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värt något. Han berättar om en mu-
siker som allt var enkelt för och som 
aldrig behövde kämpa för att bli bra. 
När han väl satt i symfoniorkestern så 
var utmaningen inte tillräckligt stor 
och han slutade.  Därför menar Sonny 
att ”det är viljan som är den största ta-
langen för att bli en bra musiker”.  För 
att nå fram kan inledningsvis ett milt 
tvång ibland vara nödvändigt och han 
har myntat begreppet, Demokratur, 
för hur en orkester fungerar. Där finns 
utrymme både för socialt samspel och 
visst medbestämmande (demokrati) 
men i slutändan är det alltid orkester-
ledaren som bestämmer hur det skall 
vara (diktatur) och orkesterdeltagarna 
har att inrätta sig i den ordningen.

Mot slutet av vårt samtal frågar vi om 
han har några större projekt på gång. 
Vi får veta att närmaste större aktivi-
tet är en orkesterdag på Torekällber-
get den 17 maj. Sedan blir Sonny lite 
mer hemlighetsfull och säger att det 
finns planer på idéstadiet som det än 
så länge är för tidigt att avslöja. Vi får 
hoppas att han möter lagom mycket 
motstånd för att själv nå fram till 
”Den sanna glädjen”.

Ibland tar det emot, det känns som 
att man står och stampar på samma 
plats och kommer inte vidare. Men 
helt plötsligt faller allt på plats och 
allt fungerar. Lite så var det att få till 
mötet med Sonny men efter tre miss-
lyckade försök får vi till ett möte med 
Sonny en onsdagseftermiddag i början 
på mars.

Sonny Espling är brasspedagog och 
jobbar på Kulturskolan i Södertälje. I 
Hölö syns han varje onsdag på Hölö-
skolan då han och ett par kollegor har 
både instrumentlektioner och orkes-
terrepetitioner i skolans lokaler. Under 
de tre år som verksamheten har pågått 
har orkestern spelat på skolavslut-
ningar och andra arrangemang, ung-
domarna har även fått möjlighet att 
åka på ett musikläger till Åland och 
delta på en orkesterhelg i Hölö med 
avslutande offentliga konsert. På ett 
väsentligt sätt har möjligheten att lära 
sig spela ett instrument förbättrats för 
att inte säga förnyats för Hölös ung-
domar. 

Från början var det inte självklart att 
det skulle bli musiken som skulle bli 
Sonny liv och arbete. Det finns ingen 
musikertradition i hans familj och un-

der ungdomsåren var han aktiv inom 
idrotten på elitnivå och kan stoltsera 
med ett SM-guld i bandy som junior. 
Men liksom många andra kompisar 
gick han i den kommunala musiksko-
lan. I samband med att han själv skulle 
välja instrument såg han ett storband 
på TV och trumpet verkade roligast. 
En engagerad trumpetlärare i 9:an fick 
honom att börja öva på allvar och att 
se musikgymnasiet som ett alternativ 
dit han sökte och kom in på reserv-
plats.

Sonny ser stora likheter mellan att 
vara idrottare och musiker. På samma 
sätt som en idrottare behöver discipli-
nera sig, träna och öva för att bli bättre 
måste även en musiker disciplinera sig, 
träna och öva för att lära sig behärska 
sitt instrument. Han reagera starkt på 
den ”folksjukdom” som han menar 
har fått ett starkt fäste i vårt samhälle: 
”Är det inte kul så struntar jag i det”.  
Sonny menar ”att jobba som musik-
pedagog är att jobba med motstånd” 
och att en stor utmaning i arbetet är 
att knäcka elevens motstånd för att 
kunna nå fram till det som Sonny kal-
lar för ”Den sanna glädjen”.  Är det 
för enkelt så blir det man uppnår inte 


