
Vtun musik är livet tomt, anser John Carlo, Stockholm. Han är född i Vingåker och bär gärna sin sockendräkt i spelmanslaget. 

Lättare att bygga ett piano än en fiol 
Man kan fråga sig varför folk ger sig på att bygga fioler. Det lär vara lättare att 

bygga ett piano. Men glädjen är stor då man väl förfärdigat en och 
får prova dess tonegenskaper och styrka. 

Text: LOLA GARPE 

•— Om det inte fanns musik . . . 
om jag inte fick spela, då vore 
livet förfelat. Och det själfullas-
te, det mest uttrycksfulla instru-
ment som finns är fiolen, den 
blir den mänsklig-a stämman i en 
orkester. 

Den som talar så varmt och 
kärleksfullt om musiken är in-
genjör John Carlo, Stockholm, 
fiolbyggare, spelman och ordfö-
rande i Sveriges Fiolbyggareför-
bund. Han är nu pensionerad och 
kan med liv och lust ägna sig åt 
sin käraste hobby. Ty tid och 
intresse stjäl den givetvis av le-
daren för Södertörns spelmans-
lag och ansvarige utgivaren av 

fiolbyggareförbundets tidskrift 
"Slöjd och Ton", vilken har läsare 
i hela Norden, Tyskland, Italien, 
Kanada och USA. 

Hr Carlo var tolv år då han 
fick sin första fiol, en trekvarts-
fiol, av sin farbror, som själv 
byggt den. Åh, här skulle spelas. 
Men läxorna blev alldeles för 
långa (antagligen beroende pä 
lärjungens stora begåvning) och 
kicka boll var ett nöje som drog 
för en grabb även på den tiden. 
Så det blev bakläxa på spelläxan 
och ett snöpligt slut. Spelningen 
togs inte upp på allvar igen förr-
än i excercisen, då John Carlö 
var med och bildade en sextett, 

vilket var något nytt och myc-
ket roligt på den tiden. Minne-
nas minne är i alla fall från 
Fiolutställningen på Tekniska Mu-
seet 1944, då hr Carlö spelade 
för kungen (som var kronprins 
då). 

— "Spela på en bra fiol", sa-
de kronprinsen. Så skedde. "Spe-
la nu på en dålig fiol. Vari lig-
ger skillnaden då?" Och spel-
mannen Carlö kunde med stolt-
het tala om för Majestätet att 
den vackra, högvälvda fiolen var 
den sämre — tack vare sitt 
sköna utseende! Det blev för 
mycket luft genom välvningen, 
då blir det en flöjtlik ton, inte 

så bärande. Tonplattan i fiolen 
får inte heller vara för tunn el-
ler för tjock. Däri ligger hem-
ligheten vid fiolbygge. 

Fiolbyggaren kan aldrig med 
en suck av tillfredsställelse läm-
na ifrån sig sitt senaste verk. 
Fiolens eventuella svagheter fram-
träder först så småningom. Sve-
riges Fiolbyggareförbunds stora 
insats är stråkinstrumentvärde-
ringar som de började 1929 och 
då var först med i världen. Vid 
värdering får byggaren ett cer-
tifikat på det poängtal som inst-
rumentet kommer upp till i frå-
ga om tonegenskaper och styr-
ka, och den eventuella köparen 

får ett objektivt utlåtande om 
instrumentets värde. > _ 

Det är bara en fördel att en 
fiol är litet gammal. Ett bra 
instrument vårdas ju och de 
första 100 åren bara förädlas to-
nen mer och mer, man vet inte 
om det beror på oxidering av 
träet. Men trä är ett förgäng-
ligt material, och efter 250 år 
börjar det gå bakåt för den vack-
ra fiolen. 

Den äldsta fiolbyggare världen 
kännef till var Gasparo da Salo. 
Och den störste Antonius Stra-
divarius! Det var först på 1600-
talet som fiolen blev så känd 
och eftertraktad att konsthant-
verket fiolbyggning kunde skaf-
fa sin man ett verkligt levebröd. 

"Rik som en Stradivarius" var 
på sin tid ett allmänt ordspråk 
i hans hemland Italien. Efter-
frågan på hans fioler blev så 
våldsam att han hade svårt att 
tillfredsställa alla sina kunder i 
rimlig tid. Kungar och furstar 
kappades om att skaffa Stradi-
varifioler till sina kapell. Men 
mästaren var en rätlinjig och 
självständig herre, han leverera-
de i tur och ordning utan hän-
syn till beställarens titel och 
rang. Ur detta, att det tog så 
lång tid att få ett enkelt inst-
rument färdigt, skapades folk-
tron att fiolerna genomgick en 
häxprocess — därav den under-
bara tonen. Det var bl.a. lång-
varig soltorkning av materialen, 
men framför allt en hemlig 
framställning av lacket. Om Stra-
divarius hade vetat om all den 
övertro som blomstrat genom ti-
derna, skulle han säkert smålett 
för sig själv, då han överförde 
lacket på sina fioler direkt ur 
den flaska han nyss köpt på apo-
teket. 

— Rik blir ingen av att byg-
ga fioler. Det är det sämsta yr-
ke som finns, en luffare har det 
bättre. Så drastiskt uttrycker 
sig fiolbyg^aren Julius Seger-
ström, Holen, Insjön. Men k<5rn 
av sanning finns det förstås i 
hans ord. Ingen försörjer sig nu 
för tiden på. detta yrke. Det mås-
te vara yrke vid sidan om, så 
att säga. Under sommaren går 
den snart 70-årige hr Segerström 
i skogen och hugger, på vintern 
bygger han fioler i ett gammalt 
kök, som han får disponera som 
verkstad. Många och omständi-
ga verktyg behövs inte: ett hål-
järn (^skålformigt stämjärn), 
en liten hyvel och en morakniv, 
skarpt bockad som en skorna-
karkniv. 

Man kan fråga sig varför folk 
ger sig på att bygga fioler. Det 
lär vara lättare att bygga ett 
piano. 

— Det är intressant, säger 
hr Segerström. Här fanns en 
gammal skomakare som gjorde 
fioler, så lärde jag mej. Spela 
lärde jag mej själv. Två-tre styc-
ken fioler kan man bygga un-
der ett år, det måste ju vara 
annat arbete också. Då jag var 
yngre gick jag på kolugn och 
arbetade. Lönsamt är det som 
sagt inte att göra fioler, men 
roligt, och så bra att ha i hän-
derna då man blir gammal. 

All ren och riktig musik för-
ädlar, talar till oss. Hos en fiol 
får ingen sträng dominera, vare 
sig den jublar som vårbäcken el-
ler klagar och gråter, så sänder 
den ut sina mjuka skönhetsvågor 
av bärande välljud. 
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