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Efter andra världskriget var det 
brist på det mesta i Finland, och im-
portrestriktionerna gjorde att upp-
finningsrikedom blev en viktig till-
gång. Jaakko Noso i Träskända bör-
jade tillverka gitarrer av inhemska 
träslag för att svara på ett uppdämt 
behov av nya musikinstrument.

Det gällde förstås den nödvändiga 
underhållningsmusiken i ett fattigt 
och slitet land, men det gällde ock-
så strängmusiken i de många friför-
samlingarna och i de kyrkliga ung-
domskretsarna.

Jaakko Nosos fabrik verkade i näs-
tan 20 år fram till 1962, och från den 
strömmade ett mycket stort antal 
olika instrument. Gitarrerna med 
namn som Soittaja, Sävel, Solisti el-
ler mera exotiska Dolce, Senorita, 
Rosita och Espanola komplettera-
des av kantele-, banjo- och mando-
lintillverkning.

När den breda tillverkningen var 
som mest omfattande sysselsatte No-
sos fabrik tio personer. Totalt tillver-
kades mer än 100 000 instrument. 

Gitarrerna var allt från vanliga 
”skolgitarrer” till orkester-, el- och 
basgitarrer. Till och med kontraba-
sar ingick i sortimentet, liksom hy-
brider av typ mandolinbanjo och 
mandolingitarr. Någon fullständig 
katalog över instrumentmodeller-
na har aldrig sammanställts, det är 
i stället dagens samlare som kom-

pletterar listan med sina nya fynd.
1966 bestämde sig Noso för att emi-

grera till Kanada eftersom han ansåg 
att skattesystemet i Finland gjort fö-
retagandet omöjligt. Det var uppre-
pade krav på obetald omsättnings-
skatt som fick fabriken på fall.

Hedersmedlem
Under våren blev Jaakko Noso den 
första hedersmedlemmen i de fin-
ländska gitarrbyggarnas gille. En 
tid senare dog han, bara någon må-
nad före sin hundraårsdag.

Noso var inte den enda gitarrbyg-
garen som startade tillverkning efter 
kriget. Likadant var det med märken 
som Landola i Pedersöre och Hele-
na i Sibbo.  

– Jaakko Nosos gitarrer var typis-
ka ”folkgitarrer”, men de höll en kva-
litet som nästan alltid var högre än 
den som kom från till exempel störs-
ta konkurrenten Landola, säger Staf-
fan Malmström som driver museet 
Gitarrgodset i Lappträsk. Kvaliteten 
var överraskande jämn även om det 
hela tiden handlade om hantverk, sä-
ger musikern Lauri Ankerman i Hel-
singfors.

– Legendbildningen kring Noso 
startade när han emigrerade till Ka-
nada, och i takt med att gitarrsam-
larna upptäckt de inhemska instru-
menten har namnet Noso blivit än-
nu mera förgyllt, säger han.

Gitarrmuseerna blir allt fler ute 
i världen, men i Finland är Gitarr-
godset hittills det största. Där finns 
många exempel på de inhemska gi-
tarrerna, inklusive en stor del av gi-
tarrfabriken Helena som fanns i Sib-
bo. Helenagitarrerna är ett av Malm-
ströms särintressen, och samlingen 
växer hela tiden.

Strängbandsinstrument
– Ett fenomen som är nära förknip-
pat med den inhemska gitarrindu-
strin är faktiskt församlingsverk-
samheten, framför allt i Svenskfin-
land, säger Malmström. 

Strängbanden, strängmusiken el-
ler gitarrkörerna, benämningarna 
växlade med trosinriktningen, var 
ett mycket påtagligt fenomen som 
startade efter kriget och pågick i fle-
ra decennier. Till exempel Jakob-
stadsbröderna Mattssons gitarrfa-
brik Munkers som senare blev Lan-
dola startades uttryckligen som svar 
på friförsamlingarnas behov av in-
strument.

– Strängbanden hade sin guldålder 
på 50- och 60-talet, men sedan mat-
tades det av i takt med att nya mu-
sikstilar slog igenom, säger Göran 
Stenlund som är verksamhetsleda-
re på Svenska lutherska evangeliför-
eningen i Vasa.

– Ännu 1974 när jag var musikse-
kreterare gjorde jag ofta avstickare 

till Landola under mina resor för att 
skaffa nya instrument.

Ingen gitarrsamling
– Jag känner inte till någon större 
Landolasamling i Finland, säger gi-
tarrbyggaren Olav Löf, som själv lär-
de sig yrket 1978–82 när han jobba-
de på fabriken i Bennäs utanför sta-

den. Han har en klar bild av varför 
det inte blivit så.

– Kvaliteten var inte speciellt jämn. 
Det finns en legendarisk serie nylon-
strängade konsertgitarrer som är 
det bästa som någonsin gjorts. De 
var en del av en PR-drive på 60-talet 
och delades ut till de främsta gitar-
risterna i Norden för att sprida va-
rumärket.

Under en resa i Sverige träffade 
Olav Löf en av dem som fått en så-
dan gitarr.

– Det var Herbert ”Herbie” Katz, 
ursprungligen finländare men då se-
dan flera decennier bosatt i Sverige. 

– Det sämsta som Landola preste-
rat var en lång serie gitarrer byggda 
i billigt flygfaner och främst tänkta 
för export. Men det var innan fabri-
ken började tillverka eget faner. Se-
nare steg kvalitetsambitionerna, och 
på sin tid fanns det flera serier som 
var de mest prisvärda i landet. De till-
verkades med dubbla lock i honey-
comb-teknik som gjorde underverk 
med resonansen.

Pete Kallio på Soundtrade i Sibbo 
är den som i dag har rättigheterna 
att tillverka nya Noso-gitarrer. Lan-
dola är ett varumärke som sedan 
1995 ägts av Erkki Noromies, från 
2006 av hans barn Jan, Sari och An-
na-Karin.
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 HISTorIA. Jaakko Nosos gitarrfabrik medverkade också på utställning-
ar med det breda produktsortimentet.

Gitarrer och konsert

• Jaakko Nosos livsgärning upp-
märksammas med en minnes-
konsert på restaurang Sture 21 i 
Helsingfors tisdagen den 18 juni. 
I samband med konserten som 
börjar klockan 18 finns ett antal 
av hans olika gitarrmodeller ut-
ställda.

• Bland artisterna som deltar 
finns Honey B & T-bones, Lau-
ri ”Arno” Ankerman, Tuure Kil-
peläinen, Little Willie mehto, 
Nok Nok, Tuomas Lehdon Wan-
ha Swengi och Juki Välipakka & 
Rooty Toot Toot band.

Instrumentbyggare

 ByggArEN. Jaakko Noso hade sin gitarrfabrik i Träskända tills han kom 
i konflikt med skattemyndigheterna. Sedan flyttade han till Kanada med 
sina verktyg. JIm J. Noso

 rETro. Lauri ”Arno” Ankerman (t.h.) och Little Willie Mehto hör till dem 
som äger gamla Noso-gitarrer. Mehto hittade sin på ett sopflak sedan han 
länge försökt köpa en. Tor WeNNsTröm


