 
Här har man möte varje ons-
dag och bygger då — förutom 
fioler — också nyckelharpor. 

Även på tisdagskvällarna är 
det sammankomster i Snäc-
kans lokaler. Då träffas klub-
bens stråkensemble för att 
ova. 

Det kostar 25 kronor per år 
att vara medlem i Snäckan 
och då får man bland annat 
klubbens medlemsblad, som 

I fiolernas värld har ordet 
kopia inte alltid samma nega-
tiva klang som inom konsten. 

Typiskt är t ex vad en byg-
gare berättade för mig i som-
ras: »Jag hade en Josef Klotz 
inne för reparation. Jag blev 
så förtjust i den, att jag mätte 
upp den, och nu skall jag göra 
en kopia.» De stora mästarna 
är svåra att överträffa. Hellre 
därför en kopia av ett mäster-
verk än ett original av en me-
delmåtta. 

Kopior kan vara allt från 
massprodukt till mästerverk. 
Några har bett mig skriva om 
Maggini, och han kan bli ett 
bra exempel. 

Giovanni Paolo Maggini 
levde mellan 1580 och 1630 och 
bodde i Brescia i norra Italien. 
Han var alltså en av de tidiga 
mästarna, överlägsen sina 
samtida i alla avseenden, spe-
ciellt i fråga om ton. Därför 
blev han också kopierad re-
dan under sin livstid. En äkta 
Maggini kostar i dag upp emot 
en miljon kronor. En kopia 
kan vara värd från några tu-
senlappar till närmare två 
hundra tusen. Nyligen har jag 
sett en fin Maggini, byggd på 
1800-talet av den store franske 
mästaren Jean Baptiste Vuil-
laume (1798-1875). Han kun-
A 1 göra kopior, och det var ju 

n som kopierade Paganinis 
oritfiol så skickligt i sam-
id med en reparation, att 

Mjölkflaskan till vänster är en miniatyr 
av de flaskor som en gång transportera-
de mjölken från gårdarna till mejerier-
na. En miniatyr gjord i storlek 1/10 av 
förebilden. Den minner dagens genera-
tion om en snart svunnen tid men är 
samtidigt en dekorativ och trevlig pryd-
nad. Genom sin tyngd mycket lämplig 
att "hålla reda på" en pappershög. En 
mycket lämplig present till alla. 

Svarspost 
Kundnr 11639424 
10110 STOCKHOLM 

Fiolbyggarklubben Snäc-
kan i Göteborg är Sveriges 
största med 270 medlem-
mar. Och den är också lan-
dets äldsta. Redan 1949 bil-
dade Gunnar Sandborn 
Snäckan. Gunnar är i dag 
82 år men fortfarande myc-
ket aktiv i klubben. 

Det är Gunnar Sanborn 
som har utformat de principer 
som klubbens medlemmar 
följer då de bygger sina instru-
ment. »Harmonisk avstäm-
ning» kallar han själv den bä-
rande idén. 

— Vi arbetar med hörseln 
som vårt viktigaste verktyg, 
säger Gunnar. 

Han håller upp en halv-
byggd fiol och knackar med 
bakändan av en penna. 

— Varje del av fiolen har en 
ton, men när instrumentet är 
sammansatt så ska alla de-
larna ha samma ton. Det gäller 
alltså att utforma de olika 
styckena så att de passar ihop 
och att med hörselns hjälp se 
till att det blir harmoni i instru-
mentet. 

Fiolbyggarklubben Snäc-
kan lånar lokaler i Valands 

lörra och 
sprickiga 
händer? 

Jag beställer . . ». exemplar av Lands 
Miniatyr-mjölkflaska i homogen mäs-
sing å 109 kronor. Mervärdeskatt ingår 
i priset med 19,00 %. Porto- och post-
förskottskostnad tillkommer. Varorna 
sänds med 10 dagars returrätt. 

Äldst och yngst av Snäckans 270 medlemmar. Gunnar Sanborn, 82, var den som startade klubben 1949. Lars Molin, 13 har nyss blivit medlem 
och får nu lära sig grunderna i fiolbyggandets konst. 

häxmästaren i förstone lär ha 
gripit efter kopian, när han 
skulle hämta den. En kopia 
kan vara värd att ta på allvar. 
En fiol av Vuillaume kan i dag 
kosta mellan 150 000 och 
200 000 kronor. 

Därför vet jag, att en fru i 
Småland kanske är en smula 
nervös när hon läser detta. 
Hennes kärnfulla brevfråga 
lyder: »Har en fiol som det 
står 'Vuillaume Jean Baptiste 
å Paris 3, rue Demours-
Ternes' i. Vad kan den vara 
värd?. 

På den adressen bodde för-
visso Vuillaume efter 1860. 
Men samtidigt måste jag rap-
portera, att den gamla fabriks-
katalog jag har framför mig 
upptar fyra sorters Vuillaume-
fioler i olika prislägen. 

Helosan ® 
helår och lenar 
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Röjås-Jonas kommer att 
vara med på körstämman 
i Skinnskatteberg. Dels 
ger han tillsammans med 
sina döttrar en konsert -
Sång i folkton - i Herr-
gårdssalongen lördagen 
den 18 juni kl 17.00. Dels 
leder han ha en sångar-
verkstad. 

V / 

fick jag tuberkulos, var sjuk 
länge och kunde inte återvända 
till det tunga arbetet i skogen. 

Så kom det sig att han vid 24 
års ålder började på Folkliga 
musikskolan i Ingesund, utan-
för Arvika. 

- Innan dess hade jag bara 
spelat låtar, men nu fick jag bör-
ja lära mig annat också, säger 
han. 

Studerade i sex år 
Jonas gick tre år i Ingesund, 

studerade sedan musik i Am-
sterdam två år innan han till-
bringade ett år på musikhög-
skolan i Stockholm och tog exa-
men som musikpedagog. 

1952 när han var klar med 
sina studier startade han musik-
linjen på Framnäs folkhögskola 
och 1961 Kappeisbergs musik-
skola, där han fortfarande är 
kvar. Under några år var han 
skolans rektor. 

— Men nu har jag världens 
bästa musiklärartjänst, säger 
Jonas. Jag undervisar i traditio-
nellt fiolspel och så har vi startat 
musikhandledarutbildningen är 
på skolan och där är jag också 
lärare. 

Musikhandledarutbildningen 
är tvåårig och bygger mycket på 
Jonas tankar om att alla är mu-
sikaliska i grunden och har rätt 
att uppleva musik som deltaga-
re. Han har inspirerats av Lilli 
Fr iedman från Hamburg och 
hennes idéer om gruppimprovi-
sation och musikrörelsen från 
60- och 70-talen som ville spela 
med människor, inte bara för. 

— Jag har velat ta tillvara de 
bitarna därifrån, säger Jo-

ket av det som gjordes 

Röjås-Jonas lär ut fiolspel 
med stråken mellan knäna 

då är alldeles för bra för att få 
glömmas bort. 

Utbildningen har funnits f rån 
1976. 

Få barnen att sjunga 
— Vi vill utbilda människor 

som kan få andra att börja delta 
aktivt i musiklivet, säger Jonas. 
De handledare som har blivit 
klara här hos oss har mest arbe-
tat på skolor och i barnstugor 
för att få barn att börja spela, 
sjunga och dansa. 

Men i princip vill vi ju nå alla. 
För vi tror att det enkla och 
raka i musikkontakten betyder 
mycket för människor och ger 
dem lust och vilja till kreativitet. 

Du utbildar ju också elitmu-

siker. Hur ser du på det? 
— Det finns ingen motsätt-

ning mellan att utbilda en elit 
och arbeta bort hämningar inför 
musik. Ett väl fungerande mu-
sikliv förutsätter att det finns 
skickliga musiker och folk som 
både lyssnar och deltar i musi-
ken. 

Snart dags för pension 
— Det är olyckligt att vi har 

en sådan solistdyrkan i vår väs-
ter ländska tradition. I en del 
afr ikanska kulturer t ex, kan en 
skicklig musiker spela tillsam-
mans med en som inte kan så 
mycket. Musiken är gjord så. 
Den skicklige får spela som han 
kan och den som inte kan så 

mycket får enkla saker att göra. 
Men det viktiga är att alla he-
hövs, att det låter bra tillsam-
mans. 

Jonas ä r 61 år och har bara 
några år kvar innan han pen-
sioneras och får sluta på Kap-
peisberg. 

— Men jag känner mig nöjd 
med det jag gjort hittills, att ha 
startat musiklinjerna inom folk-
högskolan. Nyligen har jag köpt 
tillbaka mitt barndomshem, Röj-
åsgården. Dit ska jag flytta ef-
ter pensioneringen, för det är 
något visst med Dalarna. Och så 
tänker jag åka runt och hålla fö-
redrag och kurser. Just nu har 
jag många anbud som jag måste 
tacka nej till. Tiden räcker inte 
till. 

Jonas ska ha en verkstad på 
körstämman i Skinnskatteberg i 
juni. 

— Jag vill att körsångare ska 
kunna gå utanför sina ramar, 
våga mer än bara stå där rakt 
upp och ned och sjunga, säger 
han. På förra årets stämma lät 
jag folk först spela på kastruller 
och bunkar med slevar. När de 
sedan märkte att de började 
fungera i ett meningsfullt sam-
manhang fick de pröva på mer 
tradionella instrument. För att 
till slut upptäcka att vem som 
helst kan spela även om vi gör 
det på olika nivåer. 

Kerstin Holmberg 
Foto: Bo Schilling 

Ada människa 
xan röra armen 

spela fiol, säger 
as-Jonas. Och för 

v x visa vad han menar 
stämmer han sin fiol så 
att det går att dra strå-
ken över strängarna 
och sjunga »Sollerö 
långdans» till, utan att 
ha några som helst 
kunskaper i fiolspel. 

— Jag stämmer strängarna i 
ett lämpligt ackord, d-a-g-a, och 
låter någon som inte spelat fiol 
förut sköta spelandet, så får de 
andra som är med i mina öv-
ningar sjunga och dansa till, för-
klarar han. 

— Vi har en överdriven re-
spekt för traditionella musikin-
strument, en spärr som man 
kan komma över. Alla männi-
skor kan delta i en meningsfull 
musikalisk gemenskap. Det gäl-
ler bara att våga använda den 
musikalitet vi alla har. 

Röjås-Jonas är riksspelman 
och arbetar som fiollärare och 
ensembleledare på Kapells-
bergs musikskola på folkhög-
skolan i Härnösand. 

Han är född och uppväxt i 
Boda utanför Rättvik. Hans 
pappa var storspelman. 

— Många gånger när jag var 
liten somnade jag i kökssoffan 
hemma till tonerna från låtspe-
lande spelmän, berättar Jonas. 
När han var fem år började han 
själv spela låtar på fiol. 

— Men det bestämdes att jag 
skulle bli skogshuggare, något 
annat var otänkbart. Fast så 

- Jag stämmer om strängarna på fiolen till d-a-g-a, [i stället för det ett bra sätt att börja träna bort folks överdrivna respekt för instrument, 
vanliga e-a-d-g) och så låter jag den som inte kan spela hålla fiolen så här Alla kan spela, säger Röjås-Jonas. 
och dra stråken över strängarna samtidigt som andra sjunger till. Det är 



LAND nr 45 den 12 november 1982 • * 

rPå en platta står en gam-
mal kastrull med vatten 
och puttrar. I den finns en 
liten glasburk med gul-
brunt lim. Arne Rydberg 
rör om i det, konstaterar 
att limmet är för tjockt och 
späder ut det med lite vat-
ten ur kastrullen. 

— Det här är pärllim, för-
klarar han, det enda man 
får använda när man sätter 
fast botten, lock och hals 
på en fiol. Annat lim gör att 
fiolen blir omöjlig att ta 
isär och reparera. 

Det är onsdagskväll. Mellan 
sex och halv nio samlas florton 
personer i källaren i den gam-
la Engelbrektsskolan på Val-
hallavägen i Stockholm. De lär 
sig bygga fioler av Arne Ryd-
berg och Gert Berg, på två av 
Stockholms få fiolbyggar-
kurser. 

Kursdeltagarna sitter vid 
slöjdsalarnas hyvelbänkar och 
arbetar med sina fioler. Någon 
håller på att bocka till den 
tunna sargen. En annan hyv-
lar, med små egenhändigt till-
verkade hyvlar, välvningen på 
fiolens lock och en tredje har 
just börjat skära ut snäckan på 
fiolens hals. 

- Det tar två, tre terminer 
för de flesta att få sina fioler 

Att bygga en fiol är ett verkligt precisionsarbete. Små, små detaljer kan göra skillnader i hur fiolen kommer att låta till slut. Här filar Ulla-Britt 
Gustavsson på hörnklossarna på sargen. Bilder: Birgitta Rydbeck 

...sen blir det fiske 
i Stockholms ström 
färdiga, säger Arne. Men då 
måste de jobba med dem hem-
ma också. 

Kerstin Gustavssons fiol 
börjar bli klar. Hon har fått 
skruvar (att stämma strängar-
na med), greppbräda och sad-
lar av svart ebenholtz på plats. 
Resten av fiolen byggs av lönn 
och gran. 

- Det känns som det tagit 
ett helt liv att komma så här 
långt, säger hon och tittar på 
sitt verk. När fiolen blir färdig 
ska hon spela folkmusik på 
den. 

Andra fiolen 
Anne-Marie Zetterberg hål-

ler på att bygga sin andra fiol. 
- Ett hantverk jag vill lära 

mig, säger hon. Det är en ut-
maning för det finns inga fär-
diga normer för hur man ska 
få dem att låta riktigt bra. Och 

så är det en fantastisk känsla 
att spela på ett instrument 
man byggt själv. 

— Ja, det är ju fortfarande 
så att de bästa fiolerna 
byggdes i Italien mellan 1650 
och 1750, säger Arne. Ingen 
vet varför. Det är intressant. 

Carlo Mognaschi, violinist 
från Italien som numera arbe-
tar med att låta utvecklings-
störda ungdomar i norra 
Stockholm göra musik, håller 
på att bygga sig en altfiol (de 
är lite större och lägre i tonen 
än violiner.) 

Bästa avkopplingen 
— Det här är avkoppling, 

säger han. Det finns inget bätt-
re än att efter en åtta timmars 
arbetsdag sätta sig vid köks-
bordet och arbeta lite på fio-
len. 

De två och en halv fiol-
byggartimmarna är snart till 

ända. Snabbt och vant plockar 
kursdeltagarna ihop verkty-
gen. Pärllimmet försvinner in i 
ett skåp. De halvfärdiga fio-
lerna stoppas ned i väskor och 
fodral. På några minuter är 
lokalen tom. 

— Många har gått här länge 
och är väl intrimmade i ruti-
nerna, skrattar Arne. Det tar 
lång tid att bygga en fiol så de 
som står i kö för §tt komma 
med på kursen får vänta 
länge. 

Så tar han och Gert sina 
väskor, ur dem sticker det upp 
kastspön. De ska fiska öring i 
Stockholms ström ett par tim-
mar innan de går hem. 

Och nästa dag träffas de 
som vanligt i sin verkstad på 
söder i Stockholm där de för-
sörjer sig på att bygga och 
reparera fioler. 

Kerstin Holmberg 

- Det är 
svårt att 
bygga fioler, 
säger Carlo 
Mogna-
schi. Lock 
och bot-
ten måste 
stämma 
inbördes. 



Romantisk och lyrisk. Stark och jordnära. 
Åsa Jinder besitter kontrasterande egenskaper. 

I nyckelharpan kommer hennes totala spännvidd till uttryck 



Mamma, musiker och författare. 
Åsa Jinder har många strängar 
på sin lyra. 

Och strängarna ger framgång. 
Åsa Jinder spelade på nobelfesten 1988 

i direktsändning för 60 miljoner åskådare. 
Och under årets melodifestival i Dublin 
uppträdde hon tillsammans med grup-
pen Secret Garden inför 500 miljoner titta-
re. 

Miljoner människor i publiken tycks 
inte ge henne några darrande knän. Tjejen 
tycks besitta ett orubbligt självförtroende. 

- Jag har faktiskt aldrig fattat vad man 
skall vara rädd för, börjar hon. 

-Jag var sist i skaran på fem barn. Det är 
ju så, att den som är yngst bland syskonen 
"är så gullig". Det är inte så allvarligt ifall 
den minsta gör bort sig. 

- Den basen är bra att ha i bagaget när 
man arbetar inom artistbranschen. 

- Pappa stöttade mej och sade "sätt dej 
inte vid skolbänken och plugga till bank-
kamrer. Du har saker och ting inom dej, 
utveckla det!". 

- Det var modigt av honom att säga så, 
tycker Åsa. 

Relationen med modern var mer kompli-
cerad. 

Åsa präglades som barn av moderns 
alkoholism. Moderns sjukdom väckte in-
tensiva känslor, vilket fick Åsa att skriva 
den självutlämnande succéboken "Bli 
min mamma igen" som kom ut 1991. 

Nu är Åsa på gång med ytterligare en 
bok. Den handlar om en kvinna som skyl-
ler sin olycka på barndomen, men som till 
slut lär sig ta ansvar för sina egna känslor. 
Romanen skall bli en slags mjuk feminis-
tisk fiktion. 

-Jag har upprörts över nyfeministrörel-

sen på 80-talet där bara karlarnas sämsta 
sidor drogs fram. Män var inte värda ett 
nickel. Kvinnorna var hårda, okänsliga 
och råa; sprang på Café Opera och tog 
killarna på pungkulorna. Jag gillar inte 
" ha ta-karlar" -böcker. 

- 1 stället har jag velat skriva en roman 
om en vanlig kvinna, med typiska kvinn-
liga egenskaper, berättar Åsa. 

Åsa Jinder är också en van föreläsare. 
Sedan författardebuten har hon föreläst 
ett otal gånger för IOGT-NTO. 

Hon är des su tom u t n ä m n d som 
skyddsängel för en grupp barn mellan 
åtta och nio år i AA-rörelsen. 

- Det är väl fantastiskt! Att få äran att bli 
\ 

utsedd som skyddsängel till barn, tycker 
Åsa. 

Musikaliskt är hon samtidigt förutsäg-
bar och överraskande med sitt karakteris-
tiska folkloristiska melodispel, synt-
sound, gungande, vaggande rytmer; 
drömskt, men ändå tufft, jazzigt och vå-
gat. Hon är målmedveten och har skinn 
på näsan. Själv säger hon att hon är född 
stark, glad, positiv och orädd. 

- Men känslig. Ja, framförallt känslig, 
tillägger hon. 

För tillfället lyssnar hon på Chopin. 
Hård techno skyr hon som pesten. 

- Jag är romantiker och dras till en aning 
vemodig och melodiös musik. 

Som tolvåring lyfte Åsa Jinder i smyg 
försiktigt ner pappas egenhändigt tillver-
kade nyckelharpa från väggen och tjuv-
spelade när ingen hörde på. Tre år senare 
blev hon utsedd till Sveriges yngsta riks-
spelman. 

Jinders musikaliska koncept var 1986 så 
väl utvecklat att ingen med hörseln i be-
håll kunde ta fel på Åsas låtar. 

Samma år blev hennes "Skänklåt till 
Johannes" en av riksradions 20 mest spe-
lade låtar. Succé efter succé. 

Fast hemma lever Åsa Jinder med bar-
nen Johannes, 8, och Josefine, 7, som om 
ingenting hade hänt. 

- Jag har svårt att förstå det här med 
framgången, att det handlar om mej. Först 
och främst ser jag på mej själv som mam-
ma. Jag skulle vilja ha sju-åtta ungar, säger 
hon, men tillägger spontant: 

- Det är ju det där med karlar, att man 
skall få ihop det. Så mycket skall stämma. 

Efter separationen för fyra år sedan från 
sin dåvarande make har hon levt ensam. 

- Jag trivs med det. Jag har alltid varit 
lycklig som fri kvinna. 

- Äktenskap är något heligt för mej. Det 
har jag liksom gjort en gång. Jag känner 
motstånd mot att låta mina barn forslas hit 
och dit. 

Från vardagen som tvåbarnsmor till 
världsartist. 

"Nocturne" vann med bred marginal i 
melodifestivalen i Dublin, men har fått 
utstå en del kritik i massmedierna. 

Låten anses inte vara en schlager. Den 
innehåller för lite sång, är alldeles för ro-
fylld - rent klingande vacker och medita-
tiv. 

"Nocturne" är helt klart ett udda inslag 
inom ramen för den hårt konventionella 
schlagertradtionen. 

- Jag blev förvånad över Sveriges in-
ställning. Jag trodde svenska musikbran-
schen var öppen för utveckling, kommen-
terar Åsa. 

Till en början tvivlade även Åsa på hu-
ruvida "Nocturne" passade som bidrag 
till melodifestivalen. 

Men norska producenten Odd-Arvid 
Strömstad stod på sig. Låten skulle till 
varje pris framföras på tävlingen. 

- Odd-Arvid Strömstad övertalade 
kompositören Rolf Lovland att ta mod till 
sig. Han menade att någon måste våga 
göra något nytt och kvalitativt, berättar 
Åsa. 

Känslomässigt föll Åsa Jinder direkt för 
Rolf Lovlands musik och uppmuntrade 
honom att delta i tävlingen. Lovland bad 
i sin tur Jinder att medverka i produktio-
nen av "Nocturne". 

"Jag-uppröfdesJhw 
nyféminismenpå 80-taletdäri^ra 
karlarnas sämsta sidor drogs frarm 
Kvinnorna var hårday okänsliga ock 
råaoch sprang på Café Opera^ch 

tog kittarna på pmtgkulorna." 
10 



- Jag blev jättelycklig. Det kändes som 
en ära för mej. 

Violinisten Fionnula Sherry som med-
verkar i produktionen är välkänd i inter-
nationella sammanhang. 

Hojrär förstaviolinist i RTE Symphony 
Orchestra i Dublin och har spelat med 
berömda artister som Van Morrison, 
Sinéad 0'Connor, Wet Wet Wet, Chris De 
Burgh och Clannad. 

- Jag märkte att det hände något fantas-
tiskt när vi repeterade. Vi brydde oss 
egentligen inte om att vi spelade inför en 
tävling. 

- Så är det ju med konsten. Det skall 
kännas rätt i maggropen, fortsätter Åsa. 

- Folk klappade oss på axeln och sade 
"det låter ju fint det där, men det kommer 
inte gå hem - folk förstår inte den sorten 
musik". Tala om att fördumma lyssnarna! 

- Jag visste att publiken inte skulle rata 
sången för "Nocturne" är ingen vanlig låt. 
Musiken berör, tycker Åsa. 

Secret Gardens s tämningsmät tade 
kompositioner med dess spröda poetiska 
texter harmonierar väl med Åsas tidigare 
produktioner, där inte sällan lyriska in-
slag ingår. 

Åsa Jinder lever nära sina instrument, 
som om de vore hennes barn. 

Alla tre nyckelharporna i hennes ägo 
har olika personligheter, till och med olika 
kön. 

Den svarta är en kvinna. 
- Det hörs tydligt. Hon har en rund, 

sensuell, typiskt kvinnlig ton. Hon är på-
litlig och ställer upp i alla väder. 

- Värre är det med killen - han är vild, 
charmig och oberäknelig. Vissa dagar pas-
sar det inte alls. Man måste preparera 
honom inför varje uppträdande och putsa 
strängarna, skojar Åsa. 

- Det tredje nyckelharpan har inte ännu 
bestämt sig. Den är varken hon eller han. 

Åsa Jinder har åtskilliga åsikter om att 
vara människa. 

När hon var på väg att lämna ut sin 
första bok fanns det folk i musikbran-
schen som hade invändningar. 

- De varnade mej för att sprida ut till 
allmänheten att jag är alkoholistbarn, för 
då kunde jag glömma mina skivköpare. 
Jag blev arg och tänkte "går människor 
omkring och känner sådan skuld för att 
deras föräldrar krokat bort dem - då skall 
jag minsann ändra på det!". 

- Man skall visa att man är människa av 
kött och blod. Det är lätt att falla in i 
konsumtionssamhällets aggressiva och 
rädda attityder. 

- Man får vara vaksam, så man inte 
trampar in i ett sådant beteende. 

Åsa Jinder föddes den 9 oktober 1963 i 
Upplands Väsby - med andra ord inte så 
långt upp i Sverige som många tror. Gäng-
se gissningar brukar vara Dalarna. 

- Ja, människor associerar väl till folk-
musiktraditionen, kommenterar Åsa. 

Numera är Åsa bosatt i Stockholm. 
För närvarande turnerar hon i trion JFA 

med Marianne Flynner och Susanne Alf-

vengren och innan jul väntas en platta 
med nykompositioner. 

- För tillfället genomgår jag en nyför-
älskelse i att spela. Jag tror att jag aldrig 
mått så bra som nu! 

Åsa Jinders främsta egenskap? 
- Effektiv, konstaterar hon bestämt. 

Agneta Westerberg 

1 1 
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Text: Rolf Olofsson Bilder: Kjell Johansson 

De ville aldrig sluta 
Länge, länge hördes Hardangerfelorna vid Älvrosgården. På vackert dekorerade 
fioler med resonanssträngar under ljudsträngarna som ger en rund och fyllig, 
säregen ton spelade Stockholms unga spelmän Bingsjölåtar och norska folklåtar. 
Peter och Stellan Meijer och Urban \Ne!én fick sällskap av Karin Lund. Karin kom-
mer från Österbybruk och har haft Anton Jernberg som läromästare. 

Fioler, f ioler, överal l t f ioler! 
Från Söderby-Kar l och 

M a l u n g , f rån U l r i cehamn 
och Torkel Knutssonsgatan 
k o m de. Fiol lådebärarna bil-
dade karavan ti l l Skansen 
och gjorde Lands Fiolens 
dag til l stor succé! 

T re t tonhundra skaf fade 
sig grat is inträde m e d f io len 
s o m entrébi l jet t . Nära t io tu-
sen andra k o m för a t t lyssna 
på musiken och några kan-
ske för a t t t i t ta på de nya 
lurviga nal larna också. 

M å n g a , m å n g a ville visa u p p 
s ina f ioler fö r S ö r e n E k e b j ö r n s 
och l j u d e x p e r t e r n a f r å n T e k n i s . 
P a n i k e n låg p å lu r n ä r t r a p -
p o r n a till E k s h ä r a d s g å r d e n o c h 
p o s t h u s e t p a c k a d e s a v f ö r v ä n -
tans fu l l a m e d e g e n h ä n d i g t 
b y g g d a fioler , v a r s a m t b u r n a 
som l i n d e b a r n p å a r m e n . P rov i -
sor i ska k ö b r i c k o r s k a p a d e o r d -
n ing i l e d e n . 

De t b ä s t a S v e r i g e k a n visa 
u p p av s p e l m ä n v a r p å p la ts . 
S k ä g g m a n s l a g e t h a d e inkal la t 
H o t o r g s - K a j s a s o m f ö r s t ä r k -
ning. P e r s H a n s och b r ö d e r n a 
Ola o c h M a g n u s B ä c k s t r ö m v a r 
d ä r . O c h A n t o n J e r n b e r g ! I 
B e r g s m a n s g å r d e n b e r ä t t a d e 
o c h s p e l a d e A n t o n t i l l s a m m a n s 
m e d sin f emt io å r y n g r e k o m p i s 
S v e n A h l b ä c k . 

Vid s i dan o m s t o r f r ä s a r n a 
k o m b u s k s p e l a n d e t igång . T v å 
o c h två , t r e o c h t r e t r e v a d e d e 
p å m u s i k e n s o m v ä x t e a l l t e f te r -
som. P å B o l l n ä s o r g e t h o p p a d e 
d r a g s p e l a r e n K r i s t e r U l v e n h o f f 
in b l a n d f io l e rna n ä r B o d a p o l s -
k a n g n e d sig u p p m o t S tock -
ho lms h im mel . 

Fiolfesten 
på Skansen 

Det spontana buskspe-
landet fanns överallt. 

- Den här heter 
Pannkakan! Den har 
Tore Lindkvist från 
Rimbo skrivit så det är 
en äkta Upplandslåt, 
berättade Sjuhundra 
spelmanslag från Ros-
lagen. Och Pannkakan 
steg som en sol utanför 
Moragården. 

Ulricehamns spel-
manslag med Gunnel 
Johansson (th) i spet-
sen samlades utanför 
Bergsmansgården. — Vi 
gick upp halv fyra i 
morse och tog bussen 
till Skansen. Det här 
ville vi inte missa! 

Här dansar spelmannens dotter 
Pers Hans Olsson, Ola och Magnus Bäckström började inne i Morastugans dunkel. När temperaturen steg och stugan blev för trång steg de tre svart-
klädda ut på tunet. Där beställningsspelade de allt vad publiken önskade sig av skänklåtar och polskor. När tempot ökade steg Pers Hans dotter som 
en röd färgklick in i kretsen, tog några danssteg och nöp pappa i benet. 

— Det här rd&n nya r ven ska spelmans-
västen! 

Uno Wedin från Hudiksvall visar stolt 
upp västen som Vivi Eriksson stickat åt 
honom. Uno reparerar fioler och har 
byggt några själv. Och så spelar han Häl-
singelåtar förstås. 

Gladast bland glada. Sonja Ljung-
hill i Skånegården spelar en skånsk 
kadrilj på träskofiolen. - Det är 
verklig återvinning att ta tillvara en 
utsliten träsko och få musik ur den! 



Matsäckar och fotstamp runt Skäggmanslaget 
På den kringbyggda Deisbogården samlade Skäggmanslaget storpublik. Här drar Wille Grindsäter i sober svart elegans och Thore Härdelin i skinnförkläde och med stickad tröja och luva 
från Delsbo på som värst. Utanför bilden höll Sten Nygårds och Hotorgs-Kajsa samma fart. Runt om stampade publiken takten. På förstukvistar och trappor dukade de upp söndagsmat-
säcken. Det var bara solen som fattades. - Bäst så, sade en luttrad Skansenvakt. Med bra väder hade det blivit en invasion som trampat ner hela härligheten! 

Uno Kallin och Evert Nilsson berättade om 
fiolbyggeri i Bollnässtugan och tittade på 
självbyggarnas fioler. 

— Kanske skulle du sänka stallet lite, tyckte 
Uno om Gustav Bergboms förstlingsverk. 

Vi nosade på dyrgripar! John Zetterkvist från Nyköping 
kom med två fioler. En från första 
hälften av 1800-talet, inropad på 
auktion efter Kvarsebo klockare, 
och en pin färsk, egenhändigt 
byggd. Erik Jansson från Teknis ri-
tade en tonkurva som visade att 
John Lyckats bra med sitt bygge. 

På trappan sitter Arne och Mari-
anne Engberg från Finspång med 
nummerlapp från en almanacka i 
väntan på att få visa sina fioler. 

- Vi nosade på 100 OOO-kronorsfioler några gånger, lyste Sören Ekebjörns 
som inte fick en lugn sekund under fem timmar. Med brillorna i pannan 
granskade Sören fioler på löpande band i Ekshäradsgården. Sören var till 
och med nere i fiolerna med ett specialinstrument och kikade. 

Alla fioler var inte dyrgripar. Några kunde Sören direkt avfärda som 
enkla fabriksfioler. Och Ragnar Larsson från Söderby-Karl hade med sig en 
märklig fiol som luktade lite Olof Larsson, men halsen stämde inte alls. Den 
kom från en Hardangerfela. - Den vågar jag inte säga något om, sade 
Sören. 

Inga-Britt Ahrens spelar sköna toner för 
Helmer Lindahl från Uppsala. Helmer har just 
fått goda ord för sin fiol byggd av Johannes 
Westerlund 1925. Helmer ropade in fiolen på 
auktion i Falun härom veckan. 


