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Tar med violan  till Malta
15-årige Pascal Armini spelar 
fiol och piano, men violan är 
hans absoluta favoritinstru-
ment. Efter påsk åker han 
utrikes för att spela med lika-
sinnade.

Pascal Armini öppnar fodralet till 
sin viola och tar fram en burk med 
harts. Han stryker lite av det på 
stråken och spelar ett par toner.

– Det här är som, typ, skidvalla. 
Man får bättre fäste med stråken 
och ljudet blir skarpare, förklarar 
han, innan vi slår oss ned vid köks-
bordet.

Pascal är uppvuxen med musik. 
Hans mamma har alltid spelat fiol 
och piano hemma och radion står 
ofta på. Hans allra första musik-
minne är från fyraårsåldern när han 
skulle börja spela fiol i Göteborgs 
Suzukiförening.

– En farbror kom hem till oss 
med massvis av fioler för att kolla 
vilken storlek jag skulle ha. Och jag 
ville ha den med rött fodral, säger 
Pascal. 

Han trivdes bra med fiolunder-
visningen och fick nya kompisar 
som han lekte med i pauserna. 
Han hade en privatlektion och 
en grupplektion per vecka och 
föräldrarna behövde aldrig tjata 
på honom; han övade gärna och 
mycket. Som elvaåring började han 
också att spela viola på en lärares 
inrådan, men han tyckte inte att 
det var särskilt kul. Fiolen var lätt-
tare att spela på och notläsningen 
mindre komplicerad. 

När hAN vAr 13 ville han börja 
spela i Vägus, (Västra Götalands 
Ungdomssymfoniker). Problemet 
var bara att det inte fanns några le-
diga platser i fiolstämman. Därför 
chansade han och sökte på instru-
mentet viola i stället. Att han inte 
blev antagen, berodde främst på 
att han inte kunde läsa altklav till-
räckligt bra. Men efter att ha övat 
ordentligt och köpt en egen viola, 

kom han in på andra försöket. 
Nu stortrivs han bland violas-

terna, som är så få att alla känner 
varandra väl. Gemenskapen i orkes-
tern är stor och medlemmarna blir 
mer vänner än kolleger. Två gånger 

om året åker Vägus på turné i Västra 
Götalandsregionen. Varje turné har 
ett nytt program och innehåller sex 
konserter som framförs i skolor och 
för allmänheten.

– Det är störtkul, säger Pascal.
Att övergå från fiol till viola har 

varit en lång process. Fiolen har 
sina fördelar. Den är lättare att 
spela på, man kan göra mera med 
den och det finns mer skrivet för 
den än för viola. Men eftersom 

konkurrensen bland violinisterna 
är stenhård, ångrar inte Pascal sitt 
val. Och numera är violan Pascals 
favoritinstrument, eftersom den är 
större och har mysigare klang.

DEt fiNNs måNgA andra instru-
ment som också lockar Pascal. Han 
började spela piano i somras och 
tycker att det är väldigt kul. 

– Men det är inte så lätt att öva. 
Pianot står i vardagsrummet och 
där sitter ofta mina småsyskon och 
tittar på teve.

Trumpet, trombon och cello är 
andra instrument som han skulle 
vilja kunna traktera. 

– Det finns mycket fint skrivet 
för cello och så kramar du den, sä-
ger Pascal, som menar att man får 
kontakt med cellon på ett annat 
sätt än med fiolen som bara trycks 
in under hakan.

I åttan insåg Pascal att han ville 
utbilda sig inom musiken. Därför 
valde han att gå på den spetsut-
bildning för blivande musiker som 
finns på Hvitfeldtska gymnasiet i 
Göteborg. Utbildningen innehåller 
fler musiklektioner i veckan än det 
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vAckEr klANg. Pascal Armini gillar violan allra bäst, men vill gärna lära sig att spela andra instrument. Sedan vill han jobba i symfoniorkestern.

Numera är violan 
Pascals favoritin-
strument, eftersom 
den är större och har 
mysigare klang.
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i dag är det påskdagen, det 
kristna kyrkoårets största dag. 
Denna dag firar kristenheten 
Jesu uppståndelse från de döda. 
i dag börjar sommartiden. ställ 
fram klockan 1 timme!

1889 
blir Eiffeltornet 
klart efter två år, 
två månader och 
två dagar. Det är 
konstruerat av 
Alexandre Gus-
tave Eiffel.

1900 
inrättas jordbruksdepartemen-
tet i Sverige. Godsägaren Theo-
dor Odelberg blir den förste 
jordbruksministern.

1914 

sätter greve Zeppelin höjdre-
kord för luftskepp med 3 065 
meter.

1928 
invigs Stockholms stadsbiblio-
teks nybyggnad. Den är ritad av 
Gunnar Asplund.

1935 
övertar särskilda bevakningsen-
heter inom SS koncentrationslä-
gren i Tyskland.

1976 
beslutar New Jerseys högsta 
domstol att Karen Ann Quinlan, 
som är i permanent och oåter-
kallelig koma, får kopplas ifrån 
den respirator hon är kopplad 
till.

1980 
dör den ame-
rikanske frii-
drottsstjärnan 
och hjälten från 
Berlin-OS 1936 
Jesse Owens.

Dagens namn
Ester är ett bibliskt namn som 
kan ha sitt ursprung i det per-
siska ordet stara som betyder 
stjärna. Antalet namnbärare är 
drygt 15 100, av runt 7 200 har 
namnet som tilltalsnamn.

a r t i k e l s e r i e ,  D e l  1

• mitt i musiken

annanDagens namn 
är harald och hervor. Harald 
är ett gammalt nordiskt namn 
sammansatt av ord för här 
och härskare. Hervor är ett 
isländskt namn vars första del 
kommer från ett ord som be-
tyder strid, tänk på ordet här i 
betydelsen krigshär. 
Mer om Namn hittar du på 
morgonens namnuppslag i eGP.
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vacker klang. Pascal Armini gillar violan allra bäst, men vill gärna lära sig att spela andra instrument. Sedan vill han jobba i symfoniorkestern.

vanliga estetprogrammet. Exempel 
på ämnen är musikteori och este-
tisk kommunikation med rytmik, 
ergonomi och bild.  Pascal har sina 
individuella lektioner förlagda till 
Konserthuset, eftersom violasterna 
på skolan är så få. 

Han ingår i skolans kör och sym-
foniorkester, samt spelar kam-
marmusik i en stråkkvartett och 
en pianokvartett där. Pascal musi-
cerar varje dag. Efter att ha spelat 
en timme i skolans pianokvartett, 
har han dessutom hunnit öva två 
timmar på sin viola när vi ses.

– I dag var det Brahms tredje 
pianokvartett, opus 60. Roligt, ut-
brister han.

Den 1 april åker Pascal och fyra 
andra stråkspetselever från Hvit-
feldtska till Malta. Under en veckas 
tid ska de öva och uppträda tillsam-
mans med Malta Youth Orchestra. 
Resan finansieras genom stipendi-
er och spelningspengar och kostar 
inte Pascal något. 

Han ser verkligen fram emot att 
få spela ihop med duktiga musiker 
i en ny konstellation. Men det so-

ciala sammanhanget är minst lika 
viktigt. Det ska bli kul att få lära 
känna nya människor och så är det 
förhoppningsvis varmt och skönt 
på Malta också.

När Pascal gått ut gymnasiet är 
siktet inställt på musikhögskolan. 

– Sen vill jag sitta i Göteborgs 
Symfoniorkester tills jag går i pen-
sion och bo i ett hus vid havet.

Vad betyder musiken för dig?
– Jättemycket! Jag har nästan alla 

mina kompisar där. Musiken är en 
tillflyktsort för mig. När jag spelar 
kopplar jag av allt annat. 

Ingemo orstadIus
031-62 40 00 namn@gp.se

”Sen vill jag sitta i 
Göteborgs Symfoni-
orkester tills jag går 
i pension och bo i ett 
hus vid havet”

pascal armini
Ålder: 15 år (fyller 16 den 5 april)
Bor: Mölnlycke
Familj: Mamma, pappa och tre små-
syskon
intressen: Främst musik. Tevespel
aktuell: Åker till Malta första veckan 
i april för att spela ihop med en ung-
domsorkester där

Minnesord
Tore Ljungberg
Journalisten Tore Ljungberg har 
efter en kort tids sjukdom avlidit, 
73 år gammal. Tore sörjs närmast 
av hustrun Barbro, barnen Anna 
och Per, sondottern Ellen samt 
systern Christina med familj.

Musik Minnen Magi. Den 
underrubriken till Tore 
Ljungbergs bok om orkes-
terledaren Malte Johnson, 
utgiven 1993, kan även 
gälla honom själv. Musiken, 
inte minst jazzen, spelade 
en stor roll i hans liv, både 
yrkesmässigt och privat.  
Minnena från den långa 
journalistbanan utgjorde en 
rik skatt som han frikostigt 
delade med sig av. Livets 
förunderliga magi fann han i 
upplevelser och stämningar, 
i arbete och familjeliv där 
kreativiteten även omfattade 
matlagning och umgänge 
med många vänner. 

Nyfikenheten och upp-
täckarglädjen behöll han 
livet igenom. Och han blev 
aldrig blasé trots att han 
upplevt så mycket och träffat 
så många såväl kända som 
mindre kända människor. 
Han var rakryggad och rätt-
fram och när han lovat något 
visste man att han skulle 
hålla det.

Tore växTe upp i lilla Tråvad 
i Västergötland där han ti-
digt kom i kontakt med den 
stora nöjesvärlden. Hans för-
äldrar drev biografen där han 
hjälpte till med godisförsälj-
ning samtidigt som han fick 
möjlighet att se filmer och 
lyssna på konserter.

Han visste också tidigt att 
han ville bli journalist, och 
redan som 17-åring, efter 
real examen, började han 
som volontär i Falköping.  
Efter att ha arbetat med 
nyheter på Kvällspostens 
Helsingborgsredaktion kom 
han till tidningen Arbetet i 
Malmö där han gick i legen-
dariske nöjesjournalisten 
Tony Kaplans skola. Då lärde 
han sig att gå runt ett nej och 
oförtröttligt söka nya, mer 
framkomliga, vägar mot den 
eftertraktade nyheten.

Efter sammanlagt 19 år 
som journalist i Skåne re-
kryterades Tore 1977 till 
Göteborgs-Postens nöjesre-

daktion 
där han 
stannade 
till pen-
sionen som 
en mycket 
uppskat-
tad med-
arbetare. 
Han rörde sig med, som 
det tycktes, aldrig sinande 
energi över ett stort fält där 
inget var för litet för välför-
tjänt uppmärksamhet och 
heller inget för stort för att 
avskräcka honom.

Han bevakade bland annat 
en lång rad melodifestivaler, 
i Sverige och internationellt, 
för GP:s räkning, han kände 
starkt för amatörrevyer och 
cirkus. För Frank Sinatra 
såväl som för unga lovande 
sångare och musiker som 
ännu inte fått sitt genom-
brott.  När han bestämde sig 
för att intervjua Pavarotti 
fick han höra: ”Glöm det, 
det går inte.” Men visst gick 
det, när Tore dragit i de 
rätta trådarna och en dag satt 
han hemma hos Pavarotti i 
 Italien. 

när gp sTarTaDe en TV-
redaktion blev han ansvarig. 
Det var ett kraftprov som 
han, förstås, klarade med 
glans. Pensioneringen inne-
bar inte overksamhet för 
Tore, som aldrig förknippats 
med orden före detta. Han 
var aktiv inom föreningar 
och skrev som frilans bland 
annat skiv- och konsert-
recensioner, porträtt för 
Namnsidan och kåserier för 
Världens gång.

Tore hade bra koll bakåt 
och kunde ondgöra sig över 
den historielöshet som han 
tyckte präglade många unga 
nöjesjournalister. Men han 
upphörde aldrig att blicka 
framåt och varenda gång 
man träffade honom sprud-
lade han av idéer. Inte minst 
för verksamheten inom 
Västsveriges Journalist-
seniorer där han först var 
vice ordförande och sedan, 
från 2007 till sin bortgång, 
en entusiastisk och drivande 
ordförande.

Vi är många som nu känner 
sorg och stor saknad. Men 
också glädje över att vi fått 
ha Tore Ljungberg som vän 
och kollega.

kristina Torell
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MÖTe MeD sTJärnan. Tore Ljungberg intervjuar 
Pavarotti i hans sommarhem 1988.


