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Foråret 2020 vil blive husket meget længe.
Året hvor vi lærte en ny betegnelse for en
truende epidemi, der blev til en pandemi.
Jeg håber, at alle i vores forening er kommet godt gennem denne mærkelige tid uden
at være ramt af covid19.
Måske har der været ekstra tid til at bygge
violin og have dejlige timer med denne
fredelige hobby.
Et forbud mod at samles i større grupper
med risiko for smitte resulterede i, at vort
seminar desværre måtte aflyses.
Nu er vi kommet gennem sommeren, og vi
tør igen være sociale og mødes med andre
end vort spejlbillede.

Vi kan glæde os til at mødes til violinbygning i oktober på Bakkeskolen i
Kolding. Her skal vi bygge og opleve, at
målet kan nås ad flere veje.
Vi kan få hjælp og vejledning af erfarne
violinbyggere. og så er der lige glæden ved
at være sammen om en fælles hobby, hvor
der også er tid til hyggeligt samvær.
Meld dig nu via foreningens hjemmeside
www.violinbygning.dk til violinbyggetræf, hvis du vil være sikker på en plads.
Program og tilmelding er andet sted i
bladet.

Stof til eftertanke

Bukke sargstykker

Violinbygger Helen Michetschläger

Den engelske violinbygger Helen Michetschläger, der har sit værksted i Manchester, begik i 2007
en artikel i ”the Strad” om violinens sarg. Her er et ganske lille afsnit fra artiklen. Måske er et tip.
Før bøjning og tilpasning af sargen smører jeg tør sæbe på det område af formen ved siden af alle
klodser for at undgå uforvarende limning af sargstykkerne til formen, når overskydende lim bliver
presset ud mellem sargen og klodserne.
Jeg bøjer sargstykkerne ved hjælp af et strygejern, der er så varmt, at en dråbe vand vil koge og
hoppe ud af overfladen, derpå dypper jeg det aktuelle sargstykke i vand og bøjer det ved hjælp
af en rem til støtte. Jeg har fundet ud af, at jo længere jeg arbejder på et bukkejern, des sværere
bliver det - træet tørrer ud og bliver mere tilbøjeligt til at flække, brænde eller knække lige i
flammen, så ideelt set får jeg formen lige i de første par forsøg.
Før limning hæver jeg formen omkring 1 mm, så der er noget 'ekstra' sargmateriale over og under
klodsen, hvis det vrider sig, når de monteres stramt til formen.
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