Eva Tjornebo
tycker till om...
Drommenyn:
En overraskningsmaltid lagad av Kjell som vi ater tillsammans ute i en hage en
sommardag.
Pa nattduksbordet:
Ofta en trave bocker och tidningar. senast la'ste jag MajGuil Axelssons "Aprilhaxor"
som jag bara alskade.
Vem ser du upp till?
Oj, det ar manga. Nye FNchefen, kanske. Eller cancerlakaren Jercy Einhorn
som ar en av de klokaste
manniskor jag vet.

Om jag tick bestamma:
Ja, det blir val det konventionella. Fred pa jorden och
god miljo.
Da skrattade jag senast
Jag skrattar ofta. Pa Kjells
50-arskalas forra helgen
blev det manga skratt.
Da grat jag senast:
Jag har latt att grata, men
inte i jobbet. Det ar en del
av lakarens yrkesroll att inte borja grata och lagga ut
sin sorg pa patienter och anhoriga.
Vad ville du bli nar du var liten?
Jag ville jobba med manniskor. Att jag skulle bli lakare
kom jag inte pa forran i
gymnasiet.
Hur vill du bli ihagkommen
nardufyllerlOOar?
Som den som alltid gjorde
sitt basta, pa arbetet och i
familjen. Och sa hoppas jag
att nagra av mina visor fortfarande blir sjungna da.
Vad skulle du gora om du
vann en miljon?
Da skulle hela familjen aka
till Australien och halsa pa
folkmusikvanner.
Vad ar din karaste agodel?
Det som skulle radda om huset brann vore en fin gammal nyckelharpa och fotoalbumen pa barnen.
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iar Eva Tjornebos patienter med s/g gam/a wsbocker till distrikslakarmottagningen. De vet att just deras doktor sam/ar pa* svenska visor. Nu komi ut med sin andra CD. "Och //ksom v/nden fri" heter skivan som i dagarna kommer ut / but/kerna.

: hander att nya patienter fragar om
i ar "den dar lakaren som sjunger".
ch visst ar hon det.
irmodligen ar hon ocksa den enda lae som suttit pa Grammisgalan och
stelt mot TV-kamerorna i spand vanpa juryns dom.
en gangen blev det inget pris. Men
iske far Eva Tjornebo en ny chans
hon i dagarna kommer ut med sin
Ira CD-skiva.

ju deras doktor och ater smorg&s.
Och Eva halsar tillbaka, lika
glatt. Hon ar en omtyckt lakare,
som med oknappt vit rock tar
emot sina patienter pa Bagargatans distrikslakarmottagning.
- Som distriktslakare far man
traff a patienter i alia aldrar och
ta hand om alia slags krampor.
Det passar mig. Jag skulle inte
gilla att vara superspecialist pa
en enda sak.

Borjade i FNL
Distrikslakare betyder ocksa
fasta arbetstider och fa jourer.
Det gor att Eva far tid over till
musiken. Och till barnen forstas. Henrik som ar 3 ar och galen i dragspel, Maria som ar 7
ar och har Spice Girls pa t-trojan och makens dotter Jenny
iteln pa den nya skivan visstrofer som jag tycker om. som
rensk sommar och folkVi sitter pa Hellmans uteserDet var i en FNL-grupp det
3ch liksom vinden fri". vering bara nagra dagar innan borjade en gang i tiden. Eva var
t ar det vackert, sager nya skivan ska na butikerna. med och sjong pa mb'tena rnebo och skrattar. Ba- Unga och gamla lunchgaster mest chilenska sanger. Sa kom
>rna har fatt titlar efter halsar glatt pa Eva. Dar sitter in fiolspelande tjej med i gang-

et och undrade om man inte - Trots att vi har med fler gamkunde spela lite svenska folkvi- la instrument sa tycker jag att
musiken blivit lite tuffare. Tva
sor ocksa.
nya riksspelman har tillfort en
Samlar pa visor
egen klang med instrument
- Det var fantastiskt att hb'ra som flojt, mungiga, vevlina och
henne sjunga. Hon gav mig na- svensk sackpipa, berattar Eva.
got som jag inte visste att jag
gatt omkring och langtat efter Svensk sackpipa???
- Jo, det finns faktiskt en
och pa en vecka fick hon lara
mig 50 svenska folkvisor. Jag gammal tradition att spela sacksog at mig som en svamp.
pipa i Sverige, men den siste
Sedan dess har Eva samlat spelmannen dog ut pa 50-talet.
pa visor, som andra samlar pa
frimarken eller mynt.
- Jag ar en nyfiken typ, sa jag
har sokt upp gamla manniskor
Namn: Eva Tjo'rnebo.
och bett dem sjunga visor for
mig. Nu har jag en visskatt pa
Alder: 42 ar.
ungef ar 600 gamla visor. Det ar
Aktuell: med nya CD:n "Och
underbart att sitta i koket hos
Hksom vinden fri".
nagon gammal tant och hora
henne sjunga de visor som henUtbildning: lakarutbildning.
nes mamma sjong for henne
Fami5: maken Kjell, barnen
nar hon var liten.
Maria 7 ar, Henrik 3 ar och
Svensk sackpipa
Kjells barn Jenny 13 ar, Peter och Bjorn 20 ar. Bor: Pa
Den nya CD:n innehaller 19 viOrstagardiLid.
sor, flera stycken med sormlandskt ursprung.

Du far en enda onskning - vad
onskar du?
Just nu hoppas jag att det
ska ga bra med nya skivan.

Sedan har instrumentet tagits
upp av unga spelman igen. Det
ar ett tjurigt instrument och det
tar sakert en halvtimma att varma upp sa att tonerna sitter
ratt, men sedan later det fantastiskt.
Viskvallar eller kurser
Som vissangerska ar Eva ofta
ute sjalv och har viskvallar eller kurser. Men tillsammans
med CD:ns musiker blir hon
en i gruppen "Viskompaniet"
som i sommar ska ge en rad
konserter.
Visdag pa Nynas slott, konsert i Nykopings Hamn och ett
gastspel pa Resten av sommaren tanker Eva vara hemma
och "loda". Forutom den vecka
da hon aker pa spelmansstamma i upplandska Ekebyholm
och haller viskurs for 80 svenska spelman.
- Det ar den basta veckan pa
hela aret. Da far jag sjunga
fran morgon till kvall.

Kattis Streberg

