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en legendariske instrument-
makaren Antonio Stradiva-
ri dog för 274 år sedan, men 
har fortfarande hela violinist-
världen lindad runt sitt lill-
finger. 

I åratal har fiolbyggare och 
forskare över hela världen 

slitit sitt hår i jakten på hemligheten som 
den gamle italienska mästaren tog med sig 
i graven. Hur kan hans 1700-talsvioliner 
slå an toner som ingen annan fiol? Hur 
kan de urgamla instrumenten fortfarande 
skapa sådan magi?

Teorierna har duggat tätt genom åren, 
så även de senaste årtiondena. 2003 trod-
de sig en amerikan vid Columbias univer-
sitet ha löst gåtan. Mellan 1645 och 1715 
var vintrarna kalla och somrarna nästan 
obefintliga. Perioden brukar benämnas 

som ”lilla istiden”. Det fick till följd att trä-
den växte långsamt och blev extra täta. 
Det ska i sin tur ha bidragit till att Stradi-
varis fioler fått sin jämna och harmonisk 
klang. Men andra fioler som byggdes med 
samma trä blev i stället mediokra.  

Nej, förklaringen sitter i lacken. Det för-
kunnade en ungrare 2006. Han hade upp-
täckt att italienaren bestrukit sina mäster-
verk med borsyra och komponerat en spe-
ciell lack som därmed skapat dess magis-
ka klang. Snart visade det sig dock att bor-
syra var vanligt som insektsmedel förr i ti-
den, och inte unikt på något sätt.  

2010 hette lösningen svamp. Det skul-
le växa svamp i träet som sedan förvand-
lades till fioler. 

Under sin livstid byggde Antonio Stradi-
vari sammanlagt cirka 1 100 musikinstru-
ment, varav 600 finns kvar än i dag. Ett väl 

bevarat exemplar kan gå löst på närma-
re 40 miljoner kronor. Få violinister lyck-
as klättra upp i den absoluta världsklas-
sen utan en Stradivarius i sin ägo. Men är 
gammal verkligen alltid äldst? 

är Peter Westerlund flyt-
tade till Umeå för 
att studera till lära-

re som 20-åring packade 
han med sig en blockflöjt, 
en gitarr och en fiolstråke. 
Men ingen fiol, för det hade 
han ingen. 

Peter Westerlund nöjde sig 
med att spela med stråken mot 
gitarren tills han sprang på en 
billig fiol á 350 kronor och slog 
till. Snart upptäckte han dock 
att fyndfiolen hade sina begräns-

ningar. Det var då han bestämde sig för 
att tillverka en egen. Hur svårt kunde det 
vara?  

– Jag gjorde alla fel man kan tänkas 
göra, den såg inte klok ut. Men alla kan 
bygga en fiol som låter, säger Peter 

We s t e r -
lund. 

Peter Westerlund 
– vår tids Stradivari
Ända sedan norbergaren Peter Westerlund började bygga fioler 1980 har  
han kämpat mot den gängse uppfattningen att ”äldst låter bäst”. Fortfarande  
kan violinister nekas inträde till en orkester om fiolen är för ny. Till slut fick  
Peter Westerlund nog och bestämde sig för att ta saken i egna händer.

ND

noga med siffrorna. Det gäller att hålla koll på violinens mått genom hela produktionen. Men man får inte mäta för mycket heller. Då är risken att man stirrar sig blind på 
siffror i stället för att lyssna på materialet, berättar violinmakaren Peter Westerlund.  foto: anna liljemalm
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Året var 1980. Fem år senare, 1985, 
hade Peter Westerlund fått sådan snurr på 
försäljningen att han startade firma vid si-
dan om arbetet som kemi- och matema-
tiklärare i Norberg. Efter fruns godkän-
nande tog han ett av villans mindre rum 
i anspråk och förvandlade till arbetsrum. 
Ytterligare fem år senare, 1990, kunde 
han försörja sig på violinmakeriet och sa 
upp sig från läraryrket. 

– Det känns som om jag fortfarande har 
sommarlov, säger han.

I dag är Peter Westerlund Sveriges enda 
fiolbyggare på heltid och har hunnit byg-
ga sammanlagt 283 instrument. I snitt blir 
det mellan 12 och 15 om året. 

Hans fioler säljs för omkring 140 000 
kronor, det motsvarar tre och en halv pro-
mille av vad en Stradivarius kan kosta. 
Peter Westerlund är less på att Stradiva-
riusfiolen alltid höjs till skyarna per auto-
matik och tycker att violinistvärldens dyr-
kan är överskattad. Men så är han partisk 
i frågan också. Som fiolbyggare vill han 
inte gärna att branschen ska fortsätta suk-
ta efter urgamla instrument, utan få upp 
ögonen för hans nytillverkade. 

Peter Westerlund beskriver 1900-talet 
som ett svart sekel för fiolbyggare. När 
han började skapa fioler var alla besatta 
av siffror. Man skulle mäta allt. Symmetri 
var ledordet. Fiolmakare över hela värl-
den mätte Stradivariusen och ville till var-
je pris skapa exakta kopior. 

– Vem är bäst av Rembrandt och Dalí? 
Allt går inte att mäta med linjal. Trä är 
ett levande material. Att det lutar lite, det 
är ju det som ger fiolen liv. Allt mätande 
gjorde att man körde i diket.

Men i slutet av 1900-talet och början av 
2000-talet hände det något. Världens fi-
olbyggare gläntade försiktigt på sina dör-
rar och började dela med sig av sina spe-
cialknep till varandra. Innan satt man och 
tjyvhöll på hemligheter men nu valde man 
alltså att samarbeta. Teorierna bakom 
Stradivariusens storhet fortsatte att dugga 
tätt, men flera slutade att jaga och försök-
te hitta nya vägar i stället för att bara ef-
terlikna de gamla. 

Peter Westerlund konstaterar enkelt 
att det fanns flera duktiga fiolbyggare 
på 1700-talet. Antonio Stradivari var en 
av dem. Giovanni Battista Guadagnini 
en annan. Januarius Gagliano ytterliga-
re en. 

– Under den här perioden gjordes 
många fantastiska fioler. Man var inne i 
en gyllene era. Men jag är övertygad om 
att vi är inne i en sådan nu också. Dagens 
instrument håller hög klass, samarbetet är 
bra för alla. Men folk ser inte det. Konst 
bedöms inte av nutiden, utan av framti-
den. Kanske kommer man att inse senare 
hur bra dagens fioler faktiskt är, säger Pe-
ter Westerlund. 

Ända sedan starten 1980 har han fått 
försvara sina instrument och förklara för 
potentiella köpare i allmänhet och kriti-
ker i synnerhet varför äldst inte alltid be-
höver vara bäst. Men de flesta var inte ens 
villiga att lyssna. I början av 2006 fick han 
nog. 

– Ja, till slut tröttnade jag. Folk kan väl 
åtminstone prova innan de bedömer en 
fiol? Men nej, man fick inte ens chansen, 
säger Peter Westerlund.  

Det var då han fick sin idé. 

tt par månader senare, den 18 mars, 
satte sig 70 stråklärare och stråkmu-
siker till rätta i aulastolarna på Söd-

ra Latin i Stockholm. En Stradivarius-
fiol värderad till 20 miljoner kro-

nor fanns i rummet. Det kändes 
nästan i luften. 

I mörkret uppe på läktaren var violinis-
terna Per Sandklef och Bernt Lysell redo 
att sätta i gång. Sex fioler stod uppradade 
i skenet av en liten lampa som bara precis 
gav det ljus som behövdes. Förutom Stra-
divariusen från 1709 fanns där även en 
Guadagniniviolin från 1772 och en Gag-

l iano- fiol från 1766. Bredvid dem 
stod tre svenska violiner 

– tillverkade av Zethe-
lius, Lars-

s o n 
o c h 
We s -
t e r -

l u n d . 
Ingen fick 

veta vilken 
som var vil-

ken. 

Panelen av professionella stråklärare 
och stråkmusiker hade fått i uppgift att 
lyssna noga och satt beredda med om-
röstningslappar och pennor. Vilken fiol 
lät bäst? Bakom blindtestet stod Svens-
ka stråklärarförbundet som hade nappat 
på Peter Westerlunds idé utan att tveka en 
sekund. 

Per Sandklef och Bernt Lysell spelade 
utdrag ur solosonater av Bruch, Bach och 
Sibelius. Samma musikstycken på var-
je instrument. Låtvalen var inte en slump 
– tanken var att panelen skulle ges bästa 
möjliga förutsättningar att bedöma violi-
nernas styrkor och svagheter i bland an-
nat ton, volym samt kvaliteten i höga och 
låga register. 

Efteråt sattes en lista upp i foajén. Vann 
gjorde Peter Westerlunds fiol. Stradiva-
riusfiolen kom sist. Resultatet chockade 

och förvånade stråkeliten. Hur kunde den 
anonyme svensken klå självaste Stradiva-
ri? 

emma i Kärrgruvan i Norberg fortsat-
te arbetet som vanligt i det lilla ar-
betsrummet. Resultatet spred sig som 

en löpeld genom världen, men Peter Wes-
terlund tog det hela med ro. Ett blindtest 
skulle inte göra någon skillnad. För att 
verkligen ändra den gängse uppfattningen 
att äldst fiol är bäst krävdes mer än så. 

Enligt Peter Westerlund genomsyras vi-
olinbranschen av pengar och styrs av fiol-
handlare som lever på att köpa och sälja 
antika fioler. Så länge de kan sälja Stradi-
variusfioler för 40 miljoner kronor kom-
mer de gladeligen att fortsätta med det. 
De låter sig inte påverkas av ett futtigt 
Sverigeexperiment.

– Alla myter kring Stradivariusfiolen är 
odlade för att sälja den. Det finns ingen 
hemlighet, inget speciellt recept. I själva 
verket finns det väldigt få Stradivariusar 
utan sprickor och defekter. Det stora vär-
det är antikvitetsvärdet, säger Peter Wes-
terlund.

Även när det gäller hans egna fioler är 
han ganska självkritisk och menar att det 
är en hel del tur inblandat i fiolbyggarpro-
cessen. Locket tillverkas av gran och res-
ten av fiolens ljusa trä är lönn. Men myck-
et kan gå fel. För att fiolerna ska sälja bätt-
re patineras de enligt urgamla 1700-tals-
metoder. Hantverket kräver tålamod och 
stadiga händer. 

För att hitta rätt ton gäller det att spe-
la, knacka och lyssna. Westerlunds styrka 
som fiolbyggare är hans goda hörsel. Utan 
den hade det aldrig gått. 

– Jag lyssnar på träet och får informa-
tion om det är styvt eller slappt. Man bru-
kar prata om färger i tonen och jag för-
söker hitta så mycket harmoni som möj-
ligt. Det går att justera en hel del längs vä-
gen, men somliga violinister tror att man 
har magiska krafter och kräver både det 
ena och det andra. Det är alltid en viss 
slump inblandad. Så duktig är jag inte, sä-
ger han. 

Men i och med blindtestet hade Pe-
ter Westerlund ändå bevisat att han har 
musklerna som krävs. Försäljningen tog 
ny fart och allt fler nya kunder vände sig 
till norbergaren.

n av dem som fick upp ögonen för Pe-
ter Westerlund var den amerikanske 
violinisten, dirigenten och fiolåterför-

säljaren Philip Greenberg. Han provspela-

de en av svenskens fioler i samband med 
en mässa och ville gärna köpa den. Han 
fick dock ett nej till svar, fiolen i fråga var 
redan såld. Då gjorde Philip Greenberg 
något som överraskade till och med ho-
nom själv. 

Sedan Greenberg öppnade sin första fi-
olbutik i USA i slutet av 1960-talet hade 
han bara representerat fiolmakare som 
var verksamma mellan 1650 och 1800. 
Peter Westerlund var den första nu levan-
de fiolbyggaren som lyckats fånga hans in-
tresse. Och då tänkte han inte låta chan-
sen gå förlorad. Philip Greenberg bad om 
att få bli Westerlunds återförsäljare i USA 
och den förvånade svensken tackade ja. 

En annan amerikan, Ricardo Morales, 
behövde bara ett par minuter med nor-
bergarens fioler, sedan hade han sin åsikt 
klar: Westerlund är vår tids Antonio Stra-

divari. Amerikanen insåg där och då att 
han till varje pris måste lägga vantarna på 
en av svenskens violiner. Men vilken?

Ricardo Morales jämförde fiolerna med 
en samling vackra kvinnor. Den ena vi-
olinen var snyggare, den andra sexigare. 
En tredje var mer kärleksfull och den fjär-
de rentav änglalik. Efter noggrant övervä-
gande fastnade han till slut för en av fio-
lerna, men drömmer fortfarande om num-
mer 268 och de andra som han tvingades 
välja bort. 

Philip Greenberg fascinerades av 
Ricardo Morales entusiasm, men vis-
ste att han var ute på djupt vatten i 
och med sin nya satsning. Även om 
han var övertygad om Westerlunds 
genialitet hade han inte råd att riskera 
att kunderna tappade förtroendet för hans 
1700-talsexpertis. För en framgångsrik vi-
olinist finns det ingen motsvarande status-
symbol än att äga en fiol av en känd ita-
liensk fiolmakare. Också investerare bör-
jade visa ett allt större intresse för de anti-
ka fiolerna. Samtidigt som många förlorat 
miljarder genom felinvesteringar i fastig-
heter, konst och företag hade 1700-talsvi-
olinernas värde gått spikrakt uppåt i mer 
än 50 års tid. Det var en säker inves-
tering. 

I januari i år fick Philip Green-
berg i uppdrag att anordna en 
föreläsning om antika fioler 
för amerikanska investerare 
som tjänade mer än 100 mil-
joner dollar om året. Inspi-
rerad av det svenska blind-
testet valde Philip Greenberg 
noga ut 16 av sina finaste fi-
oler från sin butik. Men den 
här gången handlade det om 
inte mindre än fyra Stradivari-
usar, varav en värderad till näs-
tan 40 miljoner kronor. I start-
fältet fanns också två fioler 
av Guarneri del Gesu, tre 
av Carlo Bergonzi, en Gag-
lianofiol, en Guadagnini, 
en Amantifiol från 1596 
och flera andra italien-
ska stordåd till violiner. 
I sista minuten bestäm-
de han sig för att plocka 
med sig en av Peter Wes-
terlunds fioler också. 
Det fanns inte tid att lyss-
na och välja, han greppade 
en på måfå.

Den 15 januari fick de ame-
rikanska miljardärerna lyssna och 
gradera violinerna, precis som den 
svenska stråkeliten gjort vid Södra Latin i 
Stockholm några år tidigare. Men den här 
gången var upplägget lite annorlunda. En 
violinist spelade på de 17 fiolerna i ronder 
om två och två. Publiken fick rösta på sina 
favoriter som senare ställdes mot andra fi-
nalister. När fiolerna spelats mot varan-
dra, gång på gång, fanns det till slut bara 
en enda kvar. 

Det kan inte vara sant, tänkte åhörarna. 
Men det var det. Norbergaren hade gjort 
det igen. 

Vad hände sedan?■■

byggare. Peter Westerlund har byggt fioler sedan 1980. Lika länge har han försökt förklara för violinister och andra att den hyllade                          Stradivariusfiolen inte nödvändigtvis är så fantastisk som alla hävdar. Men han hade inte tackat nej till en inblick i 1700-talets 
fioltillverkning. ”Antonio Stradivari blev 93 år gammal och hann göra 1 100 instrument. Det är strongt gjort. Den gubben skulle jag                          ha velat träffa”, säger Peter Westerlund.  foto: anna liljemalm 
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4 Philip Greenberg har sålt fle-
ra av Peter Westerlunds fioler till 
både violinister och investerare. 

4 Fiolhandlare i både USA 
och övriga delar av världen 
hävdade att testet inte ge-
nomförts korrekt, att nå-
got måste vara felaktigt. 
4 Samtidigt som värl-
dens börser fortsätter 

att åka berg- och dalbana 
anses fiolen vara en säker investe-
ring. Intresset för Stradivariusfioler 
tycks aldrig sina.  

4 Peter Westerlund bygger ett spril-
lans nytt arbetsrum. Han växte ur 
det gamla.  


