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Sågspelaren Bertil Burström besökte Ränneslövs prästgård. 
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Sågkonsert fick åhörare med på noterna
RÄNNESLÖV

Det blev en minnesfylld eftermiddag då
Bertil Burström på såginstrument underhöll
besökare i Ränneslövs
prästgård med gamla
godingar av det instrumentala slaget.
Han köpte sin första såg
för femtio år sedan, men
det var inte förrän i början av 2015 för som Bertil
Burström började spela på

en fogsvans, en så kallad
musiksåg.
– Den ger bäst kling, menar Bertil Burström.
– Jag hörde en riksspelman i ett församlingshem
där jag bodde en gång. Han
kunde spela någorlunda
bra på såg, men jag tänkte
att det kan man göra bättre,
berättar han, som tycker
om att hitta på saker och
testa sig fram.
– Det är alltid roligt att
skapa någonting, säger

Besökarna var nöjda med vad man fick höra.

Bertil, som i grunden är
ingenjör och uppfinnare.
Efter några månader av
övning började han få ton
på sågverket.
– Det gäller att man har
bra gehör och ett bra muskelminne. Det visste jag
inte att jag hade, säger han.

I går kom han alltså till

Ränneslövs prästgård och
underhöll på såg för en
skara åhörare.
– Det krävs att ha ett an-

nat instrument upptill så
folk hör, säger Bertil Burström,
Till sin hjälp hade han
kantorn Per-Erik Jansson
på keyboard, som tidigare
spelat ihop med konstellationen ”Orgelbrus och
klinga”.
– Men i dag kallar vi oss
för Kling och Klang! säger
Bertil skämtsamt.

Med

gamla örhängen
i musikens värld såsom

”Vem kan segla för utan
vind”, ”Love me tender”,
”Nocturne”, och Amazing
Grace” fick spelmännen
med sig publiken.
Varma applåder strömmade genom prästgården.
– Det räcker för att ni ska
få ett extranummer, säger
han, som genast avlossade
tonerna till Leonard Cohens Halleluja.
Det blev en minnesrik
stund för dem som kom
till prästgården, som tyckte

om vad man hörde.
– Det här var bra, riktigt
bra. Vi kände till varenda
låt som de spelade, men vi
kan inte sjunga dem, men
då kan man nynna med
och vicka lite på tårna istället, säger Hanna Holmquist, en nöjd besökare
– Vi får väl sikta på att
fylla Friends arena i Solna
någon gång framöver, avslutar Bertil Burström med
glimten i ögat.
Oskar Svensson

Bertil Burström på såg och Per-Erik Jansson underhöll publik med instrumental musik.

