Felebyggere langt fra Cremona

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
De aller fleste vet vel noe
om at fiolinbygging har sitt
hovedsete i Cremona i
Italia, og at to av de største
og mest kjente fele
byggerne er Guarnerius
og Stradivarius.

Felehøvel
Denne høvelen er et redskap i messing og stålskjær som er
uunnværlig for en felebygger. Etter grovarbeidet med et huggjern av beste type, venter denne høvelen for å justere tykkelsen på lokk og bunn av fela. Her går det på en tiendedel og
til dels hundredel av en millimeter. Til å måle brukes et buet
måleinstrument med arm med en fjærbelastet arm, som man
kan se i bilde 3. Etter at høvling er ferdig, venter det fineste
sand/smergelpapir, helt opp til 800 til 1200 i finhet. Deretter
kan trenede ører finstemme både lokk og bunn ved hjelp av
smergelpapiret. 
Tekst og foto: Svein Olav Løberg
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I

Sandefjord på 80 tallet, var det et
svært aktivt miljø for folkemusikk
og folkedans. Her var det kvedarer,
her var det spelemannslag med
hardingfeler, her ble det danset både
norsk og internasjonal folkedans av
barn, ungdom og eldre.
Fra dette miljøet var det noen som ønsket å bygge fiolin / hardingfeler.
Det startet med at Leif Hunskaar ble
spurt om å holde kurs for noen i leik og
spelemannsmiljøet i Sandefjord.
Han hadde lært seg hvordan man bygger feler, men hadde ikke bygget mange
feler.
Men det fantes en god bok om felebygging og vi satte trøstig i gang med
Leif som instruktør og veileder.
Vi var åtte, to jenter og seks gutter,
som møttes en gang i uka, på torsdager i
sløydsalen på Helgerød skole, første
gang i august i 1980. Materialer er viktige og disse ble innkjøpt fra Hornaas i
Oslo, en spesialforretning på instrumenter.
Standarden er at lokk er i gran (seintvoksende, ofte fra skog i Europa ca
7-800 m.o.h.). Bunn og sidene er vanligvis i lønn, i sidene blir det ofte brukt
«flammelønn».
I halsen og hode blir det brukt bjørk
og i gripebrettet ibenholt. På hardingfela blir det brukt innlagt perlemor i både
gripebrett og lokk.
Felene og hardingfelene ble gjort ferdige etter ca 350 – 400 timers arbeid, og
de fleste ble brukt enten av instrumentmakeren selv eller etterkommerne.
Selv i dag, mer enn 35 år senere holder
fortsatt enkelte av felebyggerne på, men
nå i sløydsalen på Sande skole. Lederen
er nå Freddy Ryeng.

Felene er ferdige: Bak fra v. Leif Hunskaar, Ingrid Årvik, Odd Hamre, Freddy Ryeng, Rigmor Stickler, Thorleif Andersen, Sigmund
Birkeland. Foran; Bodvar Håland og Svein Olav Løberg. 

redskaper: Det kreves en del spesialredskaper for å bygge fele. 
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Hvalbåter som ble forvandlet
Hvor ble de av disse hvalbåtene? Jo «Enern», den store
moderne motorhvalbåten til A/S Odd (Thor Dahl), bygget i
1952 ble i 1970 solgt til en trålereder i Rørvik og ombygget til
ringnotsnurper. Den ble også utstyrt med en helt ny motor
på 2.400 bhk og fikk navnet «Trønderbas». I 1972 fikk den
Norgesrekord i føringsmengde på 12.500 hl lodde tatt på
Finnmarkskysten. I 1973 hadde den total fangst på 102.000
hl under vinterloddeefiske. Noe som var bestenotering dette
året. I 1978 største loddefangst i Norge. Ny ombygging i 1977.
Bruttotonnasjen var nå kommet opp i 1.261 brt. Nye eiere tok
den i 1981 til Haugesund hvor hun fikk navnet «Solvår». Siste
eier var Jonny Garvik, Lepsøy. Nå med navnet «Hargun». I
2003 var det slutt. Solgt til Danmark og hugget.



selvbygde feler: Odd, Freddy, Leif og Svein Olav med sine uferdige feler. 

før og nå

Foto: Privat samling

hardingfele: En hardingfele som er ferdig bygget, uten pynt og strenger. 

Tekst: Ragnar Iversen (www.skipshistorie.net)
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Framnes mek. Værksted
De innfødte framnesguttane hadde alltid
”Værste” som en av sine store interesser.
Slik var det også for Finn Baar-Dahl, som
forleden fikk et bilde av sjauergjengen på
verkstedet i 1930 (foran kraftstasjonen bygget i 1906) tilsendt fra sin kamerat Per Numme i Flekkefjord, med spørsmål om navn på
arbeiderne i bakerste rekke på bildet. Derfor
spør vi våre lesere om dette denne gang.
Nåbildet viser samme bygning med et landemerke av en skorstein, men i dag smakfullt gjort om til et treningssenter. Og personene foran bygningen har vi hentet fra de
nærliggende aktiviteter på samme måten

som på det gamle bildet. Dagens brukere er
Skagerak International Primary School og
Stamina Treningssenter. Fra venstre ser vi
rektor James Fester, Jesabel Andersen, Othilie Poulsson, Casper Hemmerle, Pauline
Pjelach, Margaret Goodrow, Matteus Haugen, direktør Hans Jørgen Firing, Cindy
Hvidsten og Jonas Aasland.

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen,
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor,
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net





Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove, Bjørn Marum Olsen og Øystein Rismyhr.
Kontaktperson: Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555,
e-post: post@sandefjordlokalhistoriske.no
www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no

Tekst: Harald Fevang
Foto: Hans Kristian Heian
og Per Nummes album
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