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• Det finns bortåt tusentalet fiolbyggare i hela Sveriges land och ungefär 350 av dem är medlemmar i
Sveriges fiolbyggarförbund, berättar
dess ordförande ingenjör J A Carlö
för Namn och nytt. Nu skall det bli
en stor utställning i Stockholm i samarbete med Stockholms stads hantverksförening, och i denna utställning
kommer även utländska fiolbyggare
att delta. Någon gång i mars går det
an att få titta på alla de vackra fioler*
som byggs i Sverige och pröva dem
också, för det skall anordnas konserter på de utställda instrumenten.
— Fiolen är ju ett underbart intressant instrument, fortsätter ingenjör Carlö, en snickare kan lätt tälja
ihop en fiol men att få en ton i den
är litet knepigare. Det kan minsann
inte vem som helst.
Det finns inget annat land i världen som har så många fiolbyggare
som Sverige. Personligen tror jag att
det beror på de långa mörka vinterkvällarna. Man längtade att få spela
de gamla folkvisorna, och när man
inte hade något instrument inom
räckhåll så tog man och försökte sig
på att bygga en fiol själv.
I vårt förbund är ett fyrtital norrmän med och en del finländare, så
inbjudan att delta går ut även till
dem och andra utländska fiolbyggare
i respektive länders sammanslutningar.
Många intressanta instrument kommer nog fram till utställningen. Det
är bra att det görs nya fioler, för trO|
mig — de gamla håller på att skatt-V
åt förgängelsen. Ja, faktum är att
till och.med de där gamla italienska
fiolerna som var 250—300 år murknar om de inte underhålls. Lack kan
inte hålla i all evighet, och mästarna
är ju inte kvar och sköter om dem.
Intendent Algot Törneman i Hantverket upplyser att det blir en fin
jury som bedömer instrumenten. Och
så blir det inte bara fioler på utställningen. utan även gitarrer och
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