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Pensionerade snickaren GUNNAR SUNDBERG — av
orfcsborna battre kand som fiolbyggaren i Trask, syftande
pa bans hobby respektive hemby i Sibbo — hor till de
manniskor som offrat tid och arbete pa sin hobby i sadan
onifattning, att den efter hand utvecklats till nagot av en
konstart. Gunnar Survdberg, som i april fyller 70 ar, bygg-
de sin fb'rsta fiol redan som tioaring — den var nog inte
mycket mer an en leksak, sager han nu — men forst pa
1950-talet fick han tid och inojlighet att pa allvar ta itu
med fiolbyggandet.

Sedan dess har han hunriit med att gora 11 fioler,
vilka alia forvaras i ett glasskap pa vaggen i hemmet i
Trask. Trots forfragningar och anbud har han aldrig salt
nagon av sina fioler och har ingen tanke pa att gora det
i framtiden heller. De representerar ett alltfb'r stort person-
ligt varde for honom for att han skulle knnna tanka sig
att avsta if ran nagon enda av dem.

n hobby skall ge sin utovare inte bara avkoppling for stunden utan framfor

allt en kdnsla av tillfredsstdllelse. Man skall kdnna att det man satsar sin fritid

och sina pengar pd ger ndgonting vasentligt i utbyte. For Gunnar Sundberg dr

det kdnslan av att skapa ndgonting levande som uppvdger de tusentals timmar

han lagt ned pd sin hobby. Att de elva fiolerna i glasskdpet kunde inbringa en

vacker slant bryr han sig inte om. Han kdnner for sina fioler som Per spelman

i den gamla norska folkvisan, han som menade att felan var viktigare an kon.

Gunnar Sundberg har kant sig
dragen till fiolmusik sa lange
han kan minnas. Redan som li-
ten pojke snappade han upp
melodier pa fester och danser,
och som tioaring debuterade han
som bygdespelman pa en
danstillstallning. Repertoaren
hade han i minnet och tecknade
aldrig ner nagra melodier. De-
buten gjorde han med en lanad
fiol, men nar hans popularitet
vaxte kopte kamraterna en egen
fiol at honom. Det var ett
fabriksgjort instrument.

— En fabriksgjord fiol kan
inte jamforas med en handgjord.
Tjockleken pa virket i t'iolen ar
mycket avgorande for klangen,
och i ett fabriksgjort instrument
ar m§tten sallan sa exakta som
de borde vara for att garantera
ett verkligt forstklassigt resultat,
forklarar Gunnar Sundberg.
Men han papekar att man kan
battra pa en fabriksgjord fiol

han bytte
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genom att oppna den och tunna
av dar virket ar for tjockt t.ex.

— Jag kanner genast p& vir-
ket om det finns mojligheter att
fa en fin fiol av det. Virket
far inte vara dott, det skall ha
liv, och for att kunna bedoma
en sadan sak maste man ha inte
bara erfarenhet utan kanske
ocksa "kansla" i fingrarna.

Intresset att bygga en fiol
fanns dar hela tiden, sager Gun-
nar Sundberg. Men giftermal,
familj och barn kom emellan.

En fiolbyggare far lov att sjdlv gora stdrsta delen av sina verktyg och hjdlpmedel. Det har
dr tva av Gunnar Sundbergs viktigaste verk tyg. Overst en last i vilken han bdjer till
sargen, fiolens sidostycke. Under det ett universalmdtt for kontroll av fiolbottnens och
lockets tjocklek.

Det fanns inte tid over for hob-
byverksamhet. Smaningom fick
han emellertid den fritid som
behovdes, och i borjan pa 1950-
talet kom den forsta fiolen till.

Stradivarius matt
— Jag utgar fran Stradivarius

ritningar och bygger enligt sam-
ma metoder som han. Utmar-
kande for hans och mina fioler
ar en kraftig basbjalke som ger
en stark och barande ton. Jag
stravar efter att komma Stradi-
varius-fiolerna sa nara som moj-
ligt — man maste ju ha ett
ideal.

Manga vioiinister och experter
har provat Sundbergs fioler och
funnit dem bra och forvanans-
vart jamna. Flera av dem har
ocksa velat kopa en fiol men
tillsvidare har fiolbyggaren i
Trask vinkat med kalla handen.
Daremot har han flera ganger
atagit sig att reparera fabriks-
gjorda fioler och far fortlopande
liknande reparationsforfr&g-
ningar.

Materialet, dvs. det virke fio-
len ar gjord av, ar minst lika
avgorande for slutresultatet som
de exakta m§tten (man arbetar
med 1/100 mm:s noggrannhet),
Det ar emellertid inte det lat-
taste att komma over forstklas-
sigt och levande virke och man
far halla sig framme pa de mest

olika platser for att eventuellt
f& tag i lampligt material, berat-
tar Gunnar Sundberg.

— D§ Kamp renoverades lyc-
kades jag kopa litet stockvirke
fran den gamla restaurangen
och det visade sig vara ett yp-
perligt material speciellt till
fiollock. Jag har tankt fara in
till Borga bara de borjar riva
Socis och se om jag inte dar
kunde fa kopa liknande stock.
Gamla byggnader ger verkligt
fint fiolvirke, ju aldre dess
battre, forutsatt att det ar friskt.
Jag fick ocks§ en mycket fin
fiol av virke som jag kom over
da ett gammalt magasin fran
1700-talet revs.

Gunnar Sundberg borjar fiol-
bygget fran fiolbottnen. Till
denna anvander han tysk,
fransk eller estlandsk lonn. Den
finlandska ar alltfb'r hard och
"benig". Darefter fortsatter han
med locket till vilket han heist
tar inhemsk gran, och fogar se-
dan ihop bottnen och locket
med fargen och kantlisterna.
Efter det ar turen kommen till
halsen. I detta som i alia andra
skeden ar det viktigt att marten
blir sa exakta som mojligt. Re-
dan sma kast pa ett par hundra-
dedels millimeter inverkar pa
resultatet.

Gunnar Sundberg har sjalv
konstruerat ett matinstrument
for att kunna mata bl.a. bott-
nens och lockets tjocklek. Det

finns : egeh'tligeh inga, fardiga
verktyg idcfe matt som.- sk&lle
lamp'a sig -for fielbygge, utan
man; tvingas gora sina hjflp-
medel sjalv.

Fioleii far
"mogna"

— Det sv§raste mornentet i
hela fiolbygget ar applicerandet
av inlaggen som skall ge botten
och lock stadga. Inlagget ar en
1,5 mm hog och 2 mrn tjock list
av t;ex. ebenholts sona laggs in
i locket sS att det foljer lockets
kpnturer. Ocks§ sargen- — fio-
lens sida — ar knepig att; fa
pa plats, men ett lika petigt ur-
makeriarbete som inpassningen
av inlagget ar det i alia fall
inte. Sargen kokas eller angas
for att den lattare skall kUnna
bb'jas till sin slutliga form.

av GARY RICK LIAISON
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ar en kraftig basbjalke som ger
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ideal.

Manga violinister och experter
har prbvat Sundbergs fioler och
funnit dem bra och fbrvanans-
vart jamna. Flera av dem har
ocksa velat kbpa en fiol men
tillsvidare har fiolbyggaren i
Trask vinkat med kalla handen.
Daremot har han flera ganger
atagit sig att reparera fabriks-
gjorda fioler och far fortlbpande
liknande reparationsfbrfrag-
ningar.

Materialet, dvs. det virke fio-
len ar gjord av, ar minst lika
avgorande for slutresultatet som
de exakta matten (man arbetar
med 1/100 mm:s noggrannhet),
Det ar emellertid inte det lat-
taste att komma over forstklas-
sigt och levande virke och man
far halla sig framme pa de mest
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Jag fick ocksa en mycket fin
fiol av virke som jag kom over
da ett gammalt magasin fran
1700-talet revs.

Gunnar Sundberg bbrjar fiol-
bygget fran fiolbottnen. Till
denna anvander han tysk,
fransk eller estlandsk Ibnn. Den
finlandska ar alltfbr hard och
"benig". Darefter fortsatter han
med locket till vilket han heist
tar inhemsk gran, och fogar se-
dan ihop bottnen och locket
med sargen och kantlisterna.
Efter det ar turen kommen till
halsen. I detta som i alia andra
skeden ar det viktigt att matten
blir sa exakta som mbjligt. Re-
dan sma kast pa ett par hundra-
dedels millimeter inverkar pa
resultatet.

Gunnar Sundberg har sjalv
konstruerat ett matinstrument
for att kunna mata bl.a. bott-
nens och lockets tjocklek. Det
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— Det svaraste momentet i
hela fiolbygget ar applicerandet
av inlaggen, som skall ge botten
och lock stadga. Inlagget ar en
1,5 mm hog och 2 mm tjock list
av t:ex. ebenhblts som laggs in
i loeket sa att det foljer lockets
kpnturer. Ocksa sargen- — fio-
letis sida — ar >knepig att fa
pa plats, men ett lika petigt ur-
makeriarbete som inpassningen
av inlagget ar det i alia fall
inte. Sargen kokas eller angas
for att den lattare skall kiinna
bbjas till sin slutliga form.

I och med att fiolbygget ar
klart, strangarna pa plats och
de fbrsta prbvande strakdragen
tagits bbrjar slutfasen i det ar-
bete som eventuellt resulterar i
en fin fiol. Instrumentet ar
namligen ingalunda fardigt i och
med att det blivit ihopfogat. Det
tar for det fbrsta minst ett ar
fran det speciallacket strukits pa
innan slutresultatet kan bbrja
skbnjas.

— Man kan inte bedbma en
fiol innan den ar 2—3 ar gam-
mal. Visserligen hbr man ju ge-
nast om man kan vanta sig na-
got positivt, men darefter skall
man spela pa fiolen en hel del
och eventuellt sickla bort dar
virket ar for tjockt. Det ar nam-
ligen sicklingen som skall ta
fram det sista adla ur instru-
mentet. En viss mognads- och
finslipningstid behbvs absolut.

C. 3 manader tar det for Gun-
nar Sundberg att bygga en fiol.
Till det kommer alltsa ytterliga-
re finslipning och "inkbrning".
Materialet till ett instrument

kostar c. 230 mk, men dartill
kommer minst 200 arbetstimmar
varfbr priset pa en handgjord
fiol stiger till en aktningsvard
summa.

— Jag vet att mina basta
fioler nog ar varda c. 2 500 mk
— om jag nu maste ge nagot
slags varde i pengar. Men som
sagt, jag har inte tankt salja.
For mig har de ett annat och
mycket stbrre varde. Det har
behbvts ett valdigt talamod
innan en fiol ar fardig. Det gar
inte att gbra den s.a.s. pa
bestallning. Ibland gar det inte
•alls och d& lagger jag if ran mig
arbetet och tar fram en annan
fiol och spelar litet. Sa sma-
ningom smakar fiolbygget igen.
Allt detta gbr att man faster
sig vid en fiol p§ ett alldeles
speciellt satt., Nar man sett fio-
len vaxa fram , under sina egna
hander har den smaningom bli-
vit som en van for en. Och en
sadan varken kan eller vill man
vardera i kalla pengar.

av GARY RICK LIAISON
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Har du nansin
alskat en
man utan armajr?
Ett sallsamt och omt

Pa sondag gick jag ner till havet
och anklagade vagorna med grova ord.
Den vida horisonten lyste upp i silver

under srmitsiira TnoTn.


