
MEN [M
Om fiolmakaren, som genast ser vad en f iol gar for, och
violinisten, som inte hor fiolens varde. Ett apropa till

den pagaende fiolbyggarkursen.

Efter nara nog hundra ars ^tyvmo-
derlig behandling synes nir'violin-
byggeriet ater borja omfattaS liied ett
intresse som ar mera vardigt deniia
fornamliga konstart och battre sva-
rande mot dess traditioner. H&r sa-
ges konstart, vilket en och annan
kanske anser vara val pretentiost, men
som dock torde ha sitt fulla beratti-
gande. Att fiolen ar ett konstverk i
Hka hog grad som en skulptur eller
en tavla torde ingen forneka som
haft anledning att befatta sig, om
ocksa endast helt ytligt, med detta
instrument och dess byggnad. Natur-
ligtvis undantagas fran denna regel
alia s. k. fabriksfioler och darned
jamforliga alster — daliga kopioi^^K
dussinarbete finner man ju pa aHa
omraden.

1 vart land har sarskilt pa senaste
tiden det ateruppvaknande intresset
for filobyggeriet givit sig till kanna

- inom paventes sagt, torde det na-
turligtvis sta i intimt samhand 'ined
den fiolapelets renassans vi nu upp-
leva och den darmed sammanhag&nde
stravan att till violinisternas tjanst
kunna stalla fullgoda inhemaka fio-
ler. Nu ar det emellertid sa att ah-
talet yrkesutbildade fiolmakare i v&rt
land ar mycket ringa, varfor nytill-
verkning av fioler kan forekomma en-
dast i liten omfattning: storre delen
av arbetstiden maste anslas till repa-
rationer. Men daremot aga vi en for-
svarlig samling amatorer, av vilka
manga sakert ej onska nagot hogre
an att fa lara sig yrket ordentligt.
Detta kunde man bland annat kon-
statera vid den for inte sa lange se-
dan hallna utstallningen i Stockholm,
till vilken anmalt sig inte mindre an
omkring 250 fiolbyggaramatorer fr&n
Sverges alia landskap, med undantag
endast for Halland och Oland. Redan
Under utstallningen diskuterades liv-
ligt hur man lampligen skulle kunna
ordna med undervisningsfragan, och
av den kande fiolbyggaren Erik Lind-
hplm frarnkastades ett forslag om en
fiolbyggarskola i Stockholm, vilket
vackte livlig anlutning, men vars re-
aliserande stotte pa vissa ekonomiska
svarigheter.

Nagon skola Kom s&lunda inte till
stand, men det blev en kurs, den for-
sta fiolbyggarkursen, som for nagon
tid sedan startade hos hr Erik Lind-
holm. Initiatiytagare var en av le-
darna for utstallningsforetaget, hr
Erik Granhammar i Svenska ung- •
domsringen, och erforderligt anslag i
erholls fran Samfundet for hembygds-1
vard. Som forut namnts, ha 18 ele-
ver anmalt sig till kursen. Var och
kommer att fa fyra till sex veckors
undervisning, och under denna tid
gaUer det att gora en fiol Iran bpr-
jan till slut. Att nagon djupare in-
sikt i yrkets hemligheter inte kan hin-1
na bibringas vederborande under den- i
na korta tid inses ju latt, men grun-
den blir anda lagd — och det ar ofta
den som saknas hos amatorerna.

Fiolmakaren ser hur
fiolen later.

Fiolbyggnadskonsten ar alltsa ak~
tuell, och det kan ha sitt intresse att
syn.a den nagot narmare i sommarna.
Vad ar det till en borjan, fragar den
osakkunnige, som gor'att den ena.fio-
len anses vara sa mycket for mer an
den andra, nar de ju, av det yttre
att doma, aro nastan precis lika1? Ja,
staller man denna fraga till en fiol-
makare, sa far man ett tamligen ora-
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kelraassigt svar. Att en fiol formats
ay en mastares hand, det ar nagot
som man kanner pa sig, sager* han.
En fiolmakare ser genast, vad for
sorts instrument han har framfor sig,
tillagger hah, och en fiolmakare ar
ocksa den enda som kan vardesatta
en fiol. Inte genom att spela pa den
och hora hur den later. En fiolma-
kare ser hurudan tonen ar, och han
ser fran vilken skola instrumentet ut-
gatt, med andra ord, i vilket land det
tillverkats, han ser hur gammalt det
ar, och vanligtvis ser han ocksa vem
mastaren ar — om det over huvud ta-
get ar nagon mastare som kan komma
i fraga.

Na, hur kan nu fiolmakaren se allt
detta? Och hur kan det komma sig
att han genom att bara betrakta fio-
len kan vardesatta den betydligt sak-
rare an en annan person, som i fram-
sta rummet faster sig vid tonen 1 Pa
den forsta fr&gan kan svaras att en
man av fa'cket har en mangd kanne-
marken att halla sig till, med vilkas
hjalp han utan storre avarigheter kan
klassifiera en fiol. Det ar till exem-
pel proportionerna mellan langd och
bredd och hojd, det ar formen hos fti-
strumentet, som for den oinvigde vis-
serligen kan tyckas skaligen standar-
diserad, men som for fackmannen er-
hjuder ratt vasentliga skiljaktigheter

det ar den storre eller mindre valv
ningen hos botten och lock, och det
ar, kanske framfor allt, lackeringen
som ger sakra upplysningar om har-
stamningen. Allt detta ser fiolmaka-
ren. Han behover inte rora vid stran-
garna, ty tonen ar just beroende av de
har antydda faktorerna jamte andra:
fiolens storlek, form och valvning,
tjockleksforhftllandena och utarbet-
ningen hos lock och botten samt slut-
ligen lacket, vilket egentligen borde
namnts forst. Men kan da inte en
tranad violinist hora skillnad pa ton
hos olika fioler 1 Jo, naturligtvis kan
han det till en viss grad. I regel kan
han emellertid inte saga mer an att
fiolen har ratt bra eller tamligen da-
lig ton. Om det ar en italiensk, sach-
sisk, yrolsk eller fransk fiol han har
> \ aoen kan han daremot hogst sal-
Ian lamna beaked om. Och inte kan
han nailer ge nagot utlatande om al-
dern. Nya, valgjorda fioler kunna
namligen ofta tonligt jamstallas med
gamla av god kvalitet, en ny fiol,
som star i ett pris av 600 a 800 kr.,
kan vara precis lika valljudande som
en 1700-talsfiol for omkring 2,000 kr.
Den ra-tt avsevarda prisskillnaden be-
tingas uteslutande av antikvitetsvar-
det. Och i detta forhallande ligger
ocksA svaret pa den andra fr&gan,
varfor fiolmakaren varderar sakrare
genom att se an violinisten genom att
hora. Fiolen varderas icke blott som
instrument, utan aven som konstverk.



Lackeringen inverkar
vasentligt pa tonens
skonhet.

Har maste dock namnas, till undvi-
kande av varje missforstand, att de
gamla italienska masterverken sta i
en klass for sig. Med dem tala nya

' fioler ingen jamforelse, hum val ut-
forda de an aro. De kunna aldrig fa
samma klara, slaggfria och barkraf-
tiga ton. Varpa detta beror har man
iinnu icke lyckats utrona med nagon
bestamdhet. Man vet inte vari hem-
ligheteri hos en Stradivarius, en Guar-
nerius eller en Amati Hgger. Man
har matt och raknat, men utan slut-
giltigt resultat. Man har forsokt
analysera Jacket, och man har forsokt
komina ttnderfund med lackerings-
metoden, men ingen klarhet har vun-
"nits. Sa mycket tror man sig emeller-
tid kunna saga att det i hogst vasent-
lig grad ar laekeringen hos exempelvis
en Stradivarius som forlanar instru-
mentet dess saregna klang och, i for-
ening med det konstnarligt forstklas-
siga utforandet, dess av andra oupp-v
riadda elegans och skonhet i linjesp^'
Jet.

Det kan for den oinvigde forefall^
egendomligt att laekeringen spelar en
s& stor roll. Att ett vackert lack ho-
jer utseendet hos fiolen forstar man
ju. Men att det ocksa inverkar pa
ton en har man nog svarare att satta
sig in. ExperimenteJlt har emeller-
tid visats att sa verkligen ar forhal-
landet. Om man t. ex. har tre olac-
kerade fioler som klinga precis lika
och sedan lackerar dem efter skilda

* metoder, sa kan det intraffa att en
fiol far en skarp och vass ton, en an-
nan en tunn och intetsagande, den
tredje daremot en fyllig och barande.
Att p& forhand bestamt avgora hur
resulatet blir ar nastan omojligt.
Fiolmakare m&ste ha ett sjatte sinne,
som sager dem hur de skola forfara
fdr att astadkomma det basta mojli-
ga. Av de otaliga forsok som gjorts
att komnia problemet in pa livet har
emellertid framg&tt att huvudvikten,
nar det galler tonen, synes ligga hos
grundningen, medan ytlackeringen
framst ar av betydelse for utseendet.
Det egendomliga i detta avseende medk

specie] It den store mastaren Anto-
nius Stradivarius' fioler ar att grim-;
den hos dem lyser igenom ytan p&<
det underbaraste satt och skanker at
instrumentet den mest oforlikneligaT

15 kr.-fiol for 3,000,
1,400 for en 35-
kronors.

Men for att aterga till varderingert
av fioler kunna fortjana namnas ett"
par exempel p& hur underligt det kan
ga nar icke yrkesman forsoka sig p&

f en avara konsten.
Det berattas salunda om en anti-

kvitetshandlare som hade kommit. Qver
en fiol for mycket billigt pris. Han

var emellertid jitet tveksam om hur
tycket hah.borde skriva pa prislap-

och vande sig darfor till en fiol-
'akare med begaran om taxering, Ja,

iolmakaren tittade pa instrumentet,
'ande pa det ett tag och forklarade

att det inte var nagot annat an en
fahriksfiol, vard pa sin hojd 15 kr.

ntikvitetshandlaren fann, ur sin syn-
unkt, taxeringen val lag och sade

sitt bitrade att skriva ut en pris-
lapp p& dubbla summan. Hur det nu
skrevs och ordnades, sa blev. emeller-
tid kommatecknet mellan kronor och
ore felplacerat, fiolen skyltade med
ett pris av 3,000 kr. — och for det pri-
set koptes den ocksa av en violinist,
som tydligen tyckte att tonen bar bra.

En annan historia ar inte raindre
belysande. Den handlar om en fiol

j som en gang kostade 35 kr. och av sin
agare ansags riktigt skaplig for det
priset. En vacker dag behovde fio-
len bli litet omsedd, och agaren gick

i till fiolmakaren med den. .
— Se pa den har, sade han, och sag

om den ar vard att bli reparerad.
Jag har kopt det gamla skrallet for
35 kr.

- Ajo, svarade fiolmakaren, nog
ar den vard en reparation. Jag bju-
der pa staende fot utan narmare un-
dersokning 800 kr. for den har fiolen.
Det ar namligen en mycket bra fiol.

Det blev ingen affar den gangen.
iden en tid senare saldes fiolen i Tysk-
land for 1,400 kr.

Sa underligt kan det vara med fio-
lers varde.

Stradivariifiolerna ha nu
upplevat en prissteg-
ring fran 100 mark till
^/2 miljon.

Hogst i pris sta, som man torde kan-
na till, de gamla italienaka fiolerna,
och bland dem intaga de s. k. Cremo-
nesarna rangplatsen. Staden Cremo-
na var under 1600- och 1700-talen vio-
linbyggarstaden framfor alia andra.
Dar levde, for att endast namna spet-
sarna, de varldsberomda violinbyg-
garslakterna Amati och Guarnerius,
och dar levde den framete bland ma-

1 stare, Antonius Stradivarius, vars
I glansperiod infoll mellan 1700 och'
• 1720 k 1725.

Olika uppgifter finnas om antalet
fioler som Stradivarius under sin
livstid skapade. Den ene uppskattar
dem till 3,000, den andre 600, och tro-
ligen ligger val sanningen nagonstans
daremellan.

Att han gjort atskilliga fioler tor-
de man i alia handelser ha skal att
tro, ty han var kand for att vara myc-
ket flitig. Och vidare far man rtik-
na med att han aldrig befattado sig
med reparationer och dylika arbeten,
utan stan4igt tillverkade nya fioler. I
den kolossala. traning han p& detta
satt f ick torde man val for ovrigt fa
soka en av orsakerna till att han lyc-
kades uppna sitt oovertraffade master-
skap.

S

Stradivarius salde sjalv siria fioler
for 100 a 180 tyska mark, vilket efter
datidens prisniva var ett ganska hogt

^pris. Redan sextio ar efter hans dod,
feller omkring ar 1800, hade priset tre-
Idubfclate, och 1824 saldes en Stradiva- '•
' r ius for 2,400 francs. Fran 1875 fin- i
, nas antecknade Stradivariusfioler som ,
i kostat 7,900 francs, 15,000 francs och i
20,000 francs. Det fornamligaste av j
mastarens bevarade arbeten, "Messi-
as'*, vars strangar aldrig berorts av en
strake, betingade vid samma tidpunkt
25,000 francs. Nu ar den vard sin hal-
va miljon, och ingen felfri Stradiva-
rius kan erhallas for en s-umma under
100,000 kr. Lagre pris an 50,000 kr, J
torde for narvarande icke vara tank- {
bart, oavsett instrumentets tillstand.J
Och med tiden blir det naturligtvis |
annu dyrare att bli agare till ett dyr i
likt underverk.

"Messias", dyrgripen som
inte fick flyttas.

Som framgar av de har namnda
siffrorna ar det under de senaste fem-
tio aren som Stradivariifiolerna stigit
kraftigast i pris. Annu vid mitten av
1800-talet voro de, praktiskt taget.
obeaktade och kunde foljaktligen ko-
pas for en ringa penning. En fram-
syrit man vid namn Tarisio var den
forste som forstod att gora affar av

! gamla fiojer over huvud taget, och da,
naturligtvis inte minst av Stradiva-
rius' skapelser. Han 'bodde i Mila-
np och skulle egentligen ha blivit tim-
merman. Men hur det var sa roade
(let honom mer att epela fiol an att.
gnickra. Emellertid var han inte «ik-

r

tigt ncijd med sin forsta fiol, varfcir
han b<>rjade leta efter en battre, och
detta gav uppslaget till irigaende stu-
dier av violiner och deras byggnad.
Snart overgav han fullstandigt sitt
hantverk och agnade sig helt oeh hal-
let at fiolerna. Han bytte sig till gam-
la, oft& trasiga instrument mot nya
och daliga, men spelbara, och med ti-
den blev han agare till en formb'genhet
i dyrbara fioler. En dag gav han sig {
av pa sin forsta resa till Paris, med- j
forande nagra stycken fioler som
prov. Han fann genast kopare, nasta
ar kom lian ^llbaka, prisen stego och j
han gjorut -$9da affarer. Vid varjc
besok berattade han om en underbar
Stradivarius, som han forvarade dar
hemma i Milano. Maken till fiol hade
man aldrig skadat, sade han, och det
markligaste var att aldrig nagon hade
spelat pa den. Ar efter ar uppmana-
des Tarisio att ta med denna dyrgrip.
denna violinernas Messias, si att man
atminstone kunde fa se den. Men
han nandes aldrig rora den fran dess
plats.

Sa dog Tarisio. Nar man beredde
sig tilltriide till den forut stiindigt
tillbommade vaningen mottes man av
en underlig syn. Mobleringen bestod
endast av ett bord, en stol och en sang.
For ovrigt bara fioler, vaggarna full-
ha'ngda, men inte nog med det, utan
tatt intill varandra. dinglade ocksa
fioler i langa rader pa uppspanda sno-
ren. Bottnar, lock, snackor och andra
fioldelar lago huller ora buller pa bor-
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det och pa golvet. Ett halvt dussin
Stradivariifioler upptacktes i samlin-
gen och daribland "Messias". Den be-
rb'mda franska violinbyggaren I. B.
Vuillaume reste, sa snart ban f&tt
meddelande om Tarisios dod, ned till
Milano — det var i januari 18155 —
och ko'pte dar allt som den originelle
samlaren lamnat efter sig for en sum-
ma av 80,000 francs, efter vara fbr-
hall'anden en spottstyver, i synnerhet
om man tar med i rakningen att "Mes-
sias" ju ingick i kbpet.

Stradivarius en okand
man i Cremona!

Pa tal om Stradivarius kan som en ,
kuriositet namnas att nar en engelsk
resande pa 1880-talet besbkte Cremo- '
na for att f & se Stradivarius' bus, sa j
var det nastan ombjligt for honom j
att bli visad dit. Ingen manniska kan- j
de till nagon fiolbyg.eare med det nam-
net, och for resten hade man da rakt
inte hbrt talas om att det over huvud
taget gjorts nagra fioler i Cremona.
Fbrst efter mycket fragande och par-
lamenterande hittades en vagvisare,
och engelsmannen fick se huset. Det-
ta ar nu rivet och p& platsefi bar av
en senare, mera pietetsfull tid satt
upp en minnestavla over den man »om

gjort den lilla staden Cremona j
over hela varlden.

I Stradivarius' verk ha flolbytfgar-1

na under de senare decennierna sa
gott som undantagslbst sblft sina <fo-
refcilder. Man sbker efterbil'da de rena
linjerna, den eleganta bbjningen i sar-
gene olika partier, hbrnens utsbkta
form och den fullandade skarningen
av snackau, violinens smycke. Man
sbker ocksa efterbilda fiirgen och ge-
nomskinligheten hos lackeringen, och
man sbker losa det problem som hand-
lar om traets impregnering. Ingen
har emellertid hittills hotat mastarens
rekord. Yrkesfolket sager att det ar
ombjligt.

Men allting ar ju relativt. Kan
man inte 'bli en Stradivarius, sa kan
man ju nbja sig med att bli en stjarna
av nagot lagre rang. Amatbrer som
kanske drbmma sig vara fbdda "att
upptaga konkurrensen med rnastaren
fa val darfbr sbka trbsta sig, om de
under sakkunnig ledning f& gbra nar-
mare bekantskap med de betydande
svarigheter som yrket erbjuder, sva-
righeter som de vanligen i sin ensam-
het totalt bortsett fran. Men, som

i sagt, go<la fiolbyggare kan det bli av
dem anda, bara de arbeta med tillrack-
ligt allvar. Och det ar inte minst det-
ta som eleverna skola lara sig vid de
nu pabbrjade fiolbyggarkurserna.

Publikrekord
sista dagen i

"fiolveckan ".
Over ett tasental ntstdllnmgs-

besokare i gar.

Extra avskedskorisert av spel-
mannen i kvalL

En ovantat talrik, ja, rent av bver-
valdigande stor publik trangdes pa
sondagen uppe i Konstakademien,
dar Stockholms-Tidningens och Sven-
ska ungdomsringens musikinstrument-
utstallning pagick, sUsom det utlysts,
sista dagen.

Redtan till den fbrsta folkmus^kon-
serten p§, middagen var tilloppet av
besbkare sa livligt, att musiksalen
lS,ngt fore den utsatta tiden for kon-

j sert«n blev fullpackad av fbrvantans-
fulla ahorare. De som icke fingo
sittplats kantade, s& godt sig gora Rt,
vaggarna eller packad« sig r—4prr-
bppningen till angransande salan
Samma rent av besvarande trangsel
r§,dde vid den mera hbgtidligt anlag-
da folkmusikkonsert, som agde rum
kl. 5 e. rn. och vilken inleddes med
medaljutdelning till de prisbelbntai
instruroentutstallarna. S& godt som
samtliga Stockholmsutstallare, rom
tilldelats pris, hade infunnit p^g och
en stor del utstallare fran landsorten
aven, till och med sadana, som kom-
mit 13,ngvaga ifran. Pi anmodan av
utstallningens kommitterade utdelade

/ Stockholms-Tidningens direktbr F.
Em. Lei j on medal jerna till vederbb-
rande pristagare, och nar den langa
fbrteckningen slutligen var genom-
gangen, hbjde direktbr Leijon ett fyr-
faldigt leve for medaljorerna. Han
begagnade darvid ocksfi, tillfallet att
rikta ett tack till de dulrfciga spel-
man, Bom pa ett s& fbrtjanstfullt eatt
medverkat till musikunderha-llningen
undrf „ stalljningsdagarna, samt ut-
trycl"v. V&R& - u n erkansla for «fet godt
arbete av kommitterade, varvid ban
framst vande sig till hr Ernst Gran-
hammar s8,som den, vilken i sarskild
grad burit dagens tunga och he!ta vid
denna utstallning.

Hr Dan Danielsson lade omedelbart
harpS, straken p& sin fiol och gav
med en frisk ganglat upptakten till
den efter foljande konserten. In nan
denna pa allvar tog sin bbrjan, fram-
tradde emellertid fil. kand. Sven
Kjersen, en av arbetskommittens le-
damoter, och bragte Stockholms-Tid-
ningens och Svenska ungdomsringens
valgangsbnskningar .till pristagarna.

| Han uttalade den f brhoppningen, att
j de synbara tecknen pa den erkansla,
' som kommit utstallarna till del, skul-
le bevara de gangna utstallningsda-

'! garna levande i deras hagkomst samt
bidraga till att ge dem bkad arbets-
gladje och bkad tillfbrsikt i deras syss-
lande med den adla fiolslbjden.

Efter kand. Kjersens anfbrande
foljde si ett av dessa rikligt tilltagna

, program med gamla spelmanslatar
och melodier fran Sveriges alia byg-
der, som varje kvall under utstallnin-
gen vackt begeistring hos publiken.
Sedan Hjort Anders och Leonard
Larsson, Danielsson, de bada unga
spelmannen Ohlson och Wedin samt
kand. Grenfelt m. fl. litit hbra sig
med ett flertal nummer, fbrk'arade
utsta-llningskommissarien konserten
avslutad, men da hordes strax rop pi
nyckelharpan och E. G. Karlsson i
Midsommarkransen maste fbljaktligen
hugga i med ett par bitar. Och nar
denne slutat ville man prompt hbra
Sandin i Eiruna, som inte heller
slapptes forran ban spelat ett par
sprittande litar frin Lappland. Di
var klockan narmare sju och lokalen
utrymdes obevekligt. Tidigare pi mid-
dagen hade Enut Olof Ekvall frin
Romanas och Anders Soling frikostigt
underhallit med sina harliga fioltoner.

Publiktillstromningen knlminerade vid
den sista konserten, som borjade kl. 8
e. m. Over 400 personer slapptes di in
pi utstallningen och stora skaror mi-
ste vanda om ntan att fi losa biljett
Denna sista konsert praglades av rik-
tig feststanming. Spelmannen voro i det
briljantaste humor och trots varmen i
salen ridde den basta stamning.

Efter det en hel rad av spelmannen
upptradt framtradde kand. Ejers^n
och hbll ett avslutningsanfbrande.
Han tackade darvid i Svenska ung-
domsringens vagnar alia dem, som
samverkat till den lyckade utstallnin-
gen, samt uppehbll sig aven nigot vid
syftet med densamma. Pi det tack,
sora hr Ejers^n riktade AU Ptock-
holms-Tidningen, svarade 'idningens
representant i utstallningskommitt6n,
red. R. Tbrnebohm, som upprepade
tidigare yttrade erkannsamma ord till
spelmannen, vilka verkligen ofortrot-
tat kvall efter kvall under fiolvockan
spelat sina vackra litar, samt adres-
serade desslikes ett tack till prisnamnd
och medkommitterade, i framsta rum-
met hr Granhammar, vilken som en
fbrkampe i Ungdomsringens led varit
den, som fbrst vackt tanken pi ut-
stallningen till liv och med verklig
entusiasm och energi arbetat for dess
fbrverkligande. Hr Granhammar i
sin tur avta kade dem, som stitt ho-
nom bi, och *.~" ~^guldmedaljbrprna,
direktor Ernst ^Tlydberg, framforde
utstallarnas tack till arrangorerna.

Programmet fortsatte si en god stand
med npptradande av olika spelm&n — ny
for kvall en var Anders Andersson i
Rattvik, en slakting till Hbk-Olov, som
hade underbar rytm i sina dalalitan
Som en skamtsam avslntning forrat-
tades sa under pnblikens ohejdade
munterbet det bebadade dopet av de
omtalade fantasiinstrumenten frin
Uppland och Sodermanland. Hr Gran-
bammar var dopforrattare och som
faddrar fungerade Dan Datiielsson,
Hjort Anders, Larsson och Bohlin. De
dbpta instrumenten finge sedan ge full
hals tills publiken franiat 10-tiden bor-
jade inse att det inte var lont att fordra
mp^n av de uttrottade srtelmannen.

Dessa hamta emellertid nya krafter
till i kvall, di pi grund av t^ttalade^
bnskninpar frin minga ^ilj^en extt^
"fpelnta'nsafton' tded*15TOiiPfende pro-
gram anordnas som definitiv avalut-
ning pi musikinstrum«ntutstallnin-
gen ir 1925.



== 26

r .. >.

STORARTAT INTRESSE
FOR UTSTALLNINGEN

AV MUSIKINSTRUMENT.
Stockholms-Tidningens och Svenska Ungdomsringens inbjudan ha upp-

kallat masfcor av (iolslojdare till deltagande.

PrUnamn3en far ett rikt material att granska. Utstallningen ager
i Konstakademiens lokaler 16 — 3\ mars.

Den ntstallning av hemslojdade folkli-
ga musikinstrument, till vilken Stock-
holros-Tidningen och Svenska Ungdoms-
ringca for Bygdekultur utfardat inbju-
dan, synes omfattas mod det livligaste in-
tresse bland svenska bygdespclman och
fiolmakare. Efter de narmare upplys-
ningar rorande organisationen fur den
blivande Utstallningen, som Stockholms-
Tidningen lamnade i sin sondagsbilaga
for den 19 oktober, ha ytterligare en
massa intresscrade personer hanvandt sig
dels till St.-T:s redaktion, dels direkt till
'atstLUlningskommitteri for att fa komma
mod pa en hb'rna. Det iir tydligt att vi
ttte i de svenska bygderna aga ett bety-
dande antal instrumentslojdare, speciellt
fiolnaakare, vilka med storre eller mindre t

f&rdighet syssla med tillverkningar av
fionna den garala aktsvenska handasloj-
dens adlaste alster.

Tills dato aro icke mindre an 198 ut-
gtallare anmalda fran tjugu olika land-
Itkap, och da dessa i allmanhet ha anmalt
tig f5r flera nummer, synes utstallnings-
uaaterialet komma att bli sa rikt, att de
lokala forhallandena — det ar som forut
tiamnta Konstakademiens tre salar, som
Sisponeras for Utstallningen — hota att
tyi atillrackliga. Kommitten anser sig
for den skull icke till denna utstallning
ktinna mottaga flera anmalningar, moj-
ligen endast ytterligare nagra fran de
landskap, som hittills aro orepresentera-
de eller sadana, som aro mindre starkt
representerade. Vilka dessa aro fram-
gar av den forteckning over utstallare,
landskapsvis upptagna, som aterges bar !
nedan. Storre delen av de for Utstall-
ningen anmalda instrumenten utgb'ras, •
som vantat, av fioler, men andra arter ]

av gamla folkliga instruraent, sasom nyc-
kelharpor, klarinctter, gigor, naverlurar,
ko- och bockhorn, fingerpipor, m. fl. sak-
oas icke, varfor Utstallningen lovar att \
sasom det asyftas, ge en gauska allsidig j
SveiF'kt aver alstren inom det gamla in-' \
bemska hemslojdsmassiga instrumentma-1
keriet.

Det ar bestamt att utstallningen skall
Sga rum r«nder tiden 1C — 31 mars oeh de
anmalda instrumenten bora foljaktligen
vara inskickade till Kommitten for fiol-
*tetallmn$enf adress Konstakademien,
Stoekliolni, senast den 14 maxs. Instru-
menten bora vara vg.1 fwpaekade och
|6rsedda mcd etikett, angivande Sgarens

gamt instrumentets nummer och be-"

rafcnade varde. Instrumenten avsandas
pS agarens risk, men forsakras, om ve-
derborande sa onskar, under utstallnings-
dagarna mot en ringa avgif t.

Efter hand sora utstallningsmaterialet
inkommer klassificras det efter grunder-
na belt hemslojdade instrument, del vis
hemslojdade instrument samt instrument
forfardigade av mcdhjalpare efter egen
tillverkad modell och mall. Instrumen-
ten granskas daref ter av den for anda-
malet utsedda provningsnamnden, som
med hansyn till instrumentens slb'jdvarde
och, tonvfade m. in. prisbedomer dera for
tavlingcn. Priser utdelas i form av me-
daljer och diplomer, som Stoekholms-Tid- ,
ningen och Svenska Ungdornsringen ge-
mensamt utfarda, Forslag till ett konst- i

narligt tifitaTande diplom bar for utstall-
ningskommitten utarbetats av artisten
Miirta Redlund.

Kravet pa nodig sakkunskap och for-
staelse vid ordnandet, bedomandet och
den offentliga demonstrationen av de ut-
stallda fb'remalen torde pa basta satt
komma att fyllas, da som forut n'amnts
provningsnamnden raknar sadana namn
som professorerna H. Martcau och Lars
Zetterquist samt konsertmastaren Sven
Kjellstrb'm. Soin speciell sakkunnig i
fraga om att bedoma instrumentens konst-
slojdsvarde lamnar violinfabrikoren Erik
Lindholm sitt bi;5tand, som expert pa nyc-
kelharpor bar kommitten adjungerat
Skansens hr Skoglund och som forstasig-
paare pa naverlurar har den Delsbostiri-
tan. For uppspelningarna — det blir
varje eftermiddag sma konsertstunder
pa utstallningssalarna — sta de eminen-
ta fb'rmagorna pa spelmanskonstens ge-"
bit Dan Danielsson, Filipstad, Knut Olof =

Ekvall i Tranas och Hjort Anders Ols-
son i Bingsjb, till prisnamndens disposi-

Utstallningen kommer att invigas med
en sarskild liten hogtidlighet, till vilken
en del intresserade inbjudas. Mojligen
kommer i samband med utstallningen el-
ler sasom avslntning p§- densamma en
sarskild konsert att anordnas pa en stor-
re lokal, darvid nagra framstaende spel-
man komma att exekvera musiken pa de
bll+ta av utstSllningens instrument.

Till de anmalda deltagarna i utstall-
ningen utsandas inom den narniaste ti-
den nya cirkular, vari Harm-are' angives
bestammelsema rorande instrumentens
transport odi inlarnniug m. m. I Sven-

ska Ungdomsringens organ "Hembygden"
komma ocksa i de narmaste numrcn ut-
fbrliga meddelanden att lamnas.

De hittills anmalda utstallarna.

Vi aterge har en forteckning over de
hittills anmalda deltagarna i utstallnin-
gen, registrerade landskapsvis. Av den-
samma framgar att Jtimtland, som ju ar
bygdespelmannens hemort framfor allt,
representeras av icke mindre an 26 ut-
stallare. Sbdermanland 'och Uppland fo-
retradas med vardera 24, Dalaraa och
Varmland med 16 vardera, Halsingland
med 13,.Smaland med 12, o. s. v. Fran
Stockhohn med forstader aro 19 utstal-

lare anmalda. ' Halland, Blekinge, pland,
Harjedalen och Vasterbotten aro tills vi-
dare orepresenterade, och skola over hu-
vud taget nagra ytterligare anmalningar
godtagas sa blir det i forsta hand fran
dessa sistnamnda landskap.

"v

SJcdne: C. V. F. Andersaon, Halsingborg,
C. O. Jonsson, Halsingborg.

Gotland: K. A. Johansson, Eskelshem,
I. W. Sahlsten, Hejde.

Bohuslan: Nils Bengteson, Horred.
Vastergotland: G. Andersson, Lastad, A,

H. Bergqvist, Tidaholm, G. Hakansson,
Lygnared, E. S. Johansson, Maryd, K. F.
Johansson, Kavl&s, G. Perman, Trollhattan,
A, E. Wallqviater, Skolvene, A. Bjornlund,
Tibro.
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Dalsland: A. E, Jansson, Amal.
Kmdland: A. T. Andersson, Sporda, P. I

M. Branner, Tranas, P. J. Carlsson, Tranas, j
O. Christiernsson, Orrefors, T. G. Frej, Hov-
manstorp, A. F. Lindgreri^ Vastervik, K. A.
Ljungberg, Ang, K. F. Lanngren, Vaxjo,
K. Sabelstrbm, Sandb'ackshult, C. V. Svens-
son, Akersberg, Sven Nygren, Bosenfors,
J. F. Olsen, Tranas.

Qstergotland: E. A. Andersson, Malm-
slatt, J. A. Andersaon, Linkoping, K. B.
Jakob?son, Finspang, E. A. Montelius, Mo-
tala, K. V. Nystrom, Boxholm, F. E. Bern-
holds*ra, Linkoping, E. Lindblom, Norrko-

Sodermanland: O. E. Almqvist, Hud-
dinge, O. B. Borgstrb'm, Nynasgard, E.
Carlsson, Nynashamn, G. V. A. Ekstrand, j
Vendelsb*, G. B. Ekstrom, Sbdertalje, J.
Eriksson, Eskilstuna, K. A. Gustafsson,
Oxelbsund, E. Hallen, Sb'dertalje, K. W.
Hedbjerg, Sbdertalje, A. Idestrona, Soder-

*&lje, C. Johansson, ISodertiilje, N. Larsson,
Boruuda, J. E. Lindnmrk, Oxel"sund, O. E.
Lindskog, Trcsa, F. O. Ling, Skebokvarn]
C. Ljunggren, Oxclusund, A. J. Ltmdstrb'm^
Bodertalje, P. E. Tholin, Gnesta, K. Stein,
Bodertalje, II. J. Wahlstroni, StrangnJis, E.
Victorsson, Soder.'alje, 0. A. Afeldt, Strang-
»as, D. Ohlsson, Navekvarn, A. P. Carlson,
MoJubo.

Xiirlce: G. R. Hatnmnr, Orobro, E. F-.
lindberg, Svarta, L. O. Klingardt,' Orebro',
E, Hult, orcbro.

Vppland: A. E. Andersson, Bergabran-
na, F. A. Andersson, Ber.Tsbrunna, C. O,
Carlsson, Uppsala, F. E. Dahl ;vist, s'jdorby-
Karl, K. E. Engstrom, Tierp/A. W. Johans-
wn, Arholraa, C. F. Johansosn, Enlcb'ping, F.
A. Johansson, Vallentuna, K. E. Karlsson,
Gamla Uppsala, G. F. Lundin, Vattholma,
A. E, Lundgren, Enkb'ping, G. E. Lb'fgren,
Uppsala, K. G. Montelius, Osear-Frerlril:s-
borjf, G. A. Pettersson, Uppsala, G. E.
Vallcn, Kn^tbv, N. Vide, Rada, SUderby-
Karl, K. H. Wijk, BSnag, J. A. Wijk,
Knutby, E. A. Bonnpll, Spanga, J. E. Wi-
berg, Alvkarleo, J. E. Lb'nnqvist, Knivsta,
J. Wallerstedt, Sundb.,berg, J. Sciderlund,
Huvudsta.

r&stmanland: A. Bolilir>, Harbrinas, E.
Jansson, Gnldsmedshyttan, J. S. Jansson,
VSsteras, G. W. Johansson, Vlisteras, J. S.
Johansson, Skrekarhyttan, G. A. Larssan,
Karrgruvan, C. J, Sdderlnnd, Vastpras, E.
A. Svenss^n, Bfingbro, Per Olof Olsaon,
TSrnsjo.

Farmland: N. Adl?r, Karlsfad, G. An-
dersson, Ed, K. J. Eriksson, Slcattkarr, J.
A. Gulliksson, Kris'inehamn, D. Henriks-
eoc, Degerfors, C. Jansson, Arvika, K. G.j
Karlasou, Storfors, N. Kull, Skill!ngsfors,
C. A. Larsflon, Kristinehamn, A. O. Ltnd»
berg, Charlottcnberg, J. Nilsson, Arvika,
J. A. Olsson, Ho£br>da ,G. A. Pedergfa,
Krlstlnehamn, K. Starbor!?, Hagfors, A. P.
Thordn, Karlstad, L. A. Larsson, Kristine-
hamn.

Dalarnn: A. E. Andersson, Grangesberg,
S. E. Andersson, DaJa-Floda, G. S. Anders-
Bon, Duvniis, Gagnef, E. M. Blomstrom,
Ashammar, B. A. Eriksson, Bsittvik, E.
Eriksson, Furudal, F. E. Eriksson, Hols-
Sker, A. Granlund, Bisberg, O. A, Lnser-
gren, Djurmo, C. J. Larsson, Gudmunsatra,
G. E. Larsson, Salon, B. S. Lindblom, S'a-
ter, C. W, Mb'ller, Linghed, M. Olsson, Vi-
karbyn, E. Olsson, Vikarbyn, J. Fetters-
son, Lerboda.

Gasiril-land: V. L. Janason. Gavle, A.
Hedberg, Gavle, G. Lindqvist, Gavle.

n&lsinglcnd: E. Berggtrb'ra, Edsbyn, P,
Forsberg, Lottefors, A. Jonson, Ljusdal,
K. A. Jonsson, Ljusdal, O. Jansson, Vik-
sjofors, H. Jonsson, Bollnas, A. Lindberg,
Edsbyn, J. Lindberg, Edsbyn, J. Nordell,
Enanger, E. Olsson, Ljusdal, O. Gustafsson,
Holmsveden, J. E. Barkman, Bjural/er, C.
Bodolphi, Delsbo.

Medfilpad: O. M. Bergman, Erikslnnd,
P. Nystrora, Vivstavarv. E. Westraan, Viv-
stavarr, N. H. Andersson, Skb'nmon, H. A.
Hnmmarstrom, Indals-Liden.

Jamtland: HI. Backhmd, Ytterhogdal,
O. C. Carlsson, Nlilden, S. Enarson, Hag-
gienas, E. O. Erikason, Munkflokogen, K.
E. Forsberg, ftstersund, K. Holler, Strom- |
sund, E. Jakobsson, Mattmar, A. Jakobs-
son, Hammarstrand, A. Jonsson, Mattmar,
K. G. Jonsson, Bracke, J. A. Johansson,
Odensala, M. Jonsson, Gubbhb'gen, A.
Lilipnberg, Cstersund, G. Lithner, Alsen,
P. Lundtsrron, Haggenas, 'E. V. E:son Mun-
ter, Stromsurtd, K. Myrdn, Mattmar, N.
Nitson d. y., Asen, P. Nilson, Asen, J. A.
Palmqvist, Fanbyn, P. Persson, Strb'msund,
A. O. Stolt, Fakrr, Anna Warodell (for
avlidna grevinnan Maria Wrangcl), Sster- [
sufld, P. H. Wedin, Nyland, J. Wik, Ala-
vattnet, A. Lindal, Pilgrimstad.

JLngermanland : J. H. Bergander, Hel-
gum, I* P, Modig, Solleftea, O. dstlund,
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J. Pettei-sson, Kiruna, J. Sandin, Kiruna.
Stockholm: T. E.( Karlsson, C. A. Carls-

son, A. J. Edling, C. H. Friberg, Elin Fri-
borg, L. O. Hagman, B. Hagstrem, M.
Hansson, Maria Larssnn, G. A. Lindholm,
C. A. Morlin, G. L. Norling, B. J. W. Nord-
strom, A. G. Palm, J. A. Pettemon, J. E.
Staff och E. Bydborg, Liljeholmen, K.
Sandberg, Stockholm, B. dstergren, Xlvsjo.

Sammanlagda antalet utstallare.

Jamtland ............. ..... 26
Sb'dermanland ............ , . 24
Uppland .................. 24
Stockholm ................ 19
Dalarna .......... . ....... 16
Varmltnd ................ 16
Halsingland . . , ... ....... 13
S-r.aland ...... ........... 12
Viistmanlrnd ....... 0 .... 9
Viistergotland ... .^Hk. ...... 8
ostergotland .............. 7
Modelpad ........ .......... 5
Narke .......... . ......... 4
Angermanland ....... ..... 3
Lappland ............. ..... 3
Gastrikland ........... ..... 3
Gotland ................ t , 2
Skane .................... 2
Bohusltin ............ ..... . 1
Dalsland .................. 1
Halland ............. ..... 0
Blckinge .................. 0
61and .................... 0
Harjedalen ....... , ........ 0

s Vasterbotten .............. 0
Summa 198

10 Augusti 1925.

Jag Jiar dansat schottis uti Tranas,
hej!

Tjugutusen sago pd var vaclra fest.
Femtonhundra tdvlade i dans med

Gissa rem som alia tyckte dansa bast?

fCanner du landet, del harliga, rika?
Dar spelas nu blott for dansande blad!
Ty 15 socknar ha bb'rjat ait skrika
mot ait till vals man antiander sin vad!
"Nu old den stranden, dar Malarens

bb'lja
suckar ao kdrlek och dansar av lusC't
fa manniskorna exemplet ej 1'oljg. —
del ar med Sbrmland det lustiga just!


