Måndagen den 27 oktober 1969
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ingen oväsentlig uppgift,
raft som är kapabel att klaiten ses över av amatörer
råktagling av enklare stråna större, då antalet tänk»tagsvis lämnas nu dyrare
gel brukar man dock sända
översyn.
larerat att de är villiga att
en riksskola för fiolbyggare,
slag till läroplan och hemom att få inrätta en sådan
staden ligger för närvarande
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>å är att hela den gymnasiaormen skall bli färdigstöpt.
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Rättvik

Mora och Leksand. Vad vore en midsommarfest utan violinspel och gröna björkruskor. Glada folkdanslag svarar för att den svenska midsommartraditionen bibehålls, kanske
tack vare fiolen.

]

on slutet av 1500-talet

(instrument, som tillverkats av byggare i Mittenwald. Skolan grun- i Polen har en skola startats.
dades redan 1858. Anledningen till
:nde mästare.
I världens gamla fiolbyggarcentatt utbildningsinstitutionen kom till rum, Cremona i Italien, har fiolista av äldre tiders instruvar att man ville tjäna fiolbyggarir vårdats och därför över- traditionen i Bayern. Numera tar j byggeriet fört en tynande tillvaro.
Inte förrän nu har man funnit det
ssa anses vara de värdefulman emot elever från hela världen. värt att utnyttja det goda namn som
instrumenten. Stor del av
Efter sju terminers undervisning på staden bär och därför startat en
yggares tid åtgår för vård skolan kan man räkna med att få
skola på platsen.
iration av dylika instrument.
en god anställning var som helst i
Ingen av dessa nya skolor har
världen.
'BILDNINGSSITUATIONEN
samma målsättning som skolan i
Skolor av samma klass växer upp Mittenvald. De avser i stället att
et av stråkinstrumentbyggare
även på andra håll. För cirka 10 år tillfredställa nationella och lokala

FIOLTILLVERKARE I GONÄS
HAR BYGGT ÅTTA VIOLINER
Bland de få fioltillverkarna l
Ludvika märks Bengt Ström från
Gonäs. Hans fioler har blivit eftertraktade och har rykte om sig
att vara av mycket god kvalitet.
Bengt Ström har dock inga större
chanser att mätta behovet och efterfrågan. Det tar honom' nämligen 500 timmar — eller ett år —
att framställa en enda fela.
För 15 år sedan blev den första
.fi.ej.an rrtaA Kontri' Sfrnmc märira

Svan för svenska byggare
Dalkarl landets enda prof f s
etstimmar tar det att foga
i de 20 bitar som en fiol
består av.
iratörer har efter hand ökat.
sak ombesörjs utbildningen
mästare. Den äldsta skolan
statliga fackskolan för fiol-

Landets ende professionelle fiolbyggare finns i Dalarna. Allan
Nilsson heter han och är från
Wåmhus. Dalkarlen har vunnit internationell berömmelse för sina
fioler varav många finns i USA.
Vid Grand Champion Violin i
Amerika placerade sig dalkarlen
som tvåa bland 200 fiolbyggare
världen över. Herr Nilsson tillsammans med sina hobbybyggande kollegor i Sverige har dock stora svårigheter att göra sig gällande i
större sammanhang eftersom det

för närvarande inte ingår några
statliga stipendier för gruppen. Visserligen har riksdagen anvisat drygt
1,2 milj kronor i stipendiemedel
för "vissa konstnärliga yrkesutövare", men fiolbyggarna har i sammanhanget glömts bort.

Reportage
Gunnar Göransson

Intresse för violinspel byggde grunden för Bengt Ströms hobby
— fiolbyggeri.

Professionella byggare
överlägsna de svenska
Från 1700-talet finns i Sverige goda fioltillverkare. Redan vid den tiden
var kontakten med tillverkning livlig. Under 1800-tal«t tycks det huvudsakligen ha varit amatörer i farten, men i Stockholm och på några
orter fanns dessutom yrkesmän. Dessa hade nästan undantagslöst fått sin
utbildning i Tyskland.
I dag är situationen i stort sett
densamma. Det finns i landet ett
mycket stort antal amatörfiolbyggare
Sannolikt kan man räkna med flera
hundra, vilket i jämförelse med and-

Västtyskland, Frankrike och Tjeckoslovakien. Instrumenten är seriebyggda och av medelgod kvalitet. Strängar och stall är av enkelt .slag utan
individuell anpassning till instrumen-

Intresset för fiolbyggeriet börjad»
alltså gro för inte allt för länge sedan. Upphovet til hobbynl var ett
stort intresse för fiolspel.
Under årens lopp har det blivit
åtta färdiga violiner, varav inte en
enda finns kvar i Bengt Ströms ägo.
Någon läromästare har inte väglett herr Ström. Kunskaperna hämtade han från en bok som Ludvikabiblioteket införskaffade från Uppsala.
Intresset att bygga fioler började
först efter att jag gift mig berättar
den entusiastiske fiolbyggaren. Jag
är friluftsmänniska och behövde en
hobby som höll mig hemma hos familjen — och det blev alltså fiolbyggeri.
Första fiolen tillkom mest på "skoj"
och då det visade sig att den var av
riktigt god klass tände det på allvar. Efter att den andra gjorts klar
steg också intresset bland musikvänner och musiker i Ludvika. En
framgångsrik violinist från Grängesberg provspelade och beställde omedelbart den som sedan skulle komma.
Bengt Ströms fioler har spritt sig.
En tillhör en violinist i Tyskland,
De övriga tror han finns kvar inom
landet
En professionell violinist har visat
intresse och ville beställa en Bengt
Strömfiol.
— Jag nobbade, därför att Jag
känner att tillverkningen måste begränsas. Eftersom det tar så lång
tid att få dom färdiga kan jag inte
ta emot några beställningar.
KOSTSAMT MATERIAL
En fiol gör man inte av vilken
träbit som helst, det blir man verkligen varse efter ett samtal med herr
Ström. Flera träslag ingår och materialet för varje fiol uppgår till
100-tals kronor.
Bengt Ström har inga avancerade
hjälpmedel till sitt förfogande. Kniv
och stämiärn är huvudverk* v«»n.

ar en lan/coar sKoiort jfor uwuanim
av
e^
Av landets många amatörfiolbyggare finns
endast en (1) som har sysselsättningen som
yrke. Många faktorer spelar in att ett sådant
förhållande råder. För närvarande finns det
inte en enda fiolbyggarskola i Sverige, men
planer finns på att inrätta en sådan i Ludvika.
Inte heller ges några statliga stipendier till
fioltillverkarna till skillnad mot många andra
konsthantverksgrupper.

Behovet av en fiolbyggarskola i Sverige är stort. Att trimma de billiga
Inhemska och importerade instrumenten är ingen oväsentlig uppgift.
Inom landet finns alltid ett behov av arbetskraft som är kapabel att klara reparationer av instrument. Skolinstrumenten ses över av amatörer
runt om i landet, vilka också har hand om stråktagling av enklare stråkar. I de högre prisklasserna blir svårigheterna större, då antalet tänkbara reparatörer är starkt begränsat. Undantagsvis lämnas nu dyrare
instrument till inhemska reparatörer. Som regel brukar man dock sända
dyrgriparna till utlandet för reparation och översyn.
— En kvalificerad skola för fiol- pet deklarerat att de är villiga att
byggeri i Sverige skulle förändra förlägga en riksskola för fiolbyggare.
denna bild. Detta föreställer sig kraf- Ett förslag til f läroplan och hemter som är i rörelse för att få till ställan om att få inrätta en sådan
skola i staden ligger för närvarande
stånd en fackyrkesskola i ämnet.
Man menar att de som utgick från på beredningsstadiet och är följakten sådan skola vore direkt ägnade ligen inte slutförd. Vad man främst
att ta hand om Skolinstrumenten. väntar på är att hela den gymnasiaVidare att deras arbete skulle visa la skolformen skall bli färdigstöpt.
sig betyda en väsentlig höjning av Hemställan om fiolskolan inkom till
standarden hos svenska instrument. yrkesutbildningsberedningen samtiAv erfarenhet vet man att eleverna digt som den gymnasiala skolfrån fiolbyggarskolan i Mittenwald formen började sin omdaning. Alltlivligt efterfrågas av de ledande fir- så lite olyckligt. Intresset finns dock
morna i de stora världsstäderna för kvar och skolan kan i framtiden
bli en kuriositet för landet.
reparationsarbeten.
— En fiolbyggarskola i Ludvika
Realiteten av en motsvarande skola
i Sverige är det troligt att man skulle medföra en internationell besnart skulle kunna häva sig tämli- toning inom ett hantverk, kanske en
kommande småindustri, menar man
gen väl på marknaden.
Skolstyrelsen i Ludvika har öp- i hemställan.
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Rättvik — Mora och Leksand. Vad vore en midsommarfest utan violinspel och gröna björkruskor. Glada folkdanslag svarar för att den s
tack vare fiolen.

Anor sedan slutet av 1500-talet
kvalitetsinstrument, som tillverkats av
framstående mästare.
De bästa av äldre tiders instrument har vårdats och därför överlevt. Dessa anses vara de värdefullaste av instrumenten. Stor del av
Under 1800-talet blev fiolbyggeriet en fiolbyggares tid åtgår för vård
*n hemindustri, varvid familjemed- och reparation av dylika instrument.
lemmarna, var och en efter bästa
UTBILDNINGSSITUATIONEN
förmåga fick tillverka sin del av instrument. Somliga hade till uppgift Behovet av stråkinstrumentbyggare
ett sätta ihop instrumenten, medan
andra hade som uppgift att lackera
fiolen. En sådan familjeindustri har
växt sig stor i Makneukirchen, nuvarande Östtyskland. Redan under
1800-talet kom man upp i en årsproduktion av 30000 fioler om året.
Fransmännen hade ett liknande
centrum l Mirecourt. Fransmännen
räknas för övrigt ha kommit fram
med de främsta självständiga mästarna under 1800-talet.
Fioltillverkningen har sedan i
slutet av 1500-talet varit begränsad
till speciella trakter. På 1600-1700talet skapades de förnämsta instrumenten av fiolbyggare i NordItalien och Bayern.

Under 1900-talet har det familjära
framställandet av instrument övergått
till maskinproduktion. I fräsmaskiner framställer man numera stora
serier av allt som ingår i en fiol.
Även lackeringen sker fabriksmässigt. Två sådana "fabriker" finns för
närvarande i byn Bubenreuth, Erlangen i Västtyskland.

500 arbetstimmar tar det att foga
samman de 20 bitar som en fiol
består av.

och reparatörer har efter hand ökat.
Trots att man i dag kan tillfreds- I huvudsak ombesörjs utbildningen
ställa behovet av billiga skolinstru- av goda mästare. Den äldsta skolan
ment, krävs det nytillverkning av är den statliga fackskolan för fiol-

byggare i Mittenwald. Skolan grundades redan 1858. Anledningen till
att utbildningsinstitutionen kom till
var att man ville tjäna fiolbyggartraditionen i Bayern. Numera tar
man emot elever från hela världen.
Efter sju terminers undervisning på
skolan kan man räkna med att få
en god anställning var som helst i
världen.

i Polen har en skola startats.
I världens gamla fiolbyggarcentrum, Cremona i Italien, har fiolbyggeriet fört en tynande tillvaro.
Inte förrän nu har man funnit det
värt att utnyttja det goda namn som
staden bär och därför startat en
skola på platsen.

FIOLTILLVERKARE
HAR BYGGT ÅTTA

Ingen av dessa nya skolor har
samma målsättning som skolan i
Skolor av samma klass växer upp Mitterwald. De avser i stället att
även på andra håll. För cirka 10 år tillfredställa nationella och lokala
sedan grundades en i Schweiz.^ Även behov»

Svan för svenska byggare
Dalkarl landets enda prof f s
Landets ende professionelle fiolbyggare finns i Dalarna. Allan
Nilsson heter han och är från
Wåmhus. Dalkarlen har vunnit internationell berömmelse för sina
fioler varav många finns i USA.
Vid Grand Champion Violin i
Amerika placerade sig dalkarlen
som tvåa bland 200 fiolbyggare
världen över. Herr Nilsson tillsammans med sina hobbybyggande kollegor i Sverige har dock stora svårigheter att göra sig gällande i
större sammanhang eftersom det

för närvarande inte ingår några
statliga stipendier för gruppen. Visserligen har iiksdag«n anvisat drygt
1,2 milj kronor i stipendiemedel
för "vissa konstnärliga yrkesutövare", men fiolbyggarna har i sammanhanget glömts bort.

Reportage
Gunnar Göransson

Intresse för violinspel byggde grunden för Bengt Ströms
— fiolbyggeri.

Professionella byggare
överlägsna de svenska

Från 1700-talet finns i Sverige goda fioltillverkare. Redan vid
var kontakten med tillverkning livlig. Under 1800-talet tycks
vudsakligen ha varit amatörer i farten, men i Stockholm och
orter fanns dessutom yrkesmän. Dessa hade nästan undantagslö!
utbildning i Tyskland.
I dag är situationen i stort sett
densamma. Det finns i landet ett
mycket stort antal amatörfiolbyggare
Sannolikt kan man räkna med flera
hundra, vilket i jämförelse med andra länder är många. Förklaringen
till detta kan vara att fiolen spelar
en så stor roll i den svenska folkmusiken.

Västtyskland, Frankrike c
Slovakien. Instrumenten äi
da och av medelgod kval
gar och stall är av enkel
individuell anpassning till
tet.

Inom landet finns mång
de musikcentra. Dalarna
mycket länge haft instrun
Vad dessa amatörer presterar är tet till den folkliga mu
imponerande, men endast undantags- nen.
vis kan deras prestationer nå upp
till vad utländska professionella fiolbyggmästare och fiolbyggeriarbetare
skapar. Våra amatörer har inte tillgång till den fortbildning som är
önskvärd, vilket är orsak nog för de
professionella utlänningarnas överlägsenhet.

;ssa anses vara de värdeful' instrumenten. Stor del av
»yggares tid åtgår för vård
•tration av dylika instrument.
'BILDNINGSSITUATIONEN
et av stråkinstrumentbyggare

traditionen i Bayern. Numera tar
man emot elever från hela världen.
Efter sju terminers undervisning på
skolan kan man räkna med att få
en god anställning var som helst i
världen.

Inte förrän nu har man funnit det
värt att utnyttja det goda namn som
staden bär och därför startat en
skola på platsen.

Ingen av dessa nya skolor har
samma målsättning som skolan i
Skolor av samma klass växer upp Mitterwald. De avser i stället att
även på andra håll. För cirka 10 år tillfredställa nationella och lokala
sedan grundades en i Schweiz.,Även [ behov-s
jÉhfe- '

Svårt för svenska byggare
Dalkarl landets enda proffs
etstimmar tar det att foga
i de 20 bitar som en fiol
består av.
iratörer har efter hand ökat.
Isak ombesörjs utbildningen
mästare. Den äldsta skolan
statliga fackskolan för fiol-

Landets ende professionelle fiolbyggare finns i Dalarna. Allan
Nilsson heter han och är från
Wåmhus. Dalkarlen har vunnit internationell berömmelse för sina
fioler varav många finns i USA.
Vid Grand Champion Violin i
Amerika placerade sig dalkarlen
som tvåa bland 200 fiolbyggare
världen över. Herr Nilsson tillsammans med sina hobbybyggande kollegor i Sverige har dock stora svårigheter att göra sig gällande i
större sammanhang eftersom det

för närvarande inte ingår några
statliga stipendier för gruppen. Visserligen har liksdagen anvisat drygt
1,2 milj kronor i stipendiemedel
för "vissa konstnärliga yrkesutövare", men fiolbyggarna har i sammanhanget glömts bort.

Reportage
Gunnar Göransson

Intresse för violinspel byggde grunden för Bengt Ströms hobby
— fiolbyggeri.

Professionella byggare
överlägsna de svenska
Från 1700-talet finns i Sverige goda fioltillverkare. Redan vid den tiden
var kontakten med tillverkning livlig. Under 1800-talet tycks det huvudsakligen ha varit amatörer i farten, men i Stockholm och på några
orter fanns dessutom yrkesmän. Dessa hade nästan undantagslöst fått sin
utbildning i Tyskland.
I dag är situationen i stort sett Västtyskland, Frankrike och Tjeckodensamma. Det finns i landet ett slovakien. Instrumenten är seriebyggmycket stort antal amatörfiolbyggare da och av medelgod kvalitet. StränSannolikt kan man räkna med flera gar och stall är av enkelt slag utan
hundra, vilket i jämförelse med and- individuell anpassning till instrumenra länder är många. Förklaringen tet.
till detta kan vara att fiolen spelar
Inom landet finns många betydanen så stor roll i den svenska folk- de musikcentra. Dalarna har sedan
musiken.
mycket länge haft instrumentet knuVad dessa amatörer presterar är tet till den folkliga musiktraditioimponerande, men endast undantags- nen.
vis kan deras prestationer nå upp
till vad utländska professionella fiolbyggmästare och fiolbyggeriarbetare
skapar. Våra amatörer har inte tillgång till den fortbildning som är
önskvärd, vilket är orsak nog för de
professionella utlänningarnas överlägsenhet.
Många svenska fiolbyggare har endast haft tillgång till de två- tre
handböcker på svenska som finns
till förfogande i ämnet. De saknar
vidare den stimulerande kontakt, som
man har i de stora centra för instrumentbygge. Mången svensk fiolbyggare strävar vidare av rent intresse, men situationen är svår i jämförelse med yrkesmannens. Den svenske amatören har vanligtvis inte Sedan generationer tillbaka har
byggt mer än 10 till 50 instrument. fiolen livligt använts. Ljudet fylDe stora mästarna har i allmänhet ler den ungerska pustan och den
förutom den grundläggande utbildsvenska sommarnatten . . ."..,
ningen byggt 100-tals instrument.

huvudinslag. Dalarna är av tradition det landskap som gärna accosieras med den kära fiolen. Instrumentet används av gammal som ung.

I Sverige importeras det övervägande antalet instrument från utlandet.
De fioler som används i de flesta
skolor är importerade från öst- och

uonas. tians noier nar Disvit eftertraktade och har rykte om sig
att vara av mycket god kvalitet.
Bengt Ström har dock inga större
chanser att mätta behovet och etterfrågan. Det tar honom' nämligen 500 timmar — eller ett år —
att framställa en enda fela.
För 15 år sedan blev den första
fiolen IDA/) Eorvtrt strnms märlte k!ar.
Intresset för fiolbyggeriet började
alltså gro för inte allt för länge sedan. Upphovet til hobbynl var ett
stort intresse för fiolspel.
Under årens lopp har det blivit
åtta färdiga violiner, varav Inte en
enda finns kvar i Bengt Ströms ägo.
Någon läromästare har inte väglett herr Ström. Kunskaperna hämtade han från en bok som Ludvikabiblioteket införskaffade från Uppsala.
Intresset att bygga fioler började
först efter att jag gift mig berättar
den entusiastiske fiolbyggaren. Jag
är friluftsmänniska och behövde en
hobby som höll mig hemma hos familjen — och det blev alltså fiolbyggeri.
Första fiolen tillkom mest på "skoj"
och då det visade sig att den var av
riktigt god klass tände det på allvar. Efter att den andra gjorts klar
steg också intresset bland musikvänner och musiker i Ludvika. En
framgångsrik violinist från Grängesberg provspelade och beställde omedelbart den som sedan skulle komma.
Bengt Ströms fioler har spritt sig.
En tillhör en violinist i Tyskland.
De övriga tror han finns kvar inom
landet
En professionell violinist har visat
intresse och ville beställa en Bengt
Strömfiol.
— Jag nobbade, därför att jag
känner att tillverkningen måste begränsas. Eftersom det tar så lång
tid att få dom färdiga kan jag inte
ta emot några beställningar.
KOSTSAMT MATERIAL
En fiol gör man inte av vilken
träbit som helst, det blir man verkligen varse efter ett samtal med herr
Ström. Flera träslag ingår och materialet för varje fiol uppgår till
100-tals kronor.
Bengt Ström har inga avancerade
hjälpmedel till sitt förfogande. Kniv
och stämjärn är huvudverktygen.
Det krävs inte enbart yrkesskicklighet och noggrannhet för att skapa
en god fiol. Ett bra musikaliskt gehör är en faktor som inte får svika.
Efter varje arbetsmoment måste
virket "stämmas av" om resultatet
skall bli gott. "Lådans" tjocklek måste t ex stämma överens till träets
hårdhet
En färdigbyggd fiol ska också lackeras. Där kommer ett av de absolut viktigaste momenten in. Lacket
betyder oerhört mycket för fiolens
vidare öden. Bengt Ström har till en
del kokat ihop en egen blandning
men också beställt lack direkt "rån
den stora fiolbyggarstaden M i -nwald.
Det blir inte så många fler fioler
med Bengt Ströms "bokmärke" —
Dalavapnet Tiden är för knapp och
jag avser främst att bygga fioler till
mina barn.
Samt en som jag har lovat bort,
den sista beställningen. För min egen del kommer jag att behålla en
fiol som jag fått och är beredd att
reparera. Ett arbete som kommer att
ta vintern i anspråk.

Uet mesta går att sälja
genom en rubrikannons i Bergslagsposten.

— fiolbyggéri.

Professionella byggan
överlägsna de svensk
Från 1700-talet finns i Sverige goda fioltillverkare. Redan \
var kontakten med tillverkning livlig. Under 1800-talet ty<
vudsakligen ha varit amatörer i farten, men i Stockholm 01
orter fanns dessutom yrkesmän. Dessa hade nästan undantag
utbildning i Tyskland.
I dag är situationen i stort sett Västtyskland, Frankrik
densamma. Det finns i landet ett Slovakien. Instrumenter
mycket stort antal amatörfiolbyggare da och av medelgod k
Sannolikt kan man räkna med flera gar och stall är av en
hundra, vilket i jämförelse med and- individuell anpassning i
ra länder är många. Förklaringen tet.
till detta kan vara att fiolen spelar
Inom landet finns m
en så stor roll i den svenska folk- de musikcentra. Dalar
musiken.
mycket länge haft inst:
Vad dessa amatörer presterar är tet till den folkliga
imponerande, men endast undantags- nen.
vis kan deras prestationer nå upp
till vad utländska professionella fiolbyggmästare och fiolbyggeriarbetare
skapar. Våra amatörer har inte tillgång till den fortbildning som är
önskvärd, vilket är orsak nog för de
professionella utlänningarnas överlägsenhet.
Många svenska fiolbyggare har endast haft tillgång till de två- tre
handböcker på svenska som finns
till förfogande i ämnet. De saknar
vidare den stimulerande kontakt, som
man har i de stora centra för instrumentbygge. Mången svensk fiolbyggare strävar vidare av rent intresse, men situationen är svår i jämförelse med yrkesmannens. Den svenske amatören har vanligtvis inte
byggt mer än 10 till 50 instrument.
De stora mästarna har i allmänhet
förutom den grundläggande utbildningen byggt 100-tals instrument.

I den svenska folkmusiken utgör fiolen ett huvudinslag. Dalarna är av tradition det landskap som gärna accosieras med den kära fiolen. Instrumentet används av gammal som ung.

I Sverige importeras det övervägande antalet instrument från utlandet.
De fioler som används i de flesta
skolor är importerade från öst- och

Sedan generationer
fiolen livligt använts
ler den ungerska pu
svenska sommarn
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