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I själ och hjärta är Göran Loo Kunstbergs hårdrockare.

Göran Loo Kunstbergs satsar allt på musiken.

Slottstrubadur lirar
hårdrock, Bach 3 Elvis
99
För Göran Loo Kunstbergs finns inga musikaliska gränser. Varför inte
göra en hårdrocksversion
av en Bachklassiker? Och
varför inte spela den på
en1200-talsharpa?
Text: Careva Ekdahl
Foto: StinaJärperud

- Det kan vara riktigt coolt att
göra en metalversion av en gammal klassiker. Och ibland inte...,
säger Göran Loo Kunstbergs.
Sedan några m å n a d e r är
Göran katrineholmare. Konstaterar att det är nära till allt. Och
att det faktiskt var här allt började. Även om det var nära att ta
stopp redan i Stattdörren när han
som 14-åring skulle hoppa in som
trummis i ett dansband.
- Fast dörrvakten ville inte
släppa in mig eftersom jag var
så ung. Vi fick justera sanningen
lite, jag fick komma in och spela.
Och på den vägen är det.
I dag hanterar Göran också
stråkharpa, säckpipa, akustisk
gitarr och elgitarr.
Mitdred och Rosamunda h e t e r

de två stråkharporna, byggda
efter modeller från 1200- och

1600-talet Den äldre av damerna
är en så kallad Fogdöharpa och
båda är byggda av Jan Eriksson,
Fogdö.
- Jag håller på med en svit för
stråkharpan. Fogdösviten.
Det är fyra femminutersstycken. Och så fort Göran fick
idén var han igång.
- Melodierna är klara, nu ska
jag börja skriva för stråkarna. Det
måste låta fett.
Harpan, trummorna och basen
är inspelade i studio. Planen är
att det förutom ett album ska bli
en konsert, på Fogdö naturligtvis.

eller någon annan fiolnisse. Det
finns många likheter.

Melodierna är klara,
nu ska jag börja
skriva för stråkarna.
Det måste låta fett

toastmaster och trubadur. Håller ihop festen med musik, lekar
och upptåg. Säckpiporna och
harporna är med under kvällens
inledning, framåt kvällen när alla
Ofta går det fort när Göran job- är partysugna är det gurorna som
bar. Han försöker inte skapa klas- kommer till användning. Ofta ger
den ena spelningen den andra.
siker. Han gör musik för nuet.
Idéerna är många, energin hög.
Flera sviter är på gång. Kanske - Många tycker det ä r h ä f t i g t n ä r
blir det en Vingåkerssvit funde- jag spelar säckpipa, eller folkrar Göran. I nästa andetag kon- musik på stråkharpa. Det är kul
staterar han att rockstjärnegre- när publiken är med på lek och
jen inte är hans. Han vill bara spel. Ibland bjuder jag på entosspela musik. Och kunna leva på sig variant av menuett. Det brudet. Han gör allt från företagse- kar uppskattas.
venemang, till 50-årskalas, äldHan tänker, lever och andas
reboenden, bröllop, 1700-talsbal musik. Hela tiden. Arrangerar
och musikquiz. Oftast i Sörm- andras eller skapar eget. Lyssnar
land, och det blir många timmar och inspireras.
i bilen.
- Ta till exempel brötig ekviSom slottstrubadur, oftast libristisk teniskt svår hårdrock
på Sundbyholms slott, sticker utan sång, det brukar jag jämföra
Göran ut. Han ser sig själv som med musik av Paganini, Vivaldi

Göran berättar också a t t

han

har spelat i Leksands spelmanslag, studerat till pianotekniker
i 4 år, att han som sörmlänning
(ursprungligen från Eskilstuna)
har en Vingåkersdräkt, och att
han kan dansa polska och såna
grejer.
- Musik är min passion. Jag
gillar det bästa av Bach, Tomas
Ledin och Elvis. Fast hårdrock
är väl min grej.

GÖRAN LOO
KUNSTBERGS
Ålder: 55 år
Bor: i Katrineholm sedan december,
från Eskilstuna
Gör artist på heltid
Spelar: stråkharpor, säckpipor,
elgitarr och akustisk gitarr
Musikalisk förebild: de som varit
föregångare med musik och instrument, precis som jag är med den här
genren
Andra intressen: runstenar och
läsa runskrift. Har varit vid Ericsberg.
Sköldinge och Valla och kollat på
runstenar. Det är inte så svårt att läsa.
men ett omständligt språk, men i
slutet brukar allt falla på plats
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