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Hus- och fiolbyggare fyller So 
4j:efelan j > T ' "" i j. W 
nyligen klar j f f T , 1A 1 1 

Byggmästare Henrik 
Wahlström i Strängnäs — 80 
år den 12 januari — har un-
der årens lopp sysslat med 
en hel del byggenskap. Han 
har sålunda inte bara varit 
med om att uppföra många 
av fastigheterna i staden 
utan också ägnat sig åt att 
bygga fioler. Just i dagarna 
har han fåt t sitt 47 :e in-
strument färdigt. 
Det där med fiolbyggandet är 

en förnämlig hobby, som hr Wahl-
ström odlat sedan 1922. Han har 
alltid varit mycket kritisk och 
framför allt aldrig släppt ut ett 
instrument, som inte haft den 
rätta klangen. Det är en hel del 
kända violinister, som har köpt 
hans instrument och rekommen-
derat dem som varande av hög 
klass. 

Hr Wahlström kom till Sträng-
näs i samband med att Tingshu-
set började byggas 1906. Lönen 
var då 32 öre pr timme, men 
efter några veckor begärde snic-
karna löneförhöjning och lyckades 
få 45 öre, en inte oväsentlig höj-
ning på den tiden. Bland många 
andra fastigheter som hr Wahl-
ström varit med om att bygga 
är Sparbankshuset, vilket 1909 
ansågs vara ett verkligt stor-
bygge. 

Sedan ungdomen har han va-
rit intresserad skytt och under 
årens lopp erövrat så gott som 
alla utmärkelsetecken som går 
att få i såväl ban- som fältskyt-
te. För endast ett par år sedan 

I var han med och tävlade — och 
' det utan glasögon. Jakten har 
även tillhört hans stora fritids-
intressen, och hur många rävar 
som fåt t hjälp till de sällare jakt-
markerna, kan han inte säga på 
rak arm. 

En „ 
mant 

byggda fioler. Det andra instrumentet fr. h. är för övrigt byggt 
av trä från en av domkyrkans lindar. 


