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Pers-Hans och Hans laddar upp inför Körstämman 

Spelmännen Pers-Hans Olsson och Hans Lisper spelar i Hans fiolbyggarateljé. De spelar öppet och fritt, enkelt och vackert - Det ska gå att sjunga till låtarna, säger de. Då klingar de rätt 

Folkmusiken har alltid varit 
med på körstämman i 
Skinnskatteberg. Första året 
handlade alla verkstäder om 
folkmusik, sedan har det va-
rit olika mycket folkmusik 
på stämmorna. 

I år är det spelmännen 
Hans Lisper och Pers-Hans 
Olsson som leder folkmusik-
verkstaden. 

— Vi vill spela enkelt och 
vackert så att folk kan 
sjunga låtarna, säger de. För 
där finns låtarnas själ. 

Hans Lisper bor och arbetar i 
Rättvik, högt uppe på berget i 
den södra delen av samhället. 
Han har två hus på sin tomt. I 
det ena bor han med sin familj 
och i det andra bygger han 
fioler. Utsikten över Siljan här-
uppifrån är magnifik. 

— Ljuset häruppe är fantas-
tiskt, säger Hans, som flyttade 
hit från Malung vid årsskiftet. 
Här kommer jag att trivas. 

Han sitter i sin fiolbyggaratel-
jé där han har sällskap av Pers-
Hans Olsson sedan oktober. 

— Jag ska se om jag kan lära 
mig det här, säger Pers-Hans. 
Jag ska ta det lugnt och inte 
hasta fram något. Jag måste 
känna efter var jag själv är, för 
det är en konst att bygga fioler. 

Gick i lära i Pisa 
Pers-Hans lärare Hans är 

professionell fiolbyggare som 
säljer sina alster både till spel-
män och professionella konst-
musiker i Sverige, Norge och 
Finland. Han började bygga 
fioler för femton år sedan i 
Norge. 

— Hos Jan Geheland som var 
Skandinaviens skickligaste fiol-
byggare, nu har han tyvärr gått 
bort, säger Hans. 

Sedan har han gått i lära hos 
flera andra, bland annat hos en 
italienare i Pisa. 

Det stämmer 
så bra 
när vi spelar" 

Tar sex år att lära sig 
— Det tar minst sex år att lära 

sig bygga fioler, säger han. Och 
under lärotiden får man arbeta 
mycket gratis, det kan vara 
kärvt, men det är något som lik-
som driver mig att hålla på med 
fiolbyggeriet. Det fascinerar 
mig. 

Men det är inte fiolbyggandet 
som fört ihop Hans och Pers-
Hans. Det är musiken och spe-
landet. 

- Först träffades vi en gång 
på sjuttiotalet. Då började vi 
tävla om vem som kunde spela 
»Fans polska» bäst. Men hur vi 
än spelade blev det oavgjort. Då 
bröt vi arm för att göra upp, 
men det slutade också oavgjort, 
berättar Pers-Hans. 

— Fast nu sysslar vi inte med 
sådant, säger Hans. Nu har vi 
blivit vuxna. 

Samma klangideal 
- Kanske begrep vi redan då 

att vi spelade bra tillsammans, 
säger Pers-Hans. 

— Men det är inte förrän un-
der de senaste åren vi börjat 
spela ihop på allvar, säger 
Hans. 

- Det stämmer så bra när vi 
spelar, säger Pers-Hans. Vi har 
samma klangideal. 

Bägge kom i nära kontakt 
med folkmusiken hemma när 
de var små. De hade föräldrar 
såväl som mor- och farföräldrar 
som sjöng och spelade. Trots att 
de inte är uppvuxna i samma 
musiktraditioner, Pers-Hans 
kommer från Ostbjörka nära 
Rättvik och Hans från Malung i 
Västerdalarna, har deras mu-
sikupplevelser satt likartade 
spår i dem. 

— Jag hörde på de äldre spel-
männen, säger Pers-Hans. 
Deras sätt att spela på har blivit 
det naturliga för mig. Det är jag. 

— Jag växte upp bland gamla 
människor som jag tyckte om, 
säger Hans. De sjöng och spela-

de på en musikalisk dialekt som 
jag förstod och tog till mig. Nu 
sitter deras musik djupt i mig. 
När jag spelar är det mina glada 
barndomsminnen jag spelar 
upp. 

Populärt med drillar 
Både Pers-Hans och Hans 

menar att de äldre spelmännen 
lade mer vikt vid att spela 
vackra toner än att smycka ut 
låtarna med drillar. 

- På senare tid, under sex-
tio- och sjuttiotalen, blev det 
oerhört populärt med drillar. 
Det ledde bara till att spelstilen 
blev kärv, inbunden och knu-

ten. Ett slags kulsprutespel eller 
som att hugga ved, säger Hans. 

— Fast nu tror jag att det bör-
jar vända. Fler vill spela vac-
kert. För mig har något annat 
aldrig varit möjligt. Jag tar gär-
na bort en drill om jag kan spela 
en vacker ton, lägger han till. 

Fiolen ska låta 
som Jussi Björling 

— Idealet är på något sätt att 
få fiolen att låta som Jussi Björ-
ling när han sjunger, säger 
Pers-Hans. Det är ditåt jag strä-
var. 

— Det ska vara enkelt vac-
kert och sångbart, säger Hans. 

Och det är från den utgångs-
punkten de två spelmännen 
tänker arbeta på Körstämman. 

— Att visa att låtarna går all-
deles utmärkt att sjunga, både i 
en och flera stämmor, säger 
Hans. Jag har lärt mig mycket 
av farmor och mormor som 
sjöng låtar när jag var liten. Och 
jag har själv sjungit mycket folk-
musik. Hade jag inte spelat fiol 
skulle jag säkert ha sysslat med 
sång. 

Kerstin Holmberg 
Foto: 

Thomas Fahlander 

JUBILEUM MED TÄVLING 
I år är det jubileumskör-

stämma i Skinnskatteberg, det 
är femte året i rad som Kör-
stämman går av stapeln. 

Det ska firas med en kör-
tävling, »Årets kör», i samar-
bete med några lokalradiosta-
tioner. 

På söndagen blir det final i 
tävlingen på Herrgårdsängen. 

Körstämmohäftet blir extra 
tjockt och mycket innehålls-
rikt. I det finns spelmansmu-
sik, visor, nyskriven svensk 
korlyrik, dryckesvisor, kyrko-

musik av Rachmaninov och 
jazzlåtar bland mycket annat. 

TV kommer att spela in och 
göra program från konserter 
och verkstäder. 

Som vanligt är det rekord-
många som har anmält sig till 
stämman, antalet intresserade 
har stigit från år till år. När an-
mälningstiden gick ut i januari 
var det 4 100 sångare från 226 
körer som anmält sig. Tyvärr 
är det bara 3 000 som får plats. 

Men körstämman är nte 
bara verkstäder för körsånga-

re; den är också en folkfest 
med ett stort utbud av konser-
ter. I år kommer Cyndee 
Peters att vara huvudartisten 
på lördagens konsert på Herr-
gårdsängen. Ett fullständigt 
konsertprogram kommer i 
nummer 18 av Land. 

Dessutom kommer det att 
finnas fina utställda stickade 
ylletröjor att titta på i herrgår-
den. Det är de tröjor som kom 
till finalen i Lands sticktävling. 
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Fiol-sommar 

valkomna 
till Sören 
Ekebjörns! 
6-14 juli har du chansen att fä 
din fiol bedömd helt gratis 

- Jag är som en sorts dragnings-
lista. Folk kommer med gamla 
fioler och ber att jag ska tala om 
vad de har. Ibland har de något 
fint och drar högsta vinsten, men 
oftast får jag tala om att deras fiol 
inte är så mycket värd. Då är man 
ett slags glädjedödare. 

— Men välkomna ändå till 
Gamla turistbyrån på torget i 
Rättvik den 6—14 juli så ska jag se 
om jag kan tala om vad du har för 
fiol, säger Sören Ekebjörns, han 
som hade fiolspalten i Land. 

Det är under Musik vid Siljan som 
Sören ska sitta i Gamla turistbyrån 
och titta på fioler. Du som vill veta vad 
du har för fiol får en snabb bedömning 
gratis av honom. Kan han inte säga 

vad du har för fiol så kan du bestäm-
ma tid för närmare examination, då 
mot en mindre avgift. 

- Folk har en väldigt stark känsla 
för sina gamla fioler, säger Sören. Att 
inte ta hand om den på ett bra sätt 
betraktas nästan som en sorts kvalifi-
cerat djurplågeri. 

Sören har varit i kontakt med 
många fiolägare och fiolbyggare. Han 
är lektor i svenska och historia. Det 
var hans historieintresse som ledde 
honom till intresset för fioler. 

Efter det att han haft spalten »Fol-
kets fioler» i Land har han fått så myc-
ket frågor om gamla fioler och fiolbyg-
geri att han varit tjänstledig från sitt 
arbete senaste året. Han har rest runt 
i hela Norden för att titta på fioler, 
hjälpa byggare att hitta delar och ord-
nat kurser för byggare, bl a i Mitten-
wald i Tyskland. 

Fiolboken 
— Många, många vill veta var deras 

fiol kommer ifrån och vad den är värd, 
säger Sören. 

- Det hörs på fiolerna att det är jag som byggt dem, säger Ernst Bruce, 81, fiolbyggaren från Vimmerby som fått samma fina kulturpris som 
Astrid Lindgren. Nu senast har Ernst byggt instrument till en hel stråkkvartett; två fioler, en altfiol och en cello som är byggda för varandra och inte 
får skiljas åt. 

Ernst, 81, 
har 
byggt 
över 
100 
fioler 

Det lilla huset är helt 
möblerat med instru-
ment. I soffan, på bor-
det och i uppslagna lå-
dor ligger rödbruna, 
glänsande fioler i olika 
storlekar. I kakelug-
nens spjäll och bakom 
ett draperi hänger 
ännu fler. 

Pianot står uppsla-
get och bredvid spisen 
ligger en bunt noter. 

Mitt i allt detta finns 
Ernst Bruce, 81. En 
hängiven instrument-
byggare med över 100 
fioler bakom sig. 

Det som fick Ernst 
Bruce att bestämma sig 
och köpa 1800-tals gården 
mitt inne bland Vim-
merbys vindlande gator, 
var att det fanns ett fint 
arbetsutrymme bredvid 
tvättstugan. Här har han 
inrett sin fiolbyggarverk-
stad. Bredvid ämnen till 
fioler, som ännu inte fått 
sin slutgiltiga form, finns 
fräsar och andra maski-
ner som han specialkon-
struerat. Idéer till förbätt-
ringar av instrumentverk-
tygen har kommit fram 
under de många timmar 
han borrat, skrapat och 
slipat på fiolbottnar av 

lönnträ och lock av gran. 
Hans speciella ljudpin-

netång är resultatet av så-
dant praktiskt arbete. I 
varje fiol finns en ljud-
pinne. Den pinnen måste 
petas in i den redan hop-
satta fiolen, och kilas in i 
upprätt läge mellan lock 
och botten. Ett petigt ar-
bete — ungefär som att 
bygga skepp i flaska. Ge-
nom att tillverka en liten 
böjd tång, vars gripklor är 
fjäderförsedda, har Ernst 
gjort det lättare att kom-
ma åt att sätta ljudpinnen 
på plats inne i fiolen. 

Bredvid verkstaden 
finns en bastant trädörr 

som leder in till ett förva-
ringsutrymme. 

- Jag brukar kalla det 
vinkällaren, säger Ernst. 
Men egentligen är det 
bara jag som förvarar 
mina fiollacker där. 

Första fiolen i kras 
När Ernst kom till Vim-

merby för 23 år sedan, 
började han gå i lära hos 
fiolbyggaren Teodor Gus-
tafsson. Sedan dess har 
han vid flera tillfällen va-
rit nere i Brienz i 
Schweiz, och i Mitten-
wald i Tyskland, för att 
lära mer om fiolbyg-

gande. 
Ernst började spela fiol 

långt innan han byggde 
någon. Hans första fiol 
köptes för 15 kronor på 
Åhlén & Åkerlund. Men 
när fiolläraren tog i or-
dentligt för att stämma 
den, gick den i bitar. 
Ernst sparade då i tre år 
till ett eget - och mer 
hållbart — instrument. 
Från böljan spelade 
Ernst mest klassiskt på 
sin fiol, men numera spe-
lar han också folkmusik 
och är medlem i flera 
spelmansförbund. 

Att bygga en fiol tar ho-
nom ungefär en månad. 

Det är mycken tid och 
känsla som läggs ner på 
varje instrument. Ibland 
är det svårt att skiljas från 
den färdiga skapelsen. 

Mardrömmen 
- Jag minns en gång: 

fiolen som jag byggt hade 
blivit särskilt bra. Jag 
sålde den till en släkting 
som gav hyfsat betalt, ef-
tersom jag behövde peng-
arna. Jag tänkte på fiolen 
i två veckor efteråt. En 
natt vaknade jag upp, och 
fick bestämt för mig att 
någon slagit sönder fio-
len, berättar Ernst. Men 
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För att möta det väldiga behovet 
har han sammanställt en bok utifrån 
sina fiolspalter i Land. Med den i han-
den ska man kunna ta reda på vilken 
fiol man har. 

- Boken heter »Folkets fioler» och 
är anpassad efter folkets behov. Den 
tar alltså inte upp yrkesmusikernas 
ädla instrument, säger Sören. 

Boken innehåller till och med ett 

särtryck av en gammal instrumentka-
talog från Tyskland. 

— I den ska nog många kunna hitta 
sina fioler, säger Sören. Boken kom-
mer att finnas att köpa av Sören i Rätt-
vik i juli. Du kan också beställa den 
från Land på kupongen här intill. 

Kerstin Holmberg 
Foto: Tomas Fahlander 

Lands fiolexpert Sö-
ren Ekebjörns tar 
emot fiolspelare och 
byggare under Mu-
sik vid Siljan i Rätt-
vik. 

så var det ju inte. 
Hans senast avslutade 

projekt är en stråkkvar-
tett med två fioler, en alt-
fiol och en cello. De fyra 
instrumenten är byggda 
för varandra och får inte 
skiljas åt. 

Inget av de instrument 
som Ernst byggt är på 
pricken likt något av de 
andra. 

- Det hörs på fiolerna 
att det är jag som byggt 
dem, säger han. Men ex-
akt lika ton blir det aldrig 
i två fioler. 

Ernst gör också strå-
karna till instrumenten. I 
köksskåpet ligger den 
kam som han använder 
för att reda ut stråkarnas 
tagel med. På köksbän-
ken står den hållare som 
han använder när han 
taglar stråkarna. 

Men Ernst gör inte bara 

nytt — han reparerar ock-
så: luta, gitarr, basfiol och 
fiol, bland annat åt Kom-
munala musikskolan. 

Spiselkransen i hans 
kök är fylld av tackkort 
från spelmän och spel-
kvinnor som blivit nöjda 
med fiolen de köpt. 
Som 
Astrid Lindgren 

Det finns de som klagat 
på att han säljer sina in-
strument för billigt. 

— Men här i Småland 
går det inte att sälja dem 
om de är för dyra, kom-
menterar han. Smålän-
ningarna är för spar-
samma för det. 

Ernst borde veta efter-
som han är smålänning 
själv, ursprungligen från 
Ankarsrum. 

Sedan hustruns död för 
20 år sedan bor han på 

egen hand. På de ytor 
som inte är täckta med in-
strument är allt mycket 
prydligt. Hemsamariten 
behöver bara komma två 
gånger om året, till stor-
städningarna. 

Det betyder inte att 
Ernst är ensam. 

— Det kommer förbi 
mycket folk för att titta på 
fiolerna. Och när man 
böljar prata och spela lå-
tar då kan man hålla på 
länge. 

Förra året fick Ernst 
Vimmerby kommuns kul-
turstipendium för »be-
römvärd kulturell gär-
ning». Han är i gott säll-
skap, - 83 gick priset till 
Astrid Lindgren. 

Ylva Landström 
Foto 

Arne Gustafsson 

Här är Ernst i 
sin verkstad 
med ett instru-
ment som 
mäter tjockle-
ken på fiolens 
sarg. Det krävs 
ordningssinne 
för att hålla 
reda på ett fiol-
bygge. Och 
specialverktyg. 
Ernst har själv 
konstruerat en 
särskild tång 
för ljudpinnen. 

Mer 
om 
fioler 

o 

pa 
nästa 
sida! 

Passa på! 
Lands populära 
fiolspalt 

nu som bok 

Läs mer o ^ ^ t t » 
i artikelnhälT 

Köp Hen här 
förbara 50;-
(i handeln får du betala 70:-) 

Till LAND MARKNAD 
Box 81076, 10481 STOCKHOLM 

Jag beställer • exemplar av 
Folkets Fioler 
för 50:-/styck 
(Porto och postförskott tillkommer) 

Namn . . . 

Adress . 

Postadress 



Extra sidor om fioler. 

— Jag får alltid tacka nej när kompisarna ska gå på diskotek, säger Åsa Eliasson. Men det är det värt. Arbetetmed spelmansla-
get är roligt För ett år sedan var Åsa en av vinnarna i Lands tävling »Leta en låt». 

För ett år sedan var 18-
åriga Åsa Eliasson en av 
vinnarna i Lands ung-
domstävling »Leta en 
låt». Nu leder hon Hag-
forsbygdens Spelmans-
lag i Värmland och ägnar 
all sin lediga tid åt att 
spela folkmusik. 

Åsa har just avslutat 
andra året på gymnasie-
skolans naturvetarlinje. 
Under vårterminen har 
hon inte hunnit med nå-
got annat än skolan och 
spelmanslaget. 

— Sedan jag blev leda-
re i spelmanslaget har det 
bara blivit mer och mer. 
Jag får alltid tacka nej när 
mina kompisar vill ta med 
mig på diskotek, men det 
är det värt, säger hon. 

Den mesta tiden går åt 
till att plocka fram och 
lära ut nya låtar, men det 
blir också en hel del admi-
nistration, som hon får sit-
ta med på kvällarna. 

Åsa bor tillsammans 

Åsa tackar 
nej till 

diskoteket 
med sina föräldrar i Eks-
härad, ett par mil från 
Hagfors. Huset ligger i en 
skogsglänta och när man 
sitter i t rädgården hörs 
bruSet från Klarälven. Så 
här års brukar Åsa öva 
nere vid stranden. 

- Jag har blivit lite av 
en patriot, numera spelar 
jag nästan bara låtar från 
Värmland, säger hon. 

Hon har tre somrar i 

rad varit med på låtkur-
serna på Ransäters mu-
sikskola. Här har hon 
kommit i kontakt med 
äldre spelmän och lärt sig 
mycket om musiken från 
Värmland. Förra somma-
ren reste hon och en kurs-
kamrat runt till spelmän i 
Ekshäradstrakten och 
spelade in deras låter. En 
av spelmännen var Birger 
i Härberg, som Åsa skrev 

om till Lands tävling, 
lade in deras låtar. En av 
spelmännen var Birger i 
Härberg, som Åsa skrev 
om till Lands tävling. 

— Vi ungdomar måste 
se till att den traditionella 
musiken inte dör ut. J ag 
tror att Lands tävling har 
hjälpt många ungdomar 
att komma i kontakt med 
äldre spelmän. 

Av Birger i Härberg 
har Åsa också lärt sig hur 
man lär ut låtar till andra. 

— För att vara en bra 
ledare måste man vara en 
bra pedagog. Det är ett 
30-tal medlemmar i spel-
manslaget, och var och en 
behöver hjälp att utveckla 
sin personliga stil. Det är 
annars lätt att gömma sig i 
ett spelmanslag, att musi-
ken blir utslätad, säger 
hon. 

Susanne Palme 
Foto: 

Håkan Strandman 
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Vilken 
»Blinka lilla stjärna» 
har alla lärt sig, både 
fiolspelarna och de 
som spelar piano. Bar-
nen och föräldrarna 
som lär sig spela till-
sammans. 

— Om de får lära sig 
spela ihop inspirerar 
de varandra, säger lä-
raren Jorma Henttu. 
Det här är ett bra sätt 
att lära folk spela på. 

Jorma är musiklärare 
och bor i Öjebyn, en mil 
norr om Piteå. Han har 
en brinnande folkbildar-
själ. 

— Det finns nästan inga 
möjligheter för folk i all-
mänhet att lära sig spela, 
säger han. Det är inte 
klokt. 

Själv gör han vad han 
kan för att råda bot på 
det. Han har kurser i fiol-
och pianospel både i Piteå 
och Luleå. Men Jormas 
kurser ser inte ut som 
spelkurser brukar göra. 
Han lär barn och föräld-
rar spela samtidigt. 

Att samlas kring 
— Det finns så få natur-

liga aktiviteter för barn 
och föräldrar att samlas 
kring, säger han. Förr 
lärde ju föräldrarna sina 
barn att arbeta. Musice-
randet är en utmärkt er-
sättning för att föräldrar-
na ska kunna föra sina er-
farenheter vidare till bar-
nen och ta del av deras. 

Jorma har sina kurser i 
Framnäs folkhögskola 
som ligger utanför Piteå. 
Det är en anrik musik-
folkhögskola där bl a 
pianisten Stefan Nilsson 
börjat sin bana. 

Innan Jormas folkbil-
darambitioner började ta 

Barn och 
föräldrar 
lär sig spela 
samtidigt 

överhanden var han lära-
re här på heltid. Nu un-
dervisar han bara på 
halvtid i musikteori, res-
ten av tiden delar han 
mellan sina kurser och fa-
miljen. Han har fyra barn 
som han naturligtvis lärt 
spela. 

Vi träffar honom till-
sammans med en fiol- och 
en pianogrupp i Fram-
nässkolan. De små fem-
och sexåringarna skruvar 
lite blygt på sig innan de 
stolt spelar »Blinka lilla 
stjärna» och några enkla 
melodier som Jorma skri-
vit. Och när de får spela 
med sina föräldrar går det 
ännu lite bättre. 

Föräldrarna har spelat 
en termin längre än bar-
nen. 

Barnen blir intressera-
de och börjar lära sig lite" 
när de ser och hör sina 
föräldrar öva. De vuxna 
lär sig oftast grunderna 
fortare än barnen och se-
dan kan de föra över det 
de lärt sig till sina barn, 
säger Jorma. 

Så andra terminen går 
barn och föräldrar till-
sammans på kursen, 

— Jag tycker att det 
skulle vara roligt att göra 
något ihop med Johan 
som är sex år, säger Hå-
kan Björkman. Så har jag 
velat lära mig spela länge. 
Brorsan kan. Men min 
fiol har bara blivit 
stående. 

— Håkan är inte ensam 

Härstar 

I norra Sverige finns 
det granar med klang. 

— Det skulle gå ut-
märkt att ta fram trä 
till fioler, gitarrer, 
pianon och cembalor i 
lite större skala här 
uppe, säger Stig-Ro-
land Åström. Han är 
just nu mitt uppe i ett 
försök med tillverk-
ning av svenskt instru-
mentträ, finansierat av 
domänverket och med 
AMU-pengar. 

I det svala klimatet i 
norr växer träden lång-
samt, och avståndet 
mellan årsringarna blir 
litet, ofta under 2 milli-
meter. Och precis så 
ska det vara i instru-
mentträ. 

Stig-Roland är förval-
tare på Brännbergs såg, 
som ägs av domänverket. 
Sågen avverkar och för-

ädlar sedan träet till mö-
beltillverkning. 

Under fyra år, då och 
då när han haft tid, har 
Stig-Roland rest runt i 
Sverige, Tyskland, Öster-
rike och Finland för att 
skaffa sig kunskaper om 
instrumentträ. Han har 
pratat med forskare och 
byggare. Samtidigt har 
han byggt upp en liten 
försöksverkstad i en gam-
mal nedlagd korgfabrik 
som ligger på sågverks-
området. 

- Jag har fått lära mig 
mycket om hur en gran 
ska se ut och vara för att 
kunna bli välklingande in-
strument. 

Kvistfri gran 
I verkstaden ligger sto-

ra granstockar på tork, 
virkesbitar till fioler, gi-
tarrer och nyckelharpor 
och små plankbitar av 
noga utvalt trä som ska bli 
bottnar till pianon och 
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Fiol-sommar 

Jorma Henttus spel kurser ser inte ut som vanliga kurser. Här lär sig barn och föräldrar spela samtidigt. - Det 
finns så få naturliga aktiviteter, som barn och vuxna kan samlas kring i dag, säger Jorma. På spelkursen får de 
inspirera varandra. 

om att vilja lära sig spela. 
Det är en hemlig dröm 
hos många vuxna, säger 
Jorma. De blir så glada 
när de får förverkliga 
den. 

Det är skandal 
Jorma tycker att det bli-

vit allt sämre ställt med 
musikundervisningen i 
Sverige. 

- På 1950-talet krävde 
man fortfarande att små-
skolelärarna skulle kunna 
spela och sjunga. Det var 
tjänstefel att inte ha sång 
på schemat. Nu krävs ing-
et sådant. Och det märks. 
Det finns barn som inte 
ens kan de allra vanli-
gaste sångerna. Skandal. 

— Att syssla med musik 
är utvecklande, säger 
Jorma, för känslor, intel-
lekt, motorik och socialt 
om man spelar och 
sjunger tillsammans med 
andra. 

Jorma har haft sina 

barn- och föräldrakurser i 
tre terminer. Han har 160 
elever, 90 är barn mellan 
fem och åtta år. 

Hittills har allt gått bra. 
Ingen har slutat. 

I Luleå har några av 
hans första elever bildat 
en amatörmusikförening, 
där de spelar och sjunger 
tillsammans. Jorma finns 
där och hjälper dem. 

— Det är mitt mål att 
folk ska börja musicera 
på egen hand. I förening-
ar och hemma. Det beri-
kar livet, säger han. 

Han har ett mål till, och 
det är att musikundervis-
ningen i skolan och mu-
sikskolan ska bli bättre. 

— Nu finns nästan bara 
kommunala musikskolan 
för dem som vill lära sig 
spela. Den vänder sig till 
barn på mellanstadiet, 
och de måste gå ifrån lek-
tionerna i tjugo minuter 
för att spela. Dessutom 
har de så mycket annat 
som drar i den åldern. 

Det är bäddat för massor 
av konflikter. 

- Jag tror att man 
måste fånga upp barnen 
tidigare och undervisa 
dem i grupp. Musiken är 
social till sin karaktär. Nu 
är enskild undervisning 
vanligast, fortsätter han. 

Alla kan 
Jorma önskar 

också att 
amatörmusik-
föreningar: — dragspels 
och visklubbar, körer, 
spelmanslag, storband, 
blås- och stråkorkester — 
skulle nappa på hans idé 
och ha cirklar för barn 
och föräldrar. 

— Det är ju inte bara 
att börja spela, säger han. 
Man måste lära sig. 
Ibland kan det vara ett 
hårt och tråkigt arbete. 
Men jag tror att alla kan, 
utom de som inte vill. 

Kerstin Holmberg 
Foto: Gunnar Bergbom 

Fånga upp 
barnen tidigt 
och låt dem 
spela i grupp 
— för musik 
är social till 
sin karaktär. 
Det är en av 
Jorma Hent-
tus idéer. Lik-
som att det 
måste ska-
pas fler möj-
ligheter för 
folk i allmän-
het att börja 
spela — i dag 
har de nästan 
ingen chans. 
Här spelar 
Åsa Sved-
berg, 8 år, 
med Håkan 
Björkman. 

cembalor. 
- Det går inte att se på 

en stock om det är bra in-
strumentträ. Det enda vi 
har att gå på i skogen är 
stockens dimension. Den 
ska vara minst 35 cm i dia-

meter och verka kvistfri. 
Först när man börjar såga 
i den ser man om den är 
bra, säger Stig-Roland. 

—' Det kan finnas kvis-
tar under barken, fortsät-
ter han, träet kan vara 

missfärgat, vridet eller in-
nehålla fickor med kåda 
till exempel. Av hundra 
kubikmeter trä räknar 
man med att 56 procent 
går att bygga instrument 
av. 

Norrlands 
granar 
kan bli 
fina 
instru-
ment 
Stig-Roland Åström med en 
cembalo-botten, hoplimmad av 
norrländska granar på Stig-Ro-
lands egenhändigt konstruera-
de limmaskin. 

Att hitta användnings-
områden för spillvirket är 
ett av försökets olösta 
problem. 

— Jag tror att man 
skulle kunna använda det 
till möbler, säger Stig-Ro-

land. Vi har satt en form-
givare på att rita gran-
möbler. Så får vi se. 

Mot en vägg inne i för-
söksverkstaden står en 
hoplimmad botten till en 
cembalo. 

— Det är mycket med 
den, säger Stig-Roland 
och visar. Plankorna ska 
vara 2,5 mm tjocka i dis-
kanten och 4 mm tjocka i 
basen. Diskantbitarna 
ska ha finare årsringar än 
basbitarna. Allt för att 
träet ska komma i rätt 
svängning och tonerna 
klinga vackert. 
Hemgjord lim-
maskin 

I Stig-Rolands egen-
händigt konstruerade lim-
maskin sitter en halv cem-
balobotten på tork. 

— Det var roligt att 
göra limmaskinen, säger 
han. Hela det här projek-
tet är förresten roligt. Lite 
ovanligt och spännande. 

Innan Stig-Roland bör-

jade med instrumentträ-
projektet visste han inget 
om instrument. 

— Men jag tycker om 
att lära mig nya saker, sä-
ger han. Så har jag fått 
träffa folk genom det här 
som jag aldrig skulle ha 
kommit i kontakt med an-
nars. 

Folk som tror 
Om det kommer att bli 

tillverkning av instru-
mentträ i Norrbotten vet 
han ännu inte. 

— Men jag tror att det 
skulle kunna gå bra, sä-
ger han. Det är i alla fall 
inget fel på träet. Det 
duger utmärkt att göra in-
strument av. Och till 
pianon kan det bli stora 
volymer. Det gäller bara 
att det finns folk som tror 
tillräckligt på det här för 
att våga satsa på det. 

Kerstin Holmberg 
Bild: Gunnar 

Bergbom 
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