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Norudde levererar fiolskönhet
Flera hundra arbetstimmar har
gett resultat, och på lördagen
levererar Anders Norudde den
violino d’amore han byggt till
beställaren.
Utsökt snideri och praktfulla
inläggningar gör instrumentet
till en riktig skönhet, och det är
med ett visst mått saknad byggaren släpper i väg det.
Vackert trä, ebenholts och mammuthorn, älghorn och sniderier–det är några av ingredienserna till en violino d’amore.
Fiolbyggare Anders Norudde
har nu avslutat det han kallar
sitt andra livsverk, och på lördagen ska beställaren, Sabina
Henriksson från Borås, få sitt
instrument.
– Den kommer nog att fattas
mig, säger Anders Norudde. Jag
byggde en hardingfela i början
på 1990-talet, det var mitt första
livsverk, men den säljer jag aldrig.

Gamla förlagor
Fyra spelsträngar och åtta resonanssträngar ger instrumentet
dess alldeles särskilda klang.
Som förlagor och inspiration har
Anders använt de instrument
som byggdes i södra Sverige på
1700-talet, då violino d’amore
kom i ropet. Det vackra snidade
huvudet som sitter i stället för
snäcka har sin egen historia.
– Jag såg en dålig bild på ett
gammalt instrument, säger Anders Norudde. Sedan gjorde jag
en skiss och skickade till beställaren, och bearbetade skissen efter hennes önskemål.
Det tog flera veckor av finsnideri, men till slut blev det precis
som beställaren ville ha det.

Närmast är Anders Noruddes senaste bygge, en violino d’amore, byggd till Sabina Henriksson i Borås. Det bortre instrumentet är den hardingfela
Anders byggde 1992.
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Egen skyddsängel
En ängel är det som sitter högst
uppe på instrumentet, med vingar som skimrar i gråsilver och en
bindel för ögonen.
– Sabina sa att det såg ut precis som hennes skyddsängel, berättar Anders Norudde. Och bindeln för ögonen får representera
kärleken, amore, som ju enligt
uppgift är blind.
Dubbeldäckare säger Anders om instrumentet, och dubbelplansfelorna finns också i
andra varianter, till exempel
den ovan nämnda hardingfelan.
Hardingfelan har utvecklats för
norsk folkmusik, medan violino
d’amore är ämnad mera för kammarmusik.
Vad de båda har gemensamt är
den långa efterklangen, resonans-

En alldeles egen skyddsängel har denna violino d’amore. Bindeln för
ögonen får representera kärleken, amore, som ju är blind.
strängarna fungerar ungefär som
då man trycker ned högerpedalen
på ett piano.
– Man får vara noga med att
stämma, förstås, säger Anders
Norudde. Jag brukar säga att om
man spelat ett sådant här instrument i tio år så har man stämt i
tjugo.
Någonstans mellan 200 och 400
arbetstimmar har gått åt till det
vackra instrumentet, och från
och med lördag kommer Sabina

Henriksson att få ta över vården
av det, och hennes publik som får
njuta dess klang.
– Jag är säker på att det kommer i goda händer, säger Anders
Norudde. Självklart känns det lite vemodigt att lämna det i från
sig, jag har lagt mycket tid och
jobb på instrumentet
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Flera hundra timmars arbete har gett det här resultatet. Anders Norudde
skiljs med visst vemod från den violino d’amore han byggt.

Plan för vårdcollege certifierad
En regional plan för utvecklande av vård- och omsorgscollege–kan det vara något?
Det anser Nationella Rådet,
och i går överlämnades certifikat för de uppgjorda planerna
i regionen, bland annat till
Karlskoga.
Via telebilduppkoppling deltar
samtliga kommuner direkt i högtidsstunden i Örebro.
I Karlskoga finns representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och följer nästa steg
mot vård- och omsorgscollege.

Högtiden hålls i Örebro och
Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg kopplar upp sig via telebild
mot ceremonin i Örebro. Sölve
Persson, ordförande i regionala
styrgruppen, tog emot certifikatet
av representanter för Nationella
rådet som fattat beslut om att ge
regionen grönt ljus för fortsatt arbete med vård- och omsorgscollegeutveckling.

Locka ungdomar
Marie-Louise Forsberg Fransson
tar sedan över ordet, och uttrycker
sin glädje över att kunna se hoppfullt på framtiden.

– Vi måste locka ungdomar att
vilja söka utbildningen, säger
hon, och det ser mycket bättre ut
i dag jämfört med uppstartsåret.
När bun-chefen Jukka Tekonen fick ordet strök han under
det faktum att samarbetet med
grannkommunen Degerfors och
landstinget är tätt och lyckat, och
att han själv finner arbetet med att
utveckla framtidens vårdutbildning oerhört inspirerande.
– Jag är gammal mentalskötare
från Gällivare, säger han, så en
bra utbildning för framtida vårdpersonal ligger mig varmt om
hjärtat.

Eva Lindbäck, Eva Eriksson, Jan Strid, Maria Svensson och Karin Björkman sitter bakom Jukka Tekonen och följer certifieringshögtiden i
Örebro.
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