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Strär
vädja
Byggnadssnickare Erik Eriksson spelar på sin hembyggda fiol
med dottern Gudrun som imponerad åhörare och åskådare.

Plommonträ dög ej
som fiol-material
Att hygga fioler och gitarrer hör kanhända inte till de vanligaste fritidssysselsättningarna men säkert till de roligare, om
tnan har ett gott musiköra och är Ute händig. I byggnadssnickare Erik Erikssons trevliga villa i Ene strax intill Enstaberga
pryds väggarna av flera vackra instrument, som hr Erikshon
iirbetat med pä kvällarna, sedan han kommit hern frän sitt ar^te vid Nyköpings entreprenad.
-- Orsaken till att jag började
gga musikinstrument som hob'var att jag fick ärva en gamIl violin av min far och med
i som modell försökte jag sätta
b en ny, och då det blev ett

ganska bra resultat fick jag blodad tand och har pysslat en hel
del med mina instrument sedan
dess, säger hr Eriksson och tar
ned en liten vacker sak från väggen.
(Forts, å 4:de sid.)
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.tAnd, sade direktör Nore
json. Men jag: fick då besked
både ing:enjör Kaorln och
ustribyggen, att detta Inte
nödvändlg^t, om man höll
inom den ursprungliga kostIsramen. Därmed trodde jag
saken var klar.
Man kan knappast kalla de
igar som medföljde vår an1 om byggnadstillstånd for
t annat än skisser, framhöll
ijör Kaurln. Jag kände sedan
are till att man kunde göra
el ändringar i ritningarna, så
8 man höll sig inom kostiramen.
Jag hade ingen anledning
kontrollera om de ritningar,
r vilka jag påbörjade arbetet,
ä godkänts av arbetsmarkästyrelsen,
påpekade byggtare Mauritz Larsson. Jag
dlade 1 god tro och trodde, att
tnadflfrågan var den aA^gö3e.
- Erkänner således si,varandein, att en utbyggiykd skett,
likerade åklagaren, fVänd mot
-^kat Bremberg.
- Jag ÄKir j y vitsr-ja^t åklagaä uppgifter på den pTiimkteii,
rade hr Bremberg.

ärenden i kommunen och samh
let i Vingåker ligger vilande i aj
vaktan på detta beslut varför
blir en svår belastning gena
denna tidsutsträckning.

Plommonträ
— Det tar sina modiga tre rn
nåder att få en sådan här lit
fiol färdig om jag arbetar reg
bundet på min fritid. Men då M
kar jag också ha den speldua
och någorlunda snygg att seP
En stor fördel är att det blir»
relativt billig hobby, ty m a t Ä
let kostar ej så mycket och fa*»
tygen eller rättare sagt verJt";^'
är 1 aani^ing g^ajmka prJrviti^
använder praktiskt taget
gammal krokig morakniv,
han kan få ihop en sådan
fin tingest med enbart en kniv
för oss en gåta men kocstru'"'
nens detaljer får fiolbyggaren
hålla för sig själv. Det är
idé att forska 1 det man mte
griper.

Man gör sina misstag,
hr Eriksson, och då jag en g;
Att Stenmans skulle k u n ^
a hålla kostnaderna inom 1,9 •Wförsökte bygga en fiol
»atanmonträ som grundmal
allj. — arbetet är ju ännu inte
riaifWlck det hela "åt peppari
ärdigt — förefaller otroUgt,
Ty b o t ^ ^ - ^ ö r vara av lönn
ade åklagaren i sin slutplädergen av gran, o^
•ing. Man måste förutsätta att
locket och lönS'"'
«tt fullgott resu
iamma byggnadsmaterial som
det skall bli ^ ^
uigavs i byggnadsansöham komtat.
^ ^
ner tlU användning, i annat fall
Något instrument
all jämförelse omiijUg.
bort till goda vänne.,E^
^
Det är egendomligt, att bola- håller jag dem själv
t nu imderkännej: sina egna rit- inte på att sälja några. .
igar. Hade det inte varit natur- jag yänsterhänt så strängat A-jfjl* '
t om man kompletterat rltnin- ger på mina fioler åt motsatt
•ma med detaljskisser ? "Kd seik- än på vanliga.
,de man inte. Såväl Arel^tör
— Jag är en ganska dålig fiolilsson som ingenjör I^yrin spelare och jag har nästan bara
åste anses som klart ansvariga spelat dragspel som yngre, men
r överakridandet av byggnads- nu har jag börjat öva på fi-^len
ilymen, underströk åklagaren, tillsammans med en spelman här
•m beträffande
byggmästare i socknen och vi brukar då och
arssQn ansåg, att denne i egen- då underhålla gästerna på små
lap av entreprenör borde ha för- privata tillställningar och samÄsat sig om att Stenmans fått mankomster. Trots sin blygsamllstånd 1 enlighet med de rit- ma påpekan är hr Eriksson dock
ingar, han byggde efter.
ganska rutinerad pä fiolen, ty han
Advokat Bremberg hemställde spelar både Sömilandsmarschen
tt åtalet skulle ogillas mot alla och Hammarforsens brus för oss
•e. Han betraktade åtalet som en med en sådan fart och kläm, som
restigesak från arbetsmarknads- det anstår en äkta speleman.
tyrelsens sida.
Kaj.
-

— Det är mig veterllgt första
gången stämning tas ut mot
personer, som varken överskridit kostnadsramen eller antalet
arbetstimmar,
framhöll
hr
Bremberg, som slutade sin plädering med att läsa upp vissa
kunirens trontal, där

(Amioris)

Ni skulle bara våga
kalla Fru Johnson

