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Kaunis entinen koulu Vasagatanilla keskellä Uumajaa kät-
kee sisuksiinsa mielenkiintoisen mysteerin. On päivänselvää, 
että musiikkiliike 4Sound on täällä. Se, että Ruotsin paras 
rockklubi on muuttanut tänne rapistuneesta Scharinska 
villasta ja syntynyt uudelleen – nimellä Scharinska – on myös 
itsestäänselvyys. Ja se, että rakennuksessa toimii myös ravin-
toloita ja oikea baari, on täydellistä.
 Yläkerta eli itse Guitars – The Museum ja rakennuksen 
ehdoton vetonaula ovat saaneet kansainvälisen median ja 
kitaraharrastajat hämmästymään. Täältä löytyy nimittä-
in satoja erinomaisessa kunnossa olevia harvinaisuuksia 
nuorisokulttuurimme varhaisvuosilta; instrumentteja, jotka 
enemmän kuin mikään muu on muokannut rock and rollin 
kuvaa, ääntä ja myyttiä ja nuorisosukupolvemme vapautu-
mista.
 Intohimoiset kitaraharrastajat ympäri maailman (ja heitä 
on miljoonia) ovat olleet siinä uskossa, että lähes kaikki 

SALAINEN KITARAKOKOELMA
Kokoelmaan kuuluu muun muassa samanlainen kitara, jolla Keith Richards vetäisi käyntiin Honky Tonk 
Womenin. Ja samanlainen, jolla Eric Clapton soitti Laylan soolon. Ja malli, jolla Jimi Hendrix sai Monte-
reyn liekkeihin. 
 Mutta miten ihmeessä nämä ja satoja muita harvinaisia ja korvaamattoman arvokkaita 50- ja 60-luvun 
kitaroita on päätynyt keskelle Uumajaa Guitars – The Museumiin? Miksi ne eivät ole esillä New Yorkin 
MoMAssa tai Lontoon Tate Modernissa?
 Tämä on kertomus siitä, kuinka vännäsbyläiset Åhdénin kaksoset ovat onnistuneet luomaan maailman 
huomattavimman vintage-kitaroiden kokoelman vaivihkaa, lähes täysin salassa.

legendaarisista ja ikonisista Gibsonin ja Fenderin kitaroista 
olivat ehdottomasti jo löydetty. Niitä ei loppujen lopuksi ole 
kovinkaan monta; tiettyjä vuosikertakitaroita vain muutamia 
harvoja kappaleita. Niiden arvo on 90-luvun alkupuolelta 
alkaen noussut huomattavasti enemmän kuin osakekurssien. 
Hyväkuntoinen Gibson Les Paul tai Fender Broadcaster mak-
saa nykyään useita miljoonia kruunuja.
 MyLesPaul-keskustelufoorumi on yksi suurimmista kitara-
harrastajien suosimista verkkoyhteisöistä. Siellä museota ja 
Åhdénin kaksosten kitaroita koskeva ketju on jo monen sivun 
mittainen. Eikä kukaan tunnu ymmärtävän, kuinka nämä 
kymmenien miljoonien arvoiset kitarat voivat olla esillä juuri 
täällä, kolmannessa kerroksessa osoitteessa Vasagatan 18–20. 
 Samuel ja Michael Åhdén eivät myöskään ole tehneet 
paljonkaan salaisuuden verhon raottamiseksi. He ovat aivan 
viime aikoihin astin harvoin suostuneet haasteltaviksi ja viit-
taavat kunnioittavasti kintaalla facebookeille ja twittereille. 

Teksti Göran Nordell

Kauniin entisen koulun yläkerrassa Vasagatanilla keskellä Uumajaa sijaitsee Guitars – The Museum.  Museossa on esillä satoja harvinaisia kitaroita 
1950- ja 1960-luvuilta, ja ne ovat saaneet kitaraharrastajat ympäri maailman sekaisin.
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Oman kitarakokoelma esittely eri foorumeilla ei ole koskaan 
ollut heidän juttunsa. Heidän kitaraharrastuksensa on ollut 
aina yksityisasia.
 Tapaan heidät eräänä iltapäivänä, kun he ovat kuvaamassa 
kitaroita kaupungin itäpuolella olevassa studiossa, saadakseni 
kuulla lisää matkasta, joka alkoi pienistä kotitekoisista maso-
niitista ja nailonista valmistetuista kitaroista ja jatkui kohti 
Gibson Les Paulia ja Fender Broadcasteria.

Chuck Berry, Jimi Hendrix ja kuinka kaikki alkoi

Mutta se kuinka kaikki alkoi, itse luomiskertomus, on myös 
Samuelilla ja Michaelilla hieman kaksiselitteinen ja täynnä 
tulkintoja. Ja osa on kokonaan pimennossa. Ensimmäisessä 
Mooseksen kirjassa on kaksi luomiskertomusta – Vännäsbyn 
kaksosilla niitä on kolme.
 Yksi versio on, että he menivät 60-luvun alussa äitinsä 
kanssa lehtikioskille. He olivat tuolloin noin kymmenvuotiai-
ta ja pyytäneet ja rukoilleet kioskilta lehteä, jonka kannessa 
komeili Beatles.
 – Mutta kun saimme sen, jutut olivat pelkästään Rolling 
Stonesista, Michael kertoo.
 – Muistan, kuinka meistä kuva, jossa Brian Jones oli pitkine 
tukkineen puku päällä ja kitara lanteilla, oli todella cool, 
Samuel lisää.
 – Emme silloin vielä sitä tienneet, mutta Brian Jonesilla 
oli kuvassa Gibson ES-330 jollainen meidän oli pakko joskus 
vielä saada. Ehkä kaikki alkoi tästä.
 Mutta heidän palava kiinnostuksensa kitaroita kohtaan on 
yhtä hyvin voinut syntyä naapurissa Birger Jakobssonin luona. 
Tämä soitti jazzia ja omisti Gibson Les Paulin ja Maestro-vah-
vistimen.
– Saimme soittaa kitaraa. Kömpelöähän se oli tietysti alussa, 
mutta Birger opetti meille valtavasti sointuja – erityisesti 
Chuck Berryn. Meihin sillä oli ratkaiseva vaikutus, Samuel 
kertoo.
 – Ja silloin halusimme tietysti samanlaisen kitaran kuin 
Birgerillä. 
 Tässä vaiheessa Samuel ja Michael kuulivat myös ensimmäi-
stä kertaa Bluesbreakersin levyn ja Eric Claptonin uraauurta-
van brutaalin kitarasoundin.
 – Muistan, että levyn kannessa oli Clapton, taustalla Mars-
hall ja hänen Gibsoninsa komeili etualalla.
 – Oli kuin se vaatisi vielä Gibson Les Paulin kuulostaakseen 
oikealta, Michael toteaa.
 Mutta kipinän saattoi sytyttää – ja ratkaista sen, että he 
eivät halunneet omistaa vain yhtä kitaraa vaan useampia – 
eräs iltapäivä koulun jälkeen, kun he avasivat perheen radion 
ja kuulivat kuuluttajan sanovan: ”Nyt kuuntelemme niin 
kutsuttua elektronista musiikkia.”
 Ja sitten Jimi Hendrix vetäisi käyntiin Purple Hazen.
 – Jessus, olimme ehkä 12-vuotiaita emmekä olleet koskaan 
kuulleet sellaista musiikkia ja kitaran soittoa.
 – Tutkimme asiaa ja saimme selville, että Hendrix soitti 
Fender Stratocasteria, ja tietenkin halusimme sellaisen.

Kitara matkakassasta

Vuonna 1972 Samuel sai ensimmäisen kitaransa, Gibson 
SG:n. Se maksoi 2 147 kruunua, joka vastaa nykyrahassa 
14 303 kruunua (noin 1 570 euroa).
 – Minä en saanut, Michael sanoo, joten toivoin, että Samue-
lin kitara hajoaisi.
 – Mutta sinä sait myöhemmin Hagströmin, Samuel hymyi-
lee.
 Tuohon aikaan, aivan kuten nytkin, Uumajassa on vaikea 

saada käsiinsä Gibsonin ja Fenderin kitaroita. Samuel ja Mi-
chael säästivät kaiken saamansa rahan ja etsivät kohtuuhin-
taisia kohteita.
 Jan ”Halkan” Hallqvist avasi heille oven Norrlannin 
ulkopuolelle. Hänellä on edelleen legendaarinen kitarakaup-
pa Tukholman eteläpuolella ja hän tietää kaiken 50-luvun 
klassisista kitaroista.
 – Hänestä tuli meille tärkeä mentori. Sen lisäksi, että hän 
osasi hankkia erikoismalleja ja -vuosikertoja, hän osasi erot-
taa väärennöksen alkuperäisestä, Michael kertoo.
 70-luvun puolivälissä he ostivat Halkanilta ensimmäiset 
kitaransa omilla rahoillaan – Gibson ES-335:n ja Gibson 
SG:n. 70- ja 80-luvuilla hinnat olivat kohtuullisia, eivätkä vielä 
nousseet stratosfääreihin, ja kaksoset tiesivät, että jos he vain 
säästäisivät kaiken mitä voivat, heillä olisi varaa ostaa lisää 
kitaroita.
 Vuonna 1976 Samuel oli monien muiden tapaan lähdössä 
interrailaamaan. Hän oli säästänyt koko vuoden matkaa 
varten, mutta halusi käydä moikkaamassa Halkania ennen 

Gibson Flying V vuodelta 1958. Yksi rockin 
historian ikonisimmista kitaroista.
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lähtöään Eurooppaan nauttimaan kuivista patongeista, halv-
asta punaviinistä ja puistonpenkeillä nukkumisesta.
 Halkan oli käyntiä edeltävinä päivinä saanut todellisen 
harvinaisuuden: Gibson Les Paulin, samanlaisen jota naapu-
ri-Birger antoi kaksosten soittaa kotona Vännäsbyssä.
– Minä ostin sen, käytin siihen 95 prosenttia matkakassastani 
ja interrailista tulikin sitten todella köyhä, Samuel kertoo.
Nyt heillä oli vakavasti otettavan kitarakokoelman alku. 
Mutta kitarat eivät olleet ainoa kohde, jota Samuel ja Michael 
keräsivät.

Hipit Ford Crestlinessä

Kaksoset viettivät kaikki kesälomansa 60-luvulla äidinisän lu-
ona, joka ajoi taksia ja rakasti 50-luvun amerikkalaisia autoja: 
suuria ja kiiltäviä ja kunnon bensiinirohmuja.
 Äidinisällä oli hyvin hoidettu ja poikien mielestä äärettö-
män jännittävä korjaamo. Siellä oli kaikki tarvittavat varaosat 

ja lisävarusteet, joita tarvittiin Buick 401:een ja Ford Crestli-
neen.
 He pääsivät mukaan ajovuoroille, saivat kuulla moottorin 
jylinän ja nauttia kromin kimalluksesta. Kokemus 50-luvun 
autoista yhdistyi heidän rakkauteensa kitaroita kohtaan. Oli-
han jenkeillä oma roolinsa myös kitaroiden saralla.
 Ray Dietrich oli jäänyt eläkkeelle työskenneltyään au-
tomuotoilijana Studebakerillä, Edselillä ja Packardilla; kaikki 
suuria näyttäviä autoja, joilla oli pehmeät linjat ja omanlai-
sensa siivekkeet. Hän asui Kalamazoossa, Michiganissa, jossa 
sijaitsee Gibsonin pääkonttori, ja Gibsonin johtaja Ted Mc-
Carty sai hänet ylipuhuttua jättämään eläkeläisen elämänsä ja 
suunnittelemaan sen sijaan kitaroita.
 Yhteistyö tuotti muun muassa ikonisen Gibson Firebirdin, 
joka maalattiin DuPontin automaalilla. Firebirdistä ei tullut 
menestystarinaa 1963 ja sitä valmistettiin vain muutamia sa-
toja kappaleita, mutta nykyään ne ovat haluttuja ja maksavat 

Kaksosveljekset Samuel ja Michael Åhdén ostivat ensimmäiset kitaransa 1970-luvun puolivälissä. Nykyään he omistavat yli 300 harvinaista ja 
korvaamattoman arvokasta 50- ja 60-lukujen kitaraa.
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alkuperäiskuntoisina useita miljoonia kruunuja.
 – Amerikkalaisilla 50-luvun autoilla, musiikilla ja kitaroilla 
on yksi yhteinen nimittäjä: ajaton muotoilu ja kulttuuri – ja 
siksi ne ovat säilyttämisen arvoisia, Samuel toteaa.
 Kun kaksoset saivat ajokortin 70-luvun puolivälissä, he 
saivat äidinisältä pari jenkkiautoa. He nauttivat täysin palkein 
lipuessaan hitaasti halki Uumajan V8-moottorin jylinän 
säestäessä. Heillä oli pitkät tukat, huivit otsalla, untuvaiset 
viikset ja afgaaniturkit; hippejä klassisessa raggariautossa.
 Eräänä päivänä, kun he kruisailivat rautatieaseman ohi 
närkästynyt raggari nahkaliiveissään tempaisi Michaelin puo-
len oven auki ja huusi: ”Kuinka pitkätukkaiset hippinulikat 
voi ajaa tällaista autoa! Hä?!”
 – Pelästyimme, mutta tajusimme itsekin, että ei oikein 
sopinut yhteen, että näytimme siltä kuin näytimme, vaikka 
elämämme pyöri 50-luvun Yhdysvaltojen ympärillä.
 – Niinpä leikkautimme tukkamme ja heitimme farkkutakit 
niskaan, Michael kertoo.
 – Säilytimme afgaaniturkit kuitenkin tallessa vintillä.

Sähkökitaroiden takelteleva alku

Ensimmäiset sähkökitarat kehitettiin jo 1910, mutta ne eivät 
koskaan menestyneet: ne olivat kömpelöitä, epäluotettavia 
ja niiden ääni kiersi kamalasti. Kitara sai tyytyä olemaan 
komppi- ja rytmisoitin, joka tarvitsi kuuluakseen kunnollisen 

kaikukopan. Kitaristi soitti aina taustalla, etualalla oli laulaja, 
saksofonisti, trumpetisti – molemmat soittimia, jotka kuului-
vat ilman turhia vahvistimia.
 Vuonna 1943 Les Paul sai idean kaikukopattomasta kitaras-
ta. Les Paulin oikea nimi oli Lester William Polsfuss ja hän oli 
menestyksekäs kitaristi sekä lisäksi keksijä. Hän yksinkertai-
sesti kiinnitti kitaran kaulan ja mikrofonin kakkosnelosesta 
tehtyyn runkoon. Hän kutsui luomustaan tukiksi. Siitä ei 
tullut menestystarinaa; eikä edes Les Paul itse oikein uskonut 
tekeleeseensä.
 Viisi vuotta myöhemmin kitaran rakentaja ja ratamootto-
ripyöräilijä Paul Bigsby kehitti umpirunkoisen kitaran tuon 
ajan suurelle kitaristille Merle Travisille. Sekään ei mene-
stynyt kaupallisesti – mutta se teki lähtemättömän vaikutuk-
sen sekä insinööri Leo Fenderiin että muusikko Les Pauliin.
 Nyt Bigsbyn kitara on painunut unholaan, mutta hänen 
nimensä elää toisen keksintönsä – tremolon – ansiosta. 
 Les Paulin mielestä Bigsbyn ratkaisu kiinnittää kielet umpi-
runkoon oli ratkaisevaa. Ja Leo Fender sai ”inspiraation” ki-
innittää kaikki kuusi viritystappia riviin ja muotoilla otelauta 
niin, että soittaja yltää soittamaan korkeimmatkin sävelet.
Les Paul kehitti vielä prototyypin ja otti yhteyttä jättivalmista-
jaan Gibsoniin ja yllättäjä Fenderiin. Molempien vastaus oli: 
”Kiitos, mutta ei kiitos.” 
 Fenderin tapauksessa tämä johtui siitä, että se oli parhailla-
an kehittämässä ensimmäistä kitaraa, joka tulisi kirjoittama-
an musiikinhistorian uusiksi.
Gibsonin toimitusjohtaja Ted McCarty ei puolestaan uskonut 
umpirunkoisiin kitaroihin, Gibsonista oli tullut maailman 
johtava jazzmuusikoiden rakastamien puoli- ja täysakustisten 
kitaroiden valmistaja.
 McCarty ei aavistanut, että umpirunkoiset kitarat tulisivat 
olemaan keskeisessä asemassa 50-luvulla syntyvässä rockmu-
siikissa. Osittain siksi, että niissä oli mahtava ääni ja ne kuu-
luivat yleisön mylvinnästä huolimatta, osittain siksi, että ne 
ovat huomattavan paljon kestävämpiä kuin akustiset kitarat. 
Erityisesti The Whon kitaroita pirstaleiksi lyövä Pete Town-
send olisi näyttänyt vain hölmöltä eikä lainkaan kapinalliselta 
ilman kovia otteita kestävää kitaraa. Ja heavy metal ei olisi 
tullut kuuloonkaan.

Fenderin ensimmäinen menestysaskel

Syksyllä 1950 tuli markkinoille Fender Esquire (yksi mikrofo-
ni) ja Broadcaster (kaksi mikrofonia). Kitaraa suosivat kaikki 

Fender Stratocaster, Fiesta Red, vuodelta 1963. Stratocaster-malli 
esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1954 ja siitä tuli nopeasti kitara, 
jota nuoret muusikot, kuten Buddy Holly, alkoivat käyttää.
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rhythm and blues-, boogie woogie- ja honky tonk -kitaristit – 
kuten Chuck Berry, Eddie Cochran ja Roy Orbison.
 Samaan aikaan Gretsch-yhtiöllä (joka valmisti myös kitaroita) 
oli jo olemassa Broadcaster-niminen rumpusetti- ja banjosarja 
eikä uusi tulokas Leo Fender lähtenyt riitelemään nimestä, 
vaan risti Broadcasterin Telecasteriksi, jota inspiroi tuonaikai-
nen uusi kuuma viestin: televisio. Nimenvaihtoon asti tuotetut 
kitarat ovat nimeltään Nocastereita.
 Nyt kitaristit saattoivat lisätä volyymia ilman ikävää äänen 
kiertoa, vinguttaa kieliä ja venyttää säveliä – ja tulla kuulluksi. 
Ja nyt kuultiin ensimmäiset kitarasoolot, joista tuli uuden 
musiikin tunnusmerkki.
 Gibson ymmärsi tehneensä erehdyksen, otti yhteyttä Les 
Pauliin tarjoten yhteistyötä ja toi vuonna 1952 markkinoil-
le Gibson Les Paulin, yhtiön ensimmäisen umpirunkoisen 
kitaran. Mutta kun Fender Telecasterista tuli menestystarina, 
Gibson Les Paulin tie oli verkkaisempi. Sitä pidettiin hieman 
kömpelönä vanhanaikaisine muotoiluineen – ja kalliina. 
Gibsonin asemaa ei vahvistanut sekään, että Fender Stratocas-
ter esiteltiin 1954 ja siitä tuli nopeasti kitara, jonka kaikki nuo-
ret, innovatiiviset muusikot halusivat. Kuten Buddy Holly, joka 
löi itsensä läpi That’ll Be The Dayllään Ed Sullivan Show’ssa 
vuonna 1957 ja miljoonat nuoret wannabet näkivät hänen 
soittavan… Stratocasteria.

Keith Richards muutti historian kulkua

Vuonna 1958 Ted McCarty tajusi, että jotakin on tehtävä. 
Vaikka vuodelta 1952 olevasta alkuperäisestä Les Paulista 
oli tehty erilaisia variaatioita, myynti oli verkkaista. Vuonna 
1958 Gibson yritti saada asiakkaat kiinnostumaan nykyisin 
ikonisista kitaroista, kuten Flying V:stä ja Explorerista. Flying 
V:tä valmistettiin 98 kappaletta ja Exploreria 36, ennen kuin 
niiden tuotanto lopetettiin.
Gibson toi samana vuonna markkinoille myös uuden version 
Les Paul Standardista, mutta uudesta viimeistelystä huolimat-
ta – kansi oli vaahteraa, joka loi kuuluisan punasävyn (sunbur-
stin) – se ei herättänyt kiinnostusta. 
 Kun Gibson 1960 lopetti Gibson Les Paul Standardin val-
mistuksen, sitä oli ehditty valmistaa 1 718 kappaletta. Nykyään 
niitä on jäljellä noin 600. Monet niistä päätyivät kellarikom-
eroihin ja vinteille. Osa vietiin panttilainaamoihin ja käytet-
tyjen kitaroiden kauppoihin.
 Ja siellä kitarat olisivat olleet ehkäpä ainiaaksi unohduksis-
sa, ellei omapäinen nuori englantilaismuusikko olisi löytänyt 
niitä.
 Kesäkuussa 1964 Rolling Stones oli ensimmäisellä Yhdysval-
tain kiertueellaan. Yhtenä vapaapäivänään aina utelias Keith 
Richards kulki panttilainaamon ohi, näki vuodelta 1959 ole-
van Les Paul Standardin – ja osti sen. Hän piti sen äänestä ja 
siitä, miltä se tuntui, ja soitti sitä, kun Rollarit samana vuonna 
julkaisi It’s All Over Now’n, jossa kuullaan yksi tunnetuimmis-
ta rockriffeistä.
Kotona Lontoossa hän antoi kollegoidensa, kuten Peter Gre-
enin (Fleetwood Mac), Pete Townsendin, Jimmy Pagen (Led 
Zeppelin) ja Eric Claptonin, kokeilla kitaraa, jota vain pari 
vuotta aikaisemmin oli pidetty toivottoman vanhanaikaisena.
 Eric Clapton osti heti Les Paul Standardin vuodelta 1958 ja 
liitti sen Marshall-vahvistimeen ollessaan studiossa John May-
allin & the Bluesbreakersin kanssa. Levystä tuli menestys ja se 
muutti asenteita Gibson Les Paulia kohtaan ikuisiksi ajoiksi. 
He havaitsivat, että kitarassa oli ainutlaatuinen ääni, erino-
mainen tuntu... ja se oli kuin tehty koville rockriffeille.
 Tätä levyä Samuel ja Michael kuuntelivat naapuri-Birgerin 

luonna sormeillen samalla varovasti levyn kantta ja jäljittäen 
Claptonin kitaraa.

Kuuluisia kitaristeja ja heidän kitaroitaan

60-luvun puolivälissä piti kaikilla nuorilla kitarasankareilla 
räjähdysmäisesti kasvaneella rockkentällä olla yksi harvoista 
50-luvulla tai 60-luvun alussa käsin valmistetuista kitaroista. 
Kitaroista ei tullut vain heidän tunnusmerkkinsä, vaan niistä 
tuli osa musiikillista asennetta ja kannanottoa, että he olivat 
osa bluesin ja R & B:n traditiota. Näitä kitaroita alettiin verra-
ta viulistien Stradivariuksiin, sillä nehän jatkoivat kulttuuripe-
rinnettä.
Joten ei ollut yllättävää, että kitaristit poimivat perinteistä 
myös tavan nimetä kitaransa.
 Tämän aloitti B.B. King. Hän soitti 40-luvun lopussa erässä 
kuppilassa Twistissä, Arkansasissa. Kuppilaa lämmitettiin pet-
rolilla, ja soittokeikan aikana kaksi miestä onnistui kaatamaan 
lämmittimen. Kun B.B. King oli onnistunut pääsemään ulos, 
hän huomasi kitaransa, 30 dollarilla ostamansa puoliakustisen 
Gibsonin vuodelta 1948, jääneen kaaoksessa lavalle.
Hän syöksyi tulimereen ja onnistui pelastamaan kitaransa 
juuri ennen katon romahtamista. Turvaan päästyään hän kuu-
li, että palo oli syttynyt miesten tapellessa Lucille-nimisestä 
naisesta. B.B. King risti kitaransa, ja kaikki tulevat kitaransa, 
Lucilleksi muistutukseksi siitä, ettei naisesta kannata tapella.
 Kun Eric Claptonin rakas Les Paul, joka toi menestystä 
Bluesbreakersissa, varastettiin juuri ennen Creamin ensim-
mäistä USA:n kiertuetta, hän sai vuodelta 1964 olevan Gibson 
SG:n kaveriltaan George Harrisonilta. Clapton risti sen The 
Fooliksi sen hollantilaisen muotoilufirman mukaan, joka oli 
suunnitellut kitaran psykedeelisen maalipinnan.
 Clapton kiitti lahjasta vuonna 1968 antaen vuodelta 1957 
olevan kirsikanpunaisen Gibson Les Paulin Harrisonille, joka 
risti sen Lucyksi punahiuksisen komediennen Lucille Ballin 
mukaan.
Harrisonin Lucy varastettiin 70-luvulla ja se ilmestyi lopu-
lta meksikolaisen kitaristin käsiin, jolta Harrison onnistui 
saamaan varastetun suosikkinsa takaisin lahjoittamalla tälle 
vuodelta 1958 olevan Les Paulin sekä Gibsonin basson. Lucy 
oli mukana kuvioissa aina vuoden 2001 loppuun asti.
 Clapton ei tyytynyt kuitenkaan vain yhteen suosikkiin. 
Vuonna 1970 hän osui sattumalta Sho-Bud-nimiseen musiikki-
liikkeeseen Nashvilleen, Tennesseehen. Siellä seinällä oli kuu-
si Stratocasteria vuosilta 1956–57. Omistaja pyysi 100 dollaria 
kappaleelta ja Clapton osti ne kaikki. Kotona hän lahjoitti 
yhden George Harrisonille, yhden Pete Townsendille ja yhden 
Stevie Winwoodille. Lopuista hän kokosi superstratonsa, jonka 
hän risti Blackieksi mustan värinsä vuoksi.
 Blackie myytiin huutokaupassa 2004 ja sillä rahoitettiin al-
koholistien hoitokotia, jota Clapton oli mukana perustamassa. 
Blackie myytiin 995 000 dollarilla.
 Vuonna 1969 Neil Young hankki itselleen vaihtokaupalla 
vuodelta 1953 olevan Gibson Les Paulin kollegaltaan Jim Mes-
sinalta. Se oli alunperin kullanvärinen, mutta joku oli vuosien 
varrella maalannut sen sutaisten mustaksi. Hän risti kitaran 
Old Blackiksi. Hänen kitarateknikkonsa Larry Cragg inhosi 
kitaraa, sillä se ei pysynyt vireessä yhtään pidempää aikaa, 
mikä ei Neil Youngia haitannut.
 Cragg on kuulemma väittänyt kitaraa noidutuksi.
 Black Strat on lähes yhtä tunnettu kuin omistajansa: 
Pink Floydin David Gilmour. Hän osti ensin mustan Fender 
Stratocasterin Mannyn kitaraliikkeestä New Yorkista vuonna 
1970. Muutamia kuukausia myöhemmin se varastettiin yhdessä 
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Pink Floydin muiden varusteiden kanssa heidän 
ensimmäisellä Yhdysvaltain kiertueellaan. 
 Mannylla oli vuodelta 1967 oleva vaalea 
Stratocaster, jonka hän vastentahtoisesti maalasi 
mustaksi.
 Black Strat sai useiden minuuttien suosionosoi-
tukset Hyde Parkin yleisöltä Pink Floydin viimeisel-
lä yhteisellä esiintymiskerralla 2005. Siitä lähtien se 
on ollut Gilmourin tärkein kitara.
 Lyhyen ja kovan elämänsä aikana Jimi Hendrix 
ehti yksinään muuttaa käsitystä siitä, miltä kitara voi 
kuulostaa. Ja miten se voi palaa. Hendrixiä inspiroi 
Jerry Lee Lewis, joka oli jo vuonna 1958 sytyttänyt 
valkoisen Steinway-flyygelinsä konsertissa palamaan. 
Läpimurtokeikallaan Monterey-festivaaleilla hänen 
valkoisesta Stratocasteristaan jäi jäljelle vain hiilty-
neitä jäännöksiä. Jäännökset myytiin vuonna 1993 
Microsoftin toiselle perustajalle Paul Allenille 900 000 
dollarilla.
 Allen käytti tilaisuuden hyväkseen ja osti myös Hen-
drixin tunnetuimman kitaran, Wood Stratin, jolla hän 
soitti Star-Spangled Bannerin Woodstockissa 1967. 
Vuonna 2004 hän pulitti Wood Stratista 1,3 miljoonaa 
dollaria.
 Keith Richards on tietenkin pahin. Jokaisessa 
konsertissa hänellä on lavalla mukanaan vähintään 
seitsemän nimettyä kitaraa, pääasiassa Telecastereita 
ja Stratocastereita, höystettynä yhdellä jos toisellakin 
Gibson Les Paulilla ja ES-355:llä.
 Myyttisin niistä on Micawber, vuodelta 1952 oleva 
Fender Telecaster, joka on nimetty Charles Dickens 
David Copperfield -romaanin hahmon 
mukaan, ja joka on ollut Richardsin 
suosikki Exile On Main Streetistä 
lähtien. Kitara on käsittämättömän 
naarmuinen ja kulunut. Ja viritetty 
avoimeen G-duuriin, niin että se on 
aina valmis Brown Sugarin riffiin.
 50-luvulla ja 60-luvun alussa suun-
nitellut ja valmistetut kitarat saivat 
siis revanssinsa, mutta niillä on myös 
kääntöpuolensa. Paljon useampi on 
halunnut omistaa sellaisen kuin 
niitä on enää jäljellä. Eikä vain 
muusikot, vaan myös keräilijät. 
Hyvän ostoksen tekemisestä 
tuli paljon vaikeampaa. 
Erityisesti Samuelille ja 
Michaelille, jotka eivät 
olleet rikkaita eivätkä 
halunneet keinotella.

Matkatavaroiden nark-
karilastaaja

80-luvun alussa Samuelilla 
ja Michaelilla oli ruotsalaisen 
mittapuun mukaan jo vaikut-
tava kokoelma kitaroita. Se oli 
sinällään jo urotyö aikana, jolloin ei 
ollut Internetiä, matkapuhelimia eikä 
Skypeä; kun oli hankalaa ja epävarmaa 
lähettää kirjeitä ja järjestää maksuja Atlantin yli neuvotel-
lakseen hankinnoista ja ostaakseen niitä. Saati saada kitarat 
Uumajaan.

 Vuonna 1982 heihin otti yhteyttä henkilö, jota 
kutsuttakoon tässä Kreikkalaiseksi. Hän oli mel-
koinen puuhamies ja jobbari, joka toi maahan ja 
myi kaikkea, mikä oli suosittua USA:ssa: baseball-
takkeja, nahkabootseja ja farkkuja. Hänellä oli 
idea: hän ostaisi 50- ja 60-luvun kitaroita Yhdysval-
loista ja toisi niitä Ruotsiin ja Åhdénin veljeksille. 
 Lentomatkat Atlantin taakse olivat kalliita, 
mutta Kreikkalaisen äiti oli lentoemäntänä SASilla 
ja tuohon aikaan kaikki työntekijät saivat paljon 
ilmaisia lentoja koko perheelle. Ei siis muuta kuin 
lentämään... eikä vain SASilla, vaan kaikilla IATA-
an, kansainväliseen ilmakuljetusliittoon, kuuluvilla 
lentoyhtiöillä.
 – Ostimme niin monta kitaraa kuin meillä oli 
varaa. Myimme niistä osan ja pidimme ne, jotka 
todella halusimme. Tuotoista maksoimme Kreik-
kalaiselle ja loput säästimme uusiin hankintoihin, 
Samuel kertoo.
Kerralla kyseeseen saattoi tulla jopa 30–40 kitaraa, 
ja ainoa vakuus, joka heillä oli, oli pieni ennakko-
maksu ja kättä päälle -lyönti.
 – Meillä ei ollut aavistustakaan, miten Kreikka-
lainen käytännössä toi kitarat Ruotsiin, mutta se ei 
ollut koskaan ongelma. Joten aloimme myydä 50- ja 
60-luvun kitaroita kaikkiin pohjoismaihin, Michael 
kertoo.
 Yksi erityinen kitara, joka ei tahtonut jäädä Samu-
elin ja Michaelin haaviin, oli Fender Broadcaster. 
Ilman sitä ei yksikään kitarakokoelma ole täydelli-
nen. Niinä harvoina kuukausina, kun sen nimi oli 

vielä Broadcaster, sitä valmistettiin 
vain 200 kappaletta. Muutamia 
kuukausia aiemmin heille oli 
tarjoutunut tilaisuus ostaa David 
Gilmoren kappale. Mutta Pink 
Floydin kitaristi halusi siitä 5 500 
puntaa eli nykyrahassa reilut 120 
000 kruunua (noin 13 000 euroa). 
Markkinoille tullessaan se maksoi 
140 dollaria, nykyään alkuperäi-
sessä kunnossaan pari miljoonaa.

 – Se oli liian kallis, meillä ei 
ollut siihen varaa, Michael 

totesi.
 Mutta väsymätön Kreik-

kalainen löysi Broadcas-
terin Washingtonista 
eräältä kitarakauppiaal-
ta. Se oli elänyt neljän 
vuosikymmenen ajan 
enemmän tai vähem-
män kitarakotelossa 
eikä sitä oltu juurikaan 

käytetty.
 Samuel ja Michael 

näkivät elämänsä tilaisuu-
den ja ottivat sitä varten 

pankista lainaa.
 Kreikkalainen järjesti 

lentokuljetuksen Washingtonista 
Lontoon kautta Tukholmaan. Mutta päivät kuluivat eikä Bro-
adcasteria kuulunut. Sen sijaan pankkilaina oli maksettava.
 Selvitykset paljastivat, että kitara oli takavarikoitu Lontoos-
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sa Heathrow’lla. Huumekoira oli merkannut lähetyksen ja 
tullivirkailijat tutkivat kitaran tarkasti – löytämättä jälke-
äkään huumeista.
 Tulli päätti, että jonkun tai joidenkin kitaraa lastattaessa 
käsitelleiden oli täytynyt polttaa tukeva 
marijuanasätkä lastauksen aikana ja 
että huumekoiran herkkä hajuaisti oli 
huomannut tämän.
 – Hitto, että olimme hermostuneita, 
Samuel kertoo.
 – Todellinen painajainen, Michael 
vahvistaa.

Hinnat nousevat stratosfääreihin

1990-luvun alussa vintage-kitaroiden 
markkinat räjähtivät. Vuoden 1995 
tienoilla vuodelta 1958 olevasta Gibson 
Les Paulista sai maksaa peräti 35 000 
dollaria. Kymmenen vuotta myöhem-
min saman kitaran arvo oli käsittämät-
tömät 750 000 dollaria. 
Fenderin, Gibsonin ja jopa Martinin 
akustisista kitaroista tuli modernin tai-
teen, ajattomien jalokivien ja Sveitsin 
Juran laaksossa käsin tehtyjen ranne-
kellojen veroinen sijoituskohde.
 – Näimme, että matkamme oli päät-
tynyt vuonna 1992. Meillä ei ollut enää 
varaa ostaa kultaisen vuosikymmen 
kitaroita, Samuel kertoo.
 Uudempien vuosikymmenten 
kitaroiden ostamisessa ei kaksosten 
mielestä ollut järkeä. Vuoteen 1966 
asti kaikki kitarat oli enemmän tai 
vähemmän valmistettu käsin harvi-
naisista puulaaduista, kuten intialai-
sesta mahongista ja brasilialaisesta 
ruusupuusta. Sitten Fender myytiin 
tv-yhtiö CBS:lle, joka siirsi tuotannon 
pian liukuhihnalle. Ted McCarty erosi 
Gibsonin toimitusjohtajan tehtävistä ja 
yhtiö lähti mukaan massatuotantoon. 
Laatu, ääni ja tunne oli menetetty.
 Tämä oli selkeän raaka taloudel-
linen päätös: rockin läpimurto sai 
miljoonat nuoret haaveilemaan tule-
vaisuudesta valaistulla lavalla, Marshall 
selän takana ja kirkuvat, kyynelehtivät 
fanit edessään. Ja kaikki he halusivat 
kitaran.
 Vuodet kuluivat, vintage-kitaroi-
den hinnat jatkoivat nousuaan, ja 
vielä lisää. Kun maailma hinkui lisää 
”löytämättömiä” Fenderin ja Gibsonin 
kappaleita – Samuel ja Michael kier-
sivät vapaa-ajallaan soittamassa jonkin 
bändinsä kanssa: Steve Roper Bandin, 
White Falconsin, Dirty Harry’sin tai 
Cover Kingsin. 
 – Meillä ei ole koskaan ollut tarvetta 
esitellä kitaroitamme tai edes puhua 
niistä. Olemme vain halunneet omis-
taa ne, katsella ja soittaa niitä, Michael 
kertoo.

 – Me soitamme niitä kaikkia. Kitarat on tehty soitettaviksi 
olivatpa ne kuinka arvokkaita tahansa.
Ja, kuten he olisivat voineet lisätä: Heitä ei lainkaan kiinnos-
ta, kuinka arvokkaita heidän lähes 300 kitaraansa ovat. He 

Monet Michael ja Samuel Åhdénin noin 300 kitarasta ovat hyvin arvokkaita. – Se on meistä 
yhdentekevää, sillä emme kuitenkaan koskaan tule myymään yhtäkään niistä. Lisäksi soitamme 
niitä kaikkia, sillä sitä vartenhan ne on tehty.
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eivät edes halua puhua aiheesta.
 – Siihen emme ole koskaan pyrkineet. Emme koskaan tule 
myymään kitaroitamme, siksi niiden arvosta puhuminen on 
turhaa. Meillä kyse ei ole rahasta, Michael toteaa.
 Samuel työskenteli aiemmin Västerbottenin lääninhallituk-
sen arkistonhoitajana ja Michael 4Sound-musiikkiliikkeessä. 
Nykyään he järjestävät täyspäiväisesti museon näyttelyitä ja 
miettivät, miten asettavat esille Fender Broadcasterin, Gibson 
Les Paul Standardin, Gibson Flying V:n, Gibson ES-335:n ja 
Fender Stratocasterin. Ja erilaiset Gretschin mallit, muutamat 
akustiset kitarat, kuten Evelyn Brothersin vaalean akustisen 
Gibsonin, ja kaikki muut kitarat, rumpusetit, vahvistimet 
ja mikrofonit. Ja tietysti myös makeimmat kamat äidinisän 
korjaamolta.
 Kaivellessaan viime aikoina omistamiaan kitaroita vastaan 
on tullut yllätyksiäkin.
– Löysimme 25 kitaraa, joita emme muistaneetkaan, Samuel 
naurahtaa.
 Kysyn lopuksi, minkä kitaran he ottaisivat mukaan autiolle 
saarelle. Molemmat sanovat mallin ja vuoden, miettivät, vaih-
tavat mallia, miettivät jälleen. Kysymys taitaa olla samaa tasoa 
kuin kysyisi vanhemmilta, kuka heidän lapsistaan on rakkain.
Lopulta he päättävät – valiten kumpikin kaksi:

 – Minä ottaisin kaksi Fender Telecasteria vuodelta 1956, 
joissa on B-Bender, mekanismi, joka mahdollistaa B-kielen 
vireen korottamisen yhdellä sävelaskeleella C:hen, Samuel 
vastaa.
 – Minä puolestani ottaisin Gibson Flying V:n vuodelta 1958 
ja Gibson Les Paul Sunburstin vuodelta 1960 – ne ovat ajatto-
mia, Michael toteaa.
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