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1689 
avlider den före detta drottning 
Kristina i Rom.

1774 
halshuggs Lord Lovat i London 
och blir den siste som drabbas 
av detta öde i England.

1833 
öppnas världens första offent-
liga bibliotek i Peterborough, 
New Hampshire, i USA.

1909 
tas den första Londonbussen 
med inbyggt överdäck i bruk.

1922 
sätter simma-
ren Arne Borg 
världsrekord 
på 400 meter, 
500 meter 
och 440 

yards frisim vid SSK:s tävlingar 
i Stockholm. Rekordet på 400 
meter godkänns inte då ett av 
tidtagaruren inte fungerat.

1963 
utnämner president Kennedy 
Sir Winston Churchill till ameri-
kansk hedersmedborgare. Pre-
sidenten själv har undertecknat 
dokumentet som är det första 
i sitt slag i USA:s historia. Den 
88-årige Churchill orkar inte 
själv resa till USA. Hans son 
Randolf tar emot hedersbety-
gelsen.

1977 
toppar Dan-
cing Queen 
med ABBA 
den ameri-
kanska Top 
40-listan. 
Låten kom 
att bli ABBA:s 
enda listetta i USA.

1965 
förlänger den västtyska för-
bundsdagen preskriptionstiden 
för nazistförbrytelser på grund 
av de många ännu inte avslu-
tade fallen.

Dagens namn
Otto är ett forntyskt namn som 
betyder något i stil med välbe-
sutten och rik. Antalet namnbä-
rare är omkring 10 400, av runt 
2 300 har det som tilltalsnamn.
Ottilia härstammar från flera 
forntyska namn som betyder 
rikedom. Antalet namnbärare 
är runt 3 700, omkring 300 har 
det som tilltalsnamn.
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lekfullt. Åsa Ericsson och kollegan Teresa Hedborg spelar tillsammans med barnen på Hammarkulleskolan.

Musik ger glädje och känslor
Musik betyder glädje och ge-
menskap. Det budskapet vill 
Åsa ericsson gärna förmedla 
till sina elever.

Det är sen eftermiddag på Ham-
markulleskolan och några första-
klassare dansar in i salen ledda av 
musikläraren Åsa Ericsson. 

Under sin teorilektion tränar de 
sedan rytmik, dirigering och skalor.

 – Nu har vi gjort en melodi, sä-
ger Åsa när barnen klappat och sagt 
några notvärden. Vad ska den heta? 
Vilka bilder får ni i huvudet? Vilka 
känslor får ni i kroppen? 

Barnen blir engagerade och Åsa 
berömmer.

– Musiken väcker så mycket käns-
lor. Den går rakt in i hjärtat på oss. 
Därför är det skönt att få avsluta 

med att bekräfta varje barn och ge 
några ord på vägen, säger Åsa när vi 
pratar om lektionen efteråt.

Hennes eget musikengagemang 
grundlades med pianoundervis-
ning på lågstadiet i den kommu-
nala musikskolan i Västerås. I fyran 
började hon i musikklass, där hon 
spelade blockflöjt, sjöng i kör och 
hade teorilektioner. När Åsa gick i 
sexan spelade alla utom hon själv i 
orkester. Men när hon fick höra att 
en kontrabasist fattades där, såg 
hon sin chans. Hon kom snabbt in 
i gänget och sedan dess har kontra-
bas varit hennes huvudinstrument.

SOM 20-Åring flyttaDe hon till 
Stockholm för att gå en tvåårig mu-
siklinje på Birkagårdens folkhög-
skola. Efter att ha gått rytmiklärar-
linjen på musikhögskolan, blivit 
mamma och jobbat på Dramaten, 
gick flyttlasset 1988 till Göteborg, 
där Åsa fick jobb som lärare i den 
kommunala musikskolan. 

När El Sistema Hammarkullen 
skulle starta 2010, var det själv-

klart för henne att tacka ja till att 
arbeta där. Hon hade redan jobbat 
mycket med stråkklasser i Lärjeda-
lens musikskola, vilket var en bra 
erfarenhet.

– Den största skillnaden mellan 
El Sistema och vanlig musikunder-
visning är inte vad vi gör, utan hur 
mycket tid vi har. Nu träffar jag 
barnen tre gånger i veckan i stället 
för en. Om en lektion inte funkar, 
så är det ingen katastrof. 

I arbetslaget pågår en ständig 
fortbildning. Lärarna jobbar i olika 
konstellationer och lär av varandra. 
Eftersom de träffas oftare än vanli-
ga musiklärare hinner de diskutera 
de problem som uppstår. 

Föräldraengagemanget är en 
annan viktig del i El Sistema-
pedagogiken. Varje onsdag är det 
Vänstay då barn och vuxna samlas 
för att musicera och äta något till-
sammans. En onsdag i månaden 
ordnas Spräng gränserna ett slags 
knytkalas, där föräldrar bidrar med 
typisk mat från sina olika länder.

El Sistema är i första hand ett so-
cialt projekt, där gruppens roll be-
tonas. I orkestern lär sig barnen att 

el Sistema
1975 började José Antonio Abreu 
ge musiklektioner till barn i Caracas 
slumkvarter. Det blev starten på El 
Sistema. I dag finns cirka 125 ung-
domsorkestrar i Venezuela. Idén har 
spridit sig till många andra länder, 
däribland USA, Storbritannien, Nor-
ge och Sverige. El Sistema Hammar-
kullen startade hösten 2010 på ini-
tiativ av dåvarande chefdirigenten 
Gustavo Dudamel, själv en produkt 
av El Sistema. Nu finns verksamhe-
ten i alla Göteborgs stadsdelar.

Barnen behöver 
mycket uppmuntran 
och kärlek och det 
kan vi ge.

a r t i k e l s e r i e ,  D e l  2
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Minnesord
Jean Keereweer
Jean Keereweer, Stenungsund, har avlidit i en ålder 
av 76 år. Närmast anhöriga är hustrun Solveig och 
dottern Cami med familj.

Jean var en begåvad jazzspeleman från 
Kålltorp i Göteborg som spelade många in-
strument. Störst framgång hade han med 
sitt munspel då han vann 2:a solistpris 1955 
(dåtidens stora jazzorkestertävling i Göteborg) 
med sin komposition Coll-torp ihop med 
Chromonica quartet (finns på 78-varvare). Täv-
lingen arrangerades av Bosse Richter i Burgår-
dens Samrealskola där biljetterna kostade 2,50 
men såldes på svarta börsen för 20 kronor.

Jean hade även lycka med sin munspels-
orkester inför GP:s jury till Okändas Revy 
1955. I juryn satt Harry Hjörne, Karl Ger-
hard, Lasse Dahlqvist m.fl.

Jean spelade med Okändas Revy i Lorens-
bergs cirkus i Göteborg och hans Chromo-
nica quartet deltog i GP:s jazzkavalkad på 
Kungsgillet.

Jean hann aldrig bli känd som speleman 
eftersom han tidigt flyttade till Latinamerika 
som framgångsrik affärsman. Efter många år 
i Latinamerika kom han tillbaka till Europa, 
först till Tyskland och till sist Göteborg. 

Han var vd för Aga-Cryo fram till pensio-
nen. Sista tiden bodde han i Stenungsund 
och var en flitig besökare hos Stenungsunds 
Jazzklubb.

Uno Eliasson
Vän sedan 1954

skyMningstid

Min Pappa
Min Pappa, Jan Roman, 
finns inte längre. Men Min 
Pappa finns ändå, i våra 
minnen.

Först vill jag säga att det 
jag minns är att Min Pappa 
bakade väldigt mycket, 
åtminstone är det den bild 
som kommer upp först. Och Min Pappa laga-
de all mat till oss i familjen, förlåt Mamma, 
men det är faktiskt så jag minns det…

Min Pappa var väldigt händig, han kunde 
bygga det mesta!

Min Pappa älskade, förutom Mamma för-
stås, växter av alla dess slag, och odlade dess-
utom med omsorg allt möjligt man kunde 
äta. Hoppas det blev gott, själv äter jag helst 
inte grönsaker och saker odlade i växthus, så 
jag kan inte yttra mig om resultatet.

Min Pappa gillade inte att bada i havet, 
eller sola på stranden, men älskade att vara i 
sommarstugan på Tjörn och bara greja med 
allt möjligt. Bäst var växthuset såklart, som 
han tålmodigt fick bygga upp ett antal gång-
er för att det blåste sönder i höststormarna.

Jag minns inte så mycket från jag var liten, 
men jag minns att Pappa alltid var hemma, 
och bakade eller lagade mat… och dessutom 
gärna sjungande!

Min Pappa var alltid glad, så är min bild 
och Pappa var självklar, han fanns alltid där.

Min Pappa var stor, med skägg, som en sjö-
kapten ungefär.

Min Pappa var väldigt omtyckt av andra, 
han hade slagfärdig humor som lyfte stäm-
ningen var han är var – jag är säker på att 
hans elever dyrkade honom, trots att dessa 
var högstadieelever.

Min Pappa blev Morfar, och ingen kunde 
önska sig en bättre Morfar (eller Farfar). Min 
David har skrivit på sin PS3 blogg (och han 
vet inte att jag läst det), att när min Morfar 
dog så grät jag i tre dagar.

Min Pappa var för mig också min manliga 
förebild, tror jag iallafall så här i efterhand, och 
med det har han satt ribban högt.

Hoppas Min Pappa kan känna av oss på nå-
got sätt, det skulle kännas lättare då.

Min Pappa finns inte längre och saknaden är 
ofattbar och stor, men jag tror han har det bra.

Anna Roman

Kanske är det 
personen du 
lever med 
i dag, kanske 
din ungdoms-
kärlek? Eller 
grabben i 
bloggen bred-
vid.
Du bestämmer. 
Skriv max 
1500 tecken 
om ditt livs 
kärlek. Mejla 
med en jpg-
bild till 
namn@gp.se
Vi väljer ut 
och publicerar 
ett urval.

Mitt livs 
kärlek

♥

Lappkast 
i livet
En del männis-
kor tar mod till 
sig och  
byter spår i 
livet. Känner 
du någon som 
tagit språnget 
mot något 
helt nytt och 
är värd ett 
porträtt i GP? 
Skriv och tipsa 
oss.

Regler för 
minnesord
Vi vill veta 
den avlidnes 
ålder, hemort 
och närmast 
anhöriga samt 
skribentens 
kontakt-
uppgifter.
Texten får 
vara högst 
2 500 tecken 
inklusive mel-
lanslag. Vi 
förbehåller 
oss rätten att 
korta och redi-
gera den.
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lEkfUllt. Åsa Ericsson och kollegan Teresa Hedborg spelar tillsammans med barnen på Hammarkulleskolan.

Musik ger glädje och känslor
koncentrera sig, lyssna på andra, ta 
instruktioner och vänta på sin tur. 
De yngre frågar de äldre, som i sin 
tur gärna vill hjälpa till. 

Åsa medger att arbetet är ener-
gikrävande. Många oroliga barn, 
som annars inte skulle ha sökt sig 
till kulturskolan, kommer hit för 
att deras kompisar går här eller för 
att föräldrarna har hört att detta är 
något bra. 

– Oj, vad vi slet det första året, 
utbrister Åsa. Vi hade en oerhört 
spretig grupp, som bestod av barn 
från alla möjliga håll som inte 
kände varandra. Men med musi-
kens hjälp har vi nu jobbat ihop 
en fungerande grupp. 

Åsa vill inte bara förmedla musik. 
Hon vill också vara en trygg vuxen 
som barnen kan lita på och som de 
gillar att träffa. 

– Barnen behöver mycket upp-
muntran och kärlek och det kan vi 
ge. Samtidigt får vi så mycket till-
baka: massor av kramar varje dag!

Det ska vara lustfyllt att musicera 
och målet för verksamheten är inte 
att skapa små duktiga musikanter.

– Men genom att arbeta med kör 
och orkester får vi många duktiga 
musiker på köpet, säger Åsa. Några 
kanske fortsätter spela i vuxen ål-
der. Det viktigaste är att våra barn 
känner sig trygga och sedda här, 
att de kan vara sig själva och bli 
välfungerande medborgare.

föR Att hållA sig i form tränar Åsa 
yoga och går långa promenader. 
Musiken upptar självklart en stor 
del av hennes liv även på fritiden. 
Hon spelar kontrabas i olika kon-
stellationer och ägnar sig åt musik 
av alla de slag: som visor, klassisk 
och arabisk musik. I Kulturbyrån 

Gira är hon med och skapar all-
sångsföreställningar för barn. 

– Vi skickar ut låtmaterialet med 
cd, noter och texter i förväg, för 
att barnen ska hinna lära sig sång-
erna och bli delaktiga. Nästa före-
ställning som är för lågstadiet, ska 
heta Gira Tvärt och handla om en 
skrotbil, avslöjar Åsa och tillägger 
att hon inför en ny föreställning 
brukar lära sig ett nytt instrument. 
Just nu är det munspel. 

Varje sommar är Åsa och hen-
nes man med och arrangerar en 
konsert i byn Örum på Österlen. 
Musiker bjuds in till granngården 
för en helkväll med visor och god 
buffémat; allt för att främja gemen-
skapen mellan de fastboende och 
sommargästerna. 

Vad betyder musiken för dig?
– Gemenskap! Den ger en extra 

dimension åt livet. Jag hade missat 
massor av fantastiska upplevelser 
om jag inte hade hållit på med mu-
sik, säger Åsa.

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

åsa Ericsson
ålder: 54 år
Yrke: Musiklärare
Bor: Utby
familj: Man och tre barn, som alla 
musicerar
Intressen: Musik förstås. Träna, 
simma. Vara ute i naturen.


