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Det ar val *n obestridlig sanning att
vi svenskar i alia tider vhaf t litet svart
for att uppskatta egna landsmans prestationer och produktiva arbete. Det galler
pa alia omraden, .det konsfrtr^Jsa s':apandets, det industriella livets, de fysiska
bragdernas, och d** ar onekligen inga
oberattigade deviser, som sedan seklets
begynnelse lyst i de svenska stationsvantsalarna med de kanda moralbuden: spotta icke pa golvet, kb'p svenska varor,
gynna svensk industri! Den sista mauingen rymmer naturligtvis en appell
ocksa for svenskt handtverk, och den ar
yalbehovlig.
For att strax komma till saken: huru
onodigt ofta £§,r cj svenska folket over
an efter vattett nar det g .Her att skaffa
sig musikinstrument — handklaversvirtiioserna ute pa bygden, nar de skola ha
en ny "hundrabasare" for att skingra trakigheten i Langemala, musikakademisterna i kungliga huvudstaden nfo de skola
ha ett nytt instrument till en korisert,
som maste ljuda bra — framfor allt i
herrar kriticis b'ron — for att icke
drurf— * ett svall av intryck nnder sa«ongens nppsjo av musikaliska hsindeleer. "Akta" skall instromentet vara, och
dS ctugeir i<ike de svenska fabrikatupi '
man koper dem fran utlandet, betalar
hiig tull och frakt, och ar sedan tillfreds-J
Btalld vid blotta tanken att tillverkningen bar namn efter nagon ntlandsk
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Detta ar svenskens beromda fafanga,
och den tar sig ofta tidigt uttryck. Signaturen minns en yngling,' som nnder
laroverks" ns elementarundervisning i
fiolspelning sasom uppmuntran for sin
duktighet att handtera straken av sin far
f ick en splitter ny f ioL En bra f ioL Men
den hade felet att vara svensk, och pojken var krasen. Hade hort talas <rai
"cremonc -a" och andra monsterinstrument, och ville prompt ha en "ordentlig" fiol. Made in Germany.
Om en annan yngling, som i sina unga
ar ville ha en fiol, berattas foljande. Han
var en fattig bonc^son ifran Sormland,
hade arvt bygdens kynne, hade bygdens
jnelodier sa att saga i kroppen. Men
hans far hade icke rad till nagon fiol at
honom — hade amorteringar pa skuld
cch gard att tanka pa — och nar pcjken
en dag gjorde en allvarlig hemstallan att
fa en klanglada brast fadern ut: "A' du
tokig pojke, ska du ha en fiol — gor du
dej en fiol sjiu» . Darmed basta. "
den, som satte sig till att snickra ihop
en fiol — av cigarrladelock, men en "io
som det blev bade klanp- och ton i —
var Ernst Granhammar, Svenska ung
domsringens primus motor och en av dess
forkampar for gammal svensk bygdekul
tur, allmogemusik och folkdanser, hem
bygdsdrakter, hembJjrgcisislQJd m. m0

Det ar ingen tillilillighct alltsa Rtt I.
hr Granhammar kommit att inse att
det inliem~I:a hemslojdsmassiga instnimentmpkeriets tillvaro hotas av undergang genom en overhandtagande, rent
mask:och harvid foretradesvis utlandsk, produktion. Det ar ingen tillfallighet heller att han i Svenska ungdomsringens namn och i samrad med Stockholms-Tidi,:ngen tagit
.'dvet till tn
stor utstallning, som skall omfatta skilda
tillverkr'iigar av folkliga musik:nstni- j
Kent.
.tallningen kommer att ar. rd-'
nar fram pa varsidan, troligen i slutet
av mars, pa De fria konsternas akademi,
och for ait sakerstalla densamma staller
si^: P'-oe' !iolms-Tidningen som ekonomisk
garant.
Det ^??T• kanske betonas, att donna.utstallning icke tillkommer for att skapa
nagot, som ut 'utande bar kuriositetsintresse, och ej heller for att arrangorerna s" '- TOTE K ?
_.,ohaft. Den ' .tar att sb'ka fa till stand en allsidig overiikt over tuaim mm den gamla ioiiemska ! tromentslojden och mc'|iggora ea
undersokning rb'rande icke endast omfattmr-gen utan aven kvalitetsvardet hos^
sagda tillverkningar. Det ar ju tankbart
att gpnom utstallningen intresset skall
vackas hos svenskarna for den inhemska
instrumentslojden. Det fb'rtjanar den,
ty bevisligen aro manga svenska f abrikat

= 22 =
fullt frmbb'rdiga med de utlandska. Instrumentmakeriet ar val for ovrigt den
adlaste konstslbjd vi besitta i vart land,
och det ar helt enkelt den svenska allmanhetens plikt att intressera sig for arbetet for denna allt for lan^e. fbisumnfade slojdart.
Den planerade utstallningen skulle,
som tidigare omtalats, fbretradesvis omfatta tillverkningar av fioler, men aven
j nyckelharpor, gigor, klarinetter, naverlurar, ko- och bockhorn, fingerpipor
o. s. v. Redan tidigt i somras utfardades, som bekant, genom upprop ipressen
inbjudan till svenska instrumentmakare
av antydda kategorier att deltaga i utstallningen, for vilken vissa riktlinjer da
angavos. Bland annat stipulerades att
endast instrument av ovan namnda
eller narstaende art — saledes icke pianinon, orglar, handklaver, cittror eller
massingsinstrument — skulle fa forekomma, och en absolut betingelse var att instrumenten belt eller till overvagande del
skulle vara av utstallaren egenhandigt
tillverkade.
Det vackra uppslaget har vackt oer,hort intresse ute i bygderna. Till dato
ha icke mindre an 179 svenska instrumentj
-e, representerande tjugu olika
landskap, annult sig vilja deltaga. Det
,ar en imponerande siffra. Ja, ;nan vagar helt enkelt icke rakna med att anslutningen skall bli annu storre, ty det
ar icke sakert att de lokala forhallandena medge det. Storsta antalet utstallar*
ar fran Jamtland, som hittills star rej.
senterat med ej mindre an 26 namn, daS-»
nast Sodermanland med • 23, TJp^fivA i
med 19, Stockholm med 17, Dalarna med
16, Varrr^nd med 15, Halsingland mel
11, Smaland med 10, o. s. y. Kravet pa
nodig sakkunskap vid ordnandet, bedomandet av den offentliga demonstrationen av utstallda foremal m. m. torde pa
basta satlftkomma att tillgodoses, da for
detta andamal bistand utlovats av proI fessorema Lars Zetterquist och -I.
teau samt konsertmastaren Sven Kjellstrbm, vilken i sarskild grad fran fbrsta
stund agnat foretaget ett hogt skattat aktivt understbd. Bland bvriga medarbetare ma namnas konstnarerna. G. Fjae- j
stad, violinfabrikbr Erik Lindholm och <
folkmusikern
Dan Danielsson vilka i
namn ntgbra en fullgod bbrgen for att
e&val c ,n tekniska granskningen som de
musikaliska prestationer, vilka 'skola^fo- •
rekomma i samband med utstallnyigen,
bli av hogsta kvalitet. Arbetsutskottet1for ordnandet av de ekonomiska och
praktiska sidorna av utstallningen bestar
av konsul 0. Tamelander, fil. kand. Sven
Kjersen, arkitekt Einar Lrson Rudskog
saint redaktbr R. Tbrnebohm och hr
E. Granhammar. Meningen ar att priscr, |
testaende av medaljer och diplomer,

skulle titdelas for vackert och valgjort!
snickeri, och for kvalitetsvardet ett sarskilt hedersomnamnande. Medverkandei
vid uppspelning.^na och konserterna —
vilka komma att hallas i utstallningssalama varje afton — bliva vara fbrnamsta musikkonstnarer och nagra framstaende bygdespelman,,
Syftet med denna utstallning ar alltsa
att lata den gamla svenska instrumentslbjden komma till heders — att sammanbringa annu forefintliga prov pa den
gamla handaslbjdens adlaste alster. Vi
ha godt inhemskt material att bygga fio»
ler av, vi ha intresserade, slumrande talanger av fiolmakare litet varstans ute i
de svenska bygderna. De aro oskoladt
de fiesta, det ar sant, men det ar just ge«
nom en utstallning av detta slag som forsta steget till skolning pa detta omrade
skulle knnna tagas. Det ar meningen att
om utstallningen ger nagot overskott —
och detta beror uteslutande pa huru pass
stort allmanhetens intresse ar — darned
bereda mbjlighet for fiolbyggare att utveckla sig i yrket.
Tank om vi i en framtid kunna fa
skolade fiolbyggare i varje socken, varje
harad atminstone! Folkskolornas tinga
pojkar, som ha sinne och hag for musiken, skulle i den obligatoriska slbjden
kunna fa lara sig att snickra fioler och
klarinetter i stallet for traskedar och galoschhyllor. Traskedarna i all ara! For
en sadan fiolslbjd ar materialet redan anvisat — cigarrladorna erbjuda ett utmarkt virke for den forsta forsoksfiolen,
sedan gar man over till bastantare traslag. Granen ar ju den av vara fiolmakare mest anlitade trasorten, lonn till
lock och furu till botten anvandes aven.
Fast det ar ju allmant kant att virket
fran gamla kyrkvaggar och orgellaktare,
for att icke tala om gamla uttjanta pianon, ar fynd for de mera hemlighetsfulla
trollgubbar bland fiolslojdarna, som mena att traet fran en orgelbank redan ar
preparerat for att ge vacker klang i en
fiol.
Detta ar mystifc, men mystikens- tradat
aro som bekant vavda kring fiolraakatrens
yrke. De gamla klassiska violintijtverkaraa bevarade jm sosa en hemlig konsl
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fingrar pa sin vanstra hand — de bada
andra hade en avundsam kollega bitit av
fbr att skaffa sig samma magiska kraft
som Lapp-Nila hade da ban med var stra
handens fingrar knappte strangarna pa
sin fiol.
.
Vi ha icke lyckats utrona om violinb3^ggaren Erik Lindholm pa Norrlandsgatan har nagra-hemliga patent da han
gor sina utmarkta instrument, men daremot torde den bekante tusenkonstnaren
och instrumentmakaren Lindgren i Vastervik, vars violinbj'ggarkonsfc numera
ar kand langt utom landets granser, ha
en del mystiska knep for sig da han sitter i sin torftiga verkstad och snickrar
fioler. Denne Lindgren har for ovrigt
fatt de mest berommande vitsord for sina
; instrument. De aga, yttrade en gang en
^berb'md konsertmastare fran Dresden,
' "Gremona-violinernas adla timbre och aro
en frojd for b*ga och bra", och den berbrade violinisteu Eickard Coriradi utropade en gang fbrtjust, sedan han spelat ett instrument som Lindgren fbrarat i
honom, att han stadse skulle halla deni
violinen som enhelgedom, ochhan lovade!
pa heder och samvete att aldrig lamna
deii ur sina hander.
Dessa tva namnda violinmakare, Lindholm och Lindgren, aro bland de allra
fbrnamsta vi ha i landet, men den blivande utstallningen i mars konwcr
kanske att avslbja annu flera frarastaeude epigoner till Stradivari, Stainer, Maggini, Amati och vad de beta alia de klas1

siska violintillverkare, vilkas instrument
hade den hogsta grad av fullandning.
Det har framkastats en tanke att den
blivande utstallningen av folkliga nmsikinstrument skulle mbjliggbra att vi bar i
Sverige finge till stand en prbvningsnamnd av konstnarlig kapacitet for vardesattning av violiner. Uppslaget ar
kommet fran koftstnaren G. Fjsestad, som
pa var begaran narmare utvecklat sin ide.
Han framhaller att indenting ar sa obestambart som vardet pa violiner. Det
galler gamla saval som nya. De gamla
kunna visserligen sandas till nagon auktoritet pa gamla fioler, en Hill i London
till exempel —- fast darvid blir val tonens skonhet knappast vardemataren —
medau nya instrument daremot icke ha
annaii vardematare an just tonen. I regel aro vara fiolbyggare, sager hr Fjaaf brvanansvardt omusikaliska, och
; stad,
j dartill javiga arigaende sina egna instrument. Fackman som forsta saken aro
alltid pa sprang efter fynd, men i deras
intresse ligger att aldrig uppskatta vardet fbrran de blivit agare av instrumentet. Det ar for att rada bot mot detta
mot fiolbyggarkonstens utveckling hinderliga tillstand, som hr Fjsestad vill hoppas att det genom en sadan utst&lning
sora den av Stockholms-Tidningen octy
Svenska ungdomsringen planerade skall
komma till stand en arlig vardesattning
av de folkliga .musikinstrumenteu, speciellt fiolslbjdarnas alster.
, Bobbie,

