Han bygger sina egna fioler
Den första köptes för 3:50
JL

74-årige Gottfrid Karlsson, Nyköping, visar en av de nyckelharpor han själv byggt.
NYKÖPING: En hobby av det mer ovanliga slaget har 74-årige Gottfrid Karlsson l Nyköping. Han är nämligen fiolbyggare på sin fritid och har vid det här laget hunnit med att bygga närmare tjugo fioler och två
nyckelharpor. — Synen börjar bli dålig nu, säger herr Karlsson, men jag häller fortfarande på lite.
Herr Karlsson var 16 år då han Karlsson och det inspirerade till Karlsson gift med sin Ingeborg som
köpte sin första fiol. Den kostade fortsatt fiolbyggande.
han känt sedan mycket lång tid till3:50 och saknade strängar. Men han
baka. Hon blev först änka, sedan
köpte strängar och lät en spelman
EN PERFEKT FIOL
blev han änkling och så småningom
stämma fiolen. Och började sedan
— Det är mycket som spelar in kom de i kontakt med varandra
spela. Han lärde sig det alldeles om fiolen ska bli bra och det är en igen. Och den kontakten ledde såsjälv ty där han bodde fanns ingen lyckträff om den blir helt perfekt. ledes till bröllop för två veckor sesom kunde undervisa honom.
Själv har jag byggt en riktigt bra dan. Och vem vet, då kanske Gott— När jag var tjugo år köpte jag fiol. Den lånade jag en gång ut till frid Karlsson själv spelade bruden bok om hur man bygger fioler, en konsertmästare i Stockholm som marschen på fiolen för sin brud
berättar herr Karlsson, men den sade att det var den bästa fiol han Ingeborg.
fick ligga utan att jag använde den hade spelat på. Så småningom sålde
HYACINTH
ända tills jag var närmare fyrtio år. jag den till en pojke för 800 kr.
Då byggde jag min första fiol som
Träslaget i en fiol är gran och
jag visade för Hedberg, en känd lönn, något annat går inte. Det ska
fiolbyggare i Södertälje. Han blev vara gran till locket och lönn för
sedan min läromästare.
övrigt. Knapparna är av ebenholts.
— Inte tokigt för att vara den Tjockleken på lock och botten är
första, sade Hedberg till Gottfrid också avgörande för fiolens kvalité.
300 ARBETSTIMMAR

Minst 300 timmar tar det att bygga en fiol och oftast blir det nog
mer.
— Man blir ju aldrig riktigt nöjd,
säger herr Karlsson. Man vill göra
den bättre och bättre och då tar det
naturligtvis lång tid.
Gottfrid Karlsson lärde sig inte
spela efter noter förrän i fyrtioårsåldern, tidigare spelade han bara på
gehör. Det går inte en dag utan att
han spelar en stump på fiolen och
ofta spelar han på pensionärsträffar.
NYGIFT
DS SN besökte Gottfrid Karlsson
var han nyss hemkommen från en
resa till Norge. Och det var ingen
vanlig resa för herr Karlssons del!
Det var nämligen bröllopsresa! Sedan fjorton dagar tillbaka är herr

Ovanlig
74-.
NYKÖPING: En ovanlig hobby har
7Jf-årige Gottfrid Karlsson i Nyköping.
Han bygger nämligen fioler och har
hunnit med att bygga ett tjugotal. Sin
första fiol köpte han för 3:50 då han
var 16 år men först i fyrtioårsåldern
byggde han sin första fiol.
Även på ett annat sätt är Gottfrid
Karlsson märklig. Han gifte sig nämligen vid 7% års ålder för ganska precis
två veckor sedan och är nyss hemkommen från en bröllopsresa till Norge. Nyblivna fru Ingeborg har han känt mycket länge och kontakten återupptogs
sedan båda blivit ensamma.
— SIDAN
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