
 
 
 
Bilden ovan är från Trujo Banjo Catalog år 1929 
 
 
 
 



 

Banjo till salu 
Jag säljer min välklingande Trujo långhalsade plektrumbanjo, byggd i USA i början av 1930-
talet (prewar-quality).  
 
Banjon kan stämmas antingen som en plektrumbanjo (CGBD) eller som en G-banjo (DGBE). 
 
  
Historien om Trujo banjos 
Trujo banjos designades i en musikstudio i San Fransisco som drevs av paret Velma Truett 
och Harry George. Båda är välkända från sena 1920-talets Bacon and Day banjokataloger. 
Namnet Trujo kommer från en kombination av parets båda efternamn, Tru för Truett och Jo 
för George. 
  
Harry George var studiomusiker, som gitarrist vid en lokalradiostation och ansedd som en 
mycket skicklig musiker. Under tidigt 1920-tal, när banjons popularitet var ökande, kände 
han att det skulle vara klokt att även kunna spela banjo, för att bli mer efterfrågad som 
musiker. Så småningom bildades the Trujo Banjo Company, som marknadsförde deras banjo. 
Harry och Velma spelade båda banjo med gitarr-stämning och de ansågs vara pionjärer med 
plektrumgitarrstämning, d v s de fyra första strängarna på en vanlig gitarr. Plektrum-C är 
stämd i tonerna CGBD och gitarrstämning är DGBE, den senare ger något tätare ackord än 
plektrum-C. 
  
Trujo Banjos tillverkades av Gibson Company i Kalamazoo, Michigan från 1927 fram till 
början av 30-talet, efter Truett-Georges banjodesign. Depressionen blev tyvärr slutet för 
tillverkningen av Trujo Banjo. Verksamheten fick läggas ned. 
 
Många komponenter i en Trujo är desamma som Gibsonbanjos från tiden, dock inte själva 
metallflänsen som påminner om flänsen på tidiga Bacon and Day banjos. Tonringen är av 
solid, borstad mässing i ett helt stycke. En Trujo banjo är exceptionellt djup och den 
tillverkades i tre olika modeller, Style A, B och C. En av de typiska detaljerna till en Trujo 
banjo är det handsnidade huvudet, ofta ironiskt utförd som en grotesk figur. 
  
Style A, den enklaste modellen, har ett lejons ansikte, ibland med en ring genom nosen, Style 
B har ett lejons ansikte med en ring genom tungan, På alla tre modeller hänger tungan ut 
och är vanligen rödmålad. Style A har förnicklade metalldelar. Hals, kropp och resonator är 
av utvald mahogny. Resonatorflänsen är perforerad med en unik fjärilsdesign, skapad för 
just Trujo. På baksidan av huvudet finns en liten pärlemor-inläggning av Trujos logo. 
 
Style B har samma träslag och konstruktion som Style A, d v s utvald mahogny. Metalldelarna 
är emellertid guldpläterade. Stämskruvar har stora pärlemor-vred. Inläggningar i 
greppbrädan har hjärt- och blomstermönster i pärlemor. Resonatorn hos Style B har unik 
blomsterdesign i pärlemor. Både Style A och B har samma fina tonring och är dessutom 
utrustad med en unik ton-dämpare. 
  



Style C är i en klass för sig. Halsen är av massiv ebenholz. Hälen och halsen är handsnidade 
med band av rosetter. Huvudet är handsnidat i form av ett ansikte och bröst av en örn med 
vingar och klor. Greppbrädan har inläggningar av pärlemor. Alla metalldelar är guldpläterade 
med vackra, omsorgsfullt ingraverade mönster. Style C har samma fina tonring som övriga 
modeller samt är även utrustad med ton-dämpare. 
 
Trujo Special är en modell med ett helt annat utseende och med en kort historia. Resonatorn 
till exempel är konkav på utsidan och konvex på insidan. Utsidan är försedd med ”perloid 
pyralin” av 16 st långa röda spiror och med 48 st gula och gröna mindre spriror, totalt 64 st. I 
mittpunkten av resonatorn finns en rosett av röda stenar. De flesta metalldelar är 
guldpläterade och namnet Trujo Special framträder på huvudets perloidmönster. 
 
Trujo banjos var ursprungligen avsedda att användas vid studioinspelningar och till olika 
radioprogram men blev mycket omtyckta av såväl orkesterbanjoister som av solobanjoister. 
Instrumentet ansågs ge en orkester en ny tonal karaktär genom sin kraftfulla ton från alla 
strängarna. 
  
Varje tillverkare brukar anse att deras banjo har det bästa soundet. Men varje instrument 
har sitt eget sound och tonkvalitet – Trujo är inget undantag. Trujo hör till de finaste äldre 
märkena tillsammans med bl a Gibson, Bacon and Day och Vega. 
 
 
 
Bilder på min Trujo banjo 
Det är med sorg i hjärtat som jag beslutat sälja min Trujo banjo Style A. Det skulle dock 
glädja mig om någon annan kan ta hand om den med lika stor omsorg som jag har behandlat 
den. Och att den kan komma till stor glädje.  
 
Banjon är försedd med nytt Farquhar stall och en enkel s k tone clarifyer. Halsen är rak och 
instrumentet är helt klar för professionell användning. Följande strängar rekommenderas: 
1th D: 0.09 
2nd B: 0.12 
3rd G: 0.18 (spunnen) 
4th C: 0.24 (spunnen) 
 
Pris: 5 000 SEK mot upphämtning i Burgsvik. Etui ingår ej. 
 
Bilderna 1 – 6 nedan är tagna i Burgsvik den 13 maj 2021. 
 
Kontaktuppgifter:  
Holger Gross 
Mårtenskvior 6 
62335 Burgsvik 
 
E-post: holger.gross@telia.com 
Mobiltelefon: 0708-445589 
Webbplats: https://www.holgergross.se 



 
      

 
 
Bild 1. Min Trujo banjo sedd framifrån. Greppbrädan har inläggningar av pärlemor. Stallet är 
ett Farquhar Banjo Bridge (dyrt men bra). Bakom stallet sitter en s k tone clarifyer. Armstöd, 
plektrumhållare och övriga metalldelar är av förnicklat stål. 



 

 
 
Bild 2. En av de typiska detaljerna till en Trujo banjo är det handsnidade huvudet, ofta 
ironiskt utförd som en grotesk figur. På alla tre Trujo-modeller hänger tungan ut och är 
vanligen rödmålad. 



 
 
 
Bild 3. Stränghållaren är original och möjliggör individuell finstämning av varje sträng. Det 
går att använda strängar med ögla eller knopp. 
 
 



 

 
 
Bild 4. Stallet är ett s k Farquhar Banjo Bridge som tillverkas för hand i USA. Det anses vara 
marknadens bästa (priset är därefter). En s k tone clarifier ger banjon en renare ton genom 
att den eliminerar övertoner. Man kan variera avståndet till stallet och få den optimala 
tonen. 



 
 
 

 
 
Bild 5. Banjon har en enkel men ren baksida med två ringformade inläggningar av ebenholz. 
Stämskruvar är mig veterligt original, har god utväxling och är försedda med pärlemor. 



 
 
 
 

 
 
Bild 6. Halsen är helt rak, och stränghöjden ganska låg, vilket underlättar normalt 
ackompangemang och solospel. Här kan man se att banjon har ett något större djup än 
andra banjos. Det stora djupmåttet i kombination med den speciella tonringen av massiv 
mässing under plastskinnet ger en kraftfull och djup ton. 
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