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220-årigt virke i Skogstorp-fiol 
j / 

m r 

— Ben där blir nog bra när 
den blir färdig, säger hr Thor-
sell junior och beundrar tillsam-

mans med fadern-fiolby\ggaren en vacker fiolbotten i böhmisk lönn, medan 
hr Jan Martin Johansson varnar för en förrädisk kvist i granträet. 

Gesallprovet 

strängades m ed 

vanlig sytråd 
— Stradivarius gjorde likadant, 

så det så, försvarar sig fiolbygga-
ren, byggnadssnickaren m. m. 
Henrik Thorsell i Skogstorp, se-
dan han med glimten i ögat berät-
tat om den kväll för cirka 25 år 
sedan, då han smög sig ut i skogs-
backarna kring Skogstorp för att 
liksom sitt italienska föredöme 
stjäla lämpligt virke till sina in-
strumentbyggen. Det trä han den 
gången kom över lades upp på 
den Thorsellska vinden till tork-
ning och har sedan förvandlats till 
många smäckra och välljudande 
fioler, men så var det också virke 
av en 220-årig gran som hr Thor-
sell hittade. — Det finns musik i 
det här träet från början, säger 
han och knackar sakkunnigt på 
ett par nylimmade, tvåhundraåri-
ga träbitar, hör bara! 
Men innan en fiolbyggaramatör' 

kommer 3å långt att han kan förnim-
ma musik i ett stycke granträ och för. 1 

mår förvandla det till — om inte pre-
cis en Stradivariuskopia så ett spel-
bart instrument med god klang — har 
han en lång, mödosam väg att vandra. 
Och hur lång den vägen är kan hr 
Thorsell berätta. Han byggde sin för-
sta "riktiga" fiol redan 1897, men de 
första försöken till vandring i Stradi-

ivarii fotspår gjorde han redan som 
) tolvåring. 

"Sexans extra" cigarrlådor med 
tvinnade strängar av sytråd tillfreds-
ställde dock inte länge den spellystne 
ynglingen, men eftersom den riktiga, 
fabriksgjorda fiolen hägrade som nå-
got synnerligen ouppnåeligt och 

svindlande dyrt blev det för unge 
Thorsell att ta saken i egna händer. 
Det gjorde han också, så grundligt att 
han vid 64 års ålder kan se tillbaka på 
en betydande fioltillverkning och stolt 
peka på en rad glänsande, mahogny-
färgade instrument på vardagsrum-
mets ljusa tapet. 

— Hur många fioler jag gjort är 
svårt att säga, säger hr Thorsell, ett 
tag tappade jag räkningen, men ett 
30-tal är det minsta. Det gick lite for-
tare, när man fick in vanan. 

FRÖSÅLLiSTRÅD BLEV 
A-STRÄNG. 

Två flata björkbitar, en bastant rem, 
frösållstråd och vanlig sytråd var den 
16-årige instrumentmakarens enkla 
tillbehör, och det var en ingalunda 
lätt sak att på fri hand rita upp fiol-
modellen på träet, åstadkomma en ur-
holkning med fickkniv och — det all-
ra svåraste — få fast gripbrädan. 

— Jag minns att jag försökte lim-
ma, ler hr Thorell, men jag var så 
otålig att höra om det var något ljud 
i lådan att jag inte kunde lugna mig 
tills limmet torkat. Jag slog en rem 
om hela härligheten och försökte. Och 
det lät faktiskt! Fastän a-strängen för-
ut hade suttit i ett frösåll och de an-
dra strängarna voro tvinnade av van-
lig simpel sytråd. Den likaledes hem-
gjorda stråken hade fått sitt tagel från 
Bibygodsets granna ardennerhästar 
och var nog så provisorisk, men aldrig 
har väl en 3/4-delspolska låtit gladare 
än den Thorsells förbluffade moder 
fick lyssna till, när fiolen var färdig. 
Hon hade inte haft en aning om att 
sonen kunde spela, än mindre på egen-
händigt gjord fiol. 

Detta lyckade försök gjorde Thor-
sell till en hängiven fiolspelare, men 
den egna skapelsen var snart glömd 
för nymodiga, fabriksgjorda instru-
ment. Först på 1920-talet mindes hr 
Thorsell sin ungdoms hobby och gav 

(sig på nytt i kast med fiolbyggandet, 
denna gång på fullaste allvar, och 
snart vandrade den ena fiolen efter 
den andra med Thorsells initialer ut 
i Sörmlandssocknarna. Men så är det 
ju också en helt annan sak att arbeta 

nu, när det finns alla nödvändiga till-
behör att köpa i musikaffärerna, me-
nar hr Thorsell. Nu finns ju finaste 
böhmiskt trä i handeln, silver- och 
aluminiumspunna strängar, gripbrä-
dor, skruvar och hakhållare av eben-
holts. Och elegantare stråkar med fi-
nare tagel än det Bibyhästarna hade 
att släppa till! 

GAMMALT TRÄ — VÄL-
KLINGANDE FIOLER. 

— Ju äldre virket är, desto bättre 
är det, berättar hr Thorsell vidare, 
och det bästa träslaget är nog lönn, 
svensk eller böhmisk. Också björk är 
användbar och locken till instrumen-
ten göras med fördel av svensk gran. 
Att en fiol blir bäst efter 30—50 års 
användning fick man också veta — 
träet "mognar" och klangen blir dju-
pare och renare. Medarbetaren fick 
sig en hel del facktermer till livs, men 
så är det också en hel liten vetenskap 
att ta del av hur basbjälken fogas som 
stöd för stallets vänstra fot, hur ljud-
pinnen till höger vibrerar mot botten och. hur stallet bär strängarna* 

En fiol bör också — förutom vacker 
ton — vara tilltalande för ögat och 
imponerad betraktar man den fint in-
lagda ådran i lockets ytterkant och 
fiolhalsens förnäma avslutning i en 
sirlig snäcka, arbeten som förutom! 
skicklighet i slöjd kräva både nog-
grannhet och — ett tåligt sinnelag.1 

Hr Thorsell tillverkar de flesta in-' 
strumenten efter Svenska fiolbyggar- J 
förbundets modell och är glad åt de; 
ritningar han erhåller genom tidnin-j 

| gen Slöjd och Ton. 
— Det här är den verkliga "storfrä- ! 

såren", säger fiolbyggarens son Alvar, 
även han duktig spelman och fiolkän-
nare, och pekar på en vacker fiol i! 
vardagsrummets samling, och Thor-
sell senior medger blygsamt att Sörm-
lands spelmansförbunds stiftare, re- j 
daktör Granhammar, endast haft 
vackra ord att säga om den fiolen,! 
som förresten är hr Thorsells eget fa-
voritinstrument. Den har en sällsamt; 
bärig och vacker klang och har varit 
i elden på åtskilliga spelmansstäm-
mor och danser. Nyssnämnda fiol föll 
också Thorsellarnas tillfällige gäst, 
stockholmsspelmannen Jan Martin Jo-
hansson, mycket i smaken. Och de tre 
£örståsigpåarna pratade outtröttligt 
instrument, kritiserade och beundra-
de samlingen och lyssnade på tonklan-
ger och ljudstyrka, men hr Thorsell 
hann i alla fall, innan vardagsrum-
mets dörr slöts om de sakkunniga, ta-
la om att han tillsammans med tre an-
dra populära skogstorpsspelmän gör 
allt för att få liv i gammal folkmusik 
igen. 

— Vi vill ju ingens död, men nog 
ger vi swingmusiken och allt det där 
ett nyp då och då . . . Sade Skogstorps 
Stradivarius och stämde kärleksfullt 
favoritfiolen. 

Christina, 


