
'TALVIS FLICKON" 

Palvis flickon de ä så kecker, 
de gå till kyrkan med lappad pjeksa, 
en tofs i nacken och den va ro 
och deras mödom(m) va lang sen dö. SPE 

Att den gamla allr 
det kan vem som he 
fiolspelmän med "uti 
nationella schlagersi 
spelmännen från olii 
söndag, den 9 mars 
bjuda på finlandssi 
bäst, kan man gott s 
mer entusiastisk än 

Bakgrunden till storsamlii 
lands svenska spelmansföl 
bundsdagar, som alltså ocksl 
avslutas med den tradition* 
ningen inför publik. 

Inför evenemanget — och i 
det växande intresset för alln 
vill söndagsläsningen med det 
läsarna en inblick i vår fin 
folkmusik- och spelmanstrad 

Otto Andersson kan betei 
världens främsta folkmus 
vare hans och Föreningen 
vi i dag glädja oss åt en b 
tradition. 

Deltagarna i Brages första tävling för allmogespelmän 1907. 

Från knutdans till spelmansstän 
Av ANN-MARI HÄGGMAN 

Att vi i dag har en levande finlandssvensk spelmanstradition 
kan vi tacka dem — framförallt Otto Andersson — som 
förstod att vår gamla allmogemusik höll på att försvinna, och 
att det gällde att så snabbt som möjligt rädda vad som räddas 
kunde undan förgängelsen. Otto Andersson insåg att det inte 
bara räckte med att teckna upp de gamla låtarna och visorna 
utan att man också måste aktivera spelmännen, den gamla 
bruksmusikens utövare, att bära traditionen vidare. Han tog 
år 1907 upp idén m e d spe lmanstävl ingar — som Anders Zorn 
ett år tidigare hade lanserat i Sverige — och följande steg blev 
de återkommande spelmaiisstämmorna. I dag kan vi tala om 
en ny spelmansrörelse; nya spelmän växer upp som svampar 
ur jorden, och intresset för folkmusiken har vuxit lavinartat 
under det senaste decenniet. 

Dagens spelmansmusik har sina 
rötter i ett samhällfe som var mycket 
olikt det vi upplever i dag. Vi 
behöver bara gå ett sekel tillbaka i 
tiden för att finna den gamla byn 
som en fast enhet, självförsörjande 
även när det gällde spelmän och 
musik* Då hade spelmannen en 
central roll, hans musik behövdes 
,vid bröllop, begravningar och till-
ställningar av olika slag. Sedan 

É följde tider med skiftesförordningar, 
industrialisering och folkbildnings-
strävanden; grunden för den gamla 
traditionsbundna kulturen försämra-
des. 

) Allmogemusiken 
i dödsryckningar 

Tiden kring sekelskiftet utmärkes 
av ett flitigt insamlingsarbete. Fors-
kare och studenter vandrade om-
kring ute i bygderna och tecknade 
upp visor och låtar. Insamlingen 
hade för det mesta formen av en 
räddningsaktion, det gällde att ta 
tillvara så mycket som möjligt av 
den gamla gehörsbundna traditionen 
innan den helt och hållet försvann. 

Otto Andersson skrev 1903 i 
Svenska Folkskolans Vänners kalen-
der: "Vår plikt är att se till, att så 
mycket som möjligt af dessa skatter 
räddas undan förgängelsen. Det är 
redan i elfte stunden, ty efter högst 

Zw fl^oll mor» l-ncinnt finna 

sämre läge; i Österbotten kallades 
den rätt allmänt "syndaryntjon" 
(syndarynkan). 

Också forskarna var bekymrade 
över dragspelets stora succé. När 
Otto Andersson tecknade upp spel-
manslåtar i Närpes 1902 konstatera-
de han bedrövat, att både fiolen och 
klarinetten då höll på att ge vika för 
dragharmonikan. Han skrev i sin 
reseberättelse: ' 'Där någon fiol ännu 
als fanns kvar, låg denna merändels 

Genom Otto Andersson nådde 
spelmansrörelsen det svenska Fin-
land redan 1907. Han hade tagit 
intryck av Zorns idé om att anordna 
tävlingar för att uppmuntra fiolspelet 
på landsbygden. Det var främst 
fiolspelmännen som kom att bära 
upp spelmansrörelsen. Klarinetten 
hade vid den tiden redan så gott som 
helt försvunnit och dragspelet var i 
detta sammanhang inte så väl sett 
emedan det ansågs medverka till den 

Bandspelaren är i dag ett oumbärligt arbetsredskap för folkmu-
sikforskarna. Den fångar alla rytmiska och musikaliska variatio-
nen som är särskilt viktiga just i folkmusiken. Alfons Mattsson 
och Nandor Lindqvist, Houtskär, spelar upp för artikelforfatta-

Spelmän från Borgå vid förbundsdagen i Vasa 1973. Fr.v. Klas Gustafsson, Waldemar Lönnroos 
Bo ^adenström och Knut Ewalds. 
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bjudan till musikfesten och läto i går 
höra sig i täflan, den första i 
Finland, i Nyländska nationshuset. 
Prisdomare voro hrr V. Noväcek, 
B. Petterson, E. Furuhjelm och O. 
Andersson. 

Det var en ärevördig syn att se 
dessa i sin konst delvis redan 
grånade spelmän. Deras ansiktsut-
tryck angaf ett varmt, inspireradt 
uppgående i det föredragna, angaf 
att dessa violinmusikens represen-
tanter och försvarare mot harmoni-
kans vulgära intrång fattat sin sak 
med allvar och en viss berättigad 
grandezza. En vacker intimitet 
rådde mellan violinen, dess hantera-
re och musiken. Spelmän funnos, 
som själv förfärdigat sin violin, 
lagat om sina stråkar, och äfven 
lagat den musik de spelade. Där 
funnos gamla gossar, födda 1834, 
35, 36, 37, ända till unga rivaler 
från 1891. Glädjande var att se ett 
så stort antal församlade. Alla togo 
sin uppgift med pietet; en del 
utvecklade därvid djupt allvar, 
andra spelade med käckhet; en 
gammal spelman utvecklade därvid 
en nästan ungdomlig exaltation, för 
honom var utförandet någonting 
heligt till dess uppgift. En fiskare, 
som troligen sett många glada 
laxar, gaf sina musikstycken med 
tändande humor. De uppträdande 
voro till yrket trädgårdsmästare, 
timmermän, sko- och urmakare, 
skräddare, målare, jordarbetare, 

oss. Tävlingarna hade i stort sett 
samma förlopp söm tävlingarna i 
Sverige med undantag av en väsent-
lig och mycket viktig Avvikelse. 
Otto Andersson redogör själv där-
för: "Efter den egentliga tävlingen 
sammanförde jag alla deltagare uppe 
på estraden, stämde fiolerna i 
samma tonhöjd ... och anförde 
några av de låtar, som jag visste att 
alla eller så gott som alla hade på sin 
repertoar. Somliga spelade prim-
stämman och andra sekunderade; 
det blev en "allmogeorkester", 
sådan som man icke hade hört 
förut". 

Efter denna lyckade spelmanstäv-
ling hölls sedan spelmansstämmor 
regelbundet i Helsingfors och i 
landsorten — flitigt i Mariehamn, 
Vasa, Kristinestad — och ett 
trettiotal spelmän möttes vanligen 
vid dessa tillfällen i ädel tävlan. 
Dessa stämmor avslutades vanligen 

med att alla spelmän till publiken? 
stora förtjusning gemensamt utförde 
ett par låtar. 1911 kunde tidningarna-
konstatera att "herr Otto Anders 
sons ifriga bemödanden att höj; 
violinspelet på landsbygden had< 
burit goda frukter." (Hb 
21.7.1911) 

Kritiker ger 
ros och ris 

Betydelsen av dessa första spe 
manssammankomster kan knappa: 
överskattas. Spelmännen tog sir 
gamla instrument till heders iger 
höll dem i skick, förbättrade dej 
och började öva de gamla melodie 
na. Prisdomarna gav poäng inte bai 
för ett skickligt utförande och gc 
spelstil; en låt av hög ålder gav rm 
poäng än en yngre. Det är givet z 
dessa tävlingar också skapade vis: 



l i n o r e v e i i c n i i i i i g c i — 
det växande intresset fc 
vill söndagsläsningen m 
läsarna en inblick i v; 
folkmusik- och spelmai 

Otto Andersson ka 
världens främsta f 
vare hans och Förei 
vi i dag glädja oss 
tradition. 

Deltagarna i Brages första tävling för allmogespelmän 1907. 

Från knutdans till spelmansstä 
Av ANN-MARI HÄGGMAN 

Att vi i dag har en levande finlandssvensk spelmanstradition 
kan vi tacka dem — framförallt Otto Andersson — som 
förstod att vår gamla allmogemusik höll på att försvinna, och 
att det gällde att så snabbt som möjligt rädda vad som räddas 
kunde undan förgängelsen. Otto Andersson insåg att det inte 
bara räckte med att teckna upp de gamla låtarna och visorna 
utan att man också måste aktivera spelmännen, den gamla 
bruksmusikens utövare, att bära traditionen vidare. Han tog 
år 1907 upp idén m e d s p e l m a n s t ä v l i n g a r — som Anders Zorn 
ett år tidigare hade lanserat i Sverige — och följande steg blev 
de återkommande spelmaiisstämmorna. I dag kan vi tala om 
en ny spelmansrörelse; nya spelmän växer upp som svampar 
ur jorden, och intresset för folkmusiken har vuxit lavinartat 
under det senaste decenniet. 

Spelmän från Borgå vid förbundsdagen i Vasa 1973. Fr.v. Klas Gustafsson, Waldemar Lön 
Bo yVadenström och Knut Ewalds. 

Dagens spelmansmusik har sina 
rötter i ett samhällfe som var mycket 
olikt det vi upplever i dag. Vi 
behöver bara gå ett sekel tillbaka i 
tiden för att finna den gamla byn 
som en fast enhet, självförsörjande 
även när det gällde spelmän och 
musik.* Då hade spelmannen en 
central roll, hans musik behövdes 
,vid bröllop, begravningar och till-
ställningar av olika slag. Sedan 
följde tider med skiftesförordningar, 
industrialisering och folkbildnings-
strävanden; grunden för den gamla 
traditionsbundna kulturen försämra-
des. 

Allmogemusiken 
i dödsryckningar 

Tiden kring sekelskiftet utmärkes 
av ett flitigt insamlingsarbete. Fors-
kare och studenter vandrade om-
kring ute i bygderna och tecknade 
upp visor och låtar. Insamlingen 
hade för det mesta formen av en 
räddningsaktion, det gällde att ta 
tillvara så mycket som möjligt av 
den gamla gehörsbundna traditionen 
innan den helt och hållet försvann. 

Otto Andersson skrev 1903 i 
Svenska Folkskolans Vänners kalen-
der: "Vår plikt är att se till, att så 
mycket som möjligt af dessa skatter 
räddas undan förgängelsen. Det är 
redan i elfte stunden, ty efter högst 
ett tiotal år skall man knappt finna 
något spår af viol inspel på landsbyg-
den, och på samma gång äro också 
melodierna för alltid försvunna." 

Den syndiga 
fiolen 

Det var inte bara förändringarna i 
samhällsstrukturen som förorsakade 
fiolmusikens tiljbakagång. Redan 
under 1700-talet förde prästerna på 
vissa håll en ihärdig kamp mot 
dansstugorna. Ett sekel senare när 
väckelserörelserna bredde ut sig, 
upptog dessa kampen mot fiolen. 
Man såg nämligen i fiolen ett 
syndigt instrument, som alltför nära 
hörde samman med jordisk glädje 
och dans. 

Under 1800-talets senare del fick 
fiolen dessutom motstånd från allde-
les annat håll. Då kom nämligen 
dragharmonikan, som oerhört 
snabbt blev mycket populär, och 
som genast hotade att helt konkurre-
ra ut fiolen. Om fiolen hade 
fördömts av religiöst väckta, så var 
dragharmonikan faktiskt i ett ännu 

sämre läge; i Österbotten kallades 
den rätt allmänt "syndaryntjon" 
(syndårynkan). 

Också forskarna var bekymrade 
över dragspelets stora succé. När 
Otto Andersson tecknade upp spel-
manslåtar i Närpes 1902 konstatera-
de han bedrövat, att både fiolen och 
klarinetten då höll på att ge vika för 
dragharmonikan. Han skrev i sin 
reseberättelse: "Där någon fiol ännu 
als fanns kvar, låg denna merändels 

Genom Otto Andersson nådde 
spelmansrörelsen det svenska Fin-
land redan 1907. Han hade tagit 
intryck av Zorns idé om att anordna 
tävlingar för att uppmuntra fiolspelet 
på landsbygden. Det var främst 
fiolspelmännen som kom att bära 
upp spelmansrörelsen. Klarinetten 
hade vid den tiden redan så gott som 
helt försvunnit och dragspelet var i 
detta sammanhang inte så väl sett 
emedan det ansågs medverka till den 

Bandspelaren är i dag ett oumbärligt arbetsredskap för folkmu-
sikforskarna. Den fångar alla rytmiska och musikaliska variatio-
nen som är särskilt viktiga just i folkmusiken. Alfons Mattsson 
och Nandor Lindqvist, Houtskär, spelar upp för artikelförfatta-
ren, mag. Ann-Mari Häggman, som f.ö. också är spelmansför-
bundets ordförande. 

på någon hylla, utan strängar och 
höljd av dam, och från 'danslafvar-
na' hördes om kvällarna blott 
harmonikornas andfådda framstö-
nande af någon polka eller annan 
'nymodig' dans". 

Tävlingarna 
Zorns idé 

Ungefär vid den tiden tog spel-
mansrörelsen i Sverige fart. Konst-
nären Anders Zorn ville återuppliva 
den gamla utdöende konsten att 
blåsa horn och samtidigt ville han 
rädda de gamla fiollåtarna. Därför 
anordnade han år 1906 i Gesunda i 
Mora en tävling för hornblåserskor 
och spelmän. Detta var upptakten 
och tävlingsidén spreds sedan med 
hast över hela Sverige. Spelmansrö-
relsens första tider i Sverige beskrivs 
ingående av Otto Andersson i "Spel 
opp I spelemänner", Stockholm 
1958. 

genuina folkmusikens tillbakagång. 
Dragspelarna, som kände sig åsido-
satta, började speciellt i Sverige 
anordna egna stämmor, som blev 
stora publikframgångar. 

Första spelmans-
stämman 1907 

Sommaren 1907 firades en fin-
landssvensk sång- och musikfest i 
Helsingfors. Föreningen Brage, som 
hade grundats året innan, förlade sin 
vårfest till tiden för sångfesten och 
man lät en inbjudan gå ut till de 
finlandssvenska fiolspelmännen om 
att delta i spelmanstävlan. Det var 
första gången spelmännen samlades 
och huvudstadens tidningar ägnade 

: tilldragelsen stor uppmärksamhet. 
Jag citerar Hufvudstadsbladet 
(8.6.1907, signaturen Bis.): 

Femtiosex spelmän, landsbefolk-
ningens stolthet, dess glädje, dess 
musiknobless, hade hörsammat in-

bjudan till musikfesten och läto i går 
höra sig i täflan, den första i 
Finland, i Nyländska nationshuset. 
Prisdomare voro hrr V. Noväcek, 
B. Petterson, E. Furuhjelm och O. 
Andersson. 

Det var en ärevördig syn att se 
dessa i sin konst delvis redan 
grånade spelmän. Deras ansiktsut-
tryck angaf ett varmt, inspireradt 
uppgående i det föredragna, angaf 
att dessa violinmusikens represen-
tanter och försvarare mot harmoni-
kans vulgära intrång fattat sin sak 
med allvar och en viss berättigad 
grandezza. En vacker intimitet 
rådde mellan violinen, dess hantera-
re och musiken. Spelmän funnos, 
som själv förfärdigat sin violin, 
lagat om sina stråkar, och äfven 
lagat den musik de spelade. Där 
funnos gamla gossar, födda 1834, 
35, 36, 37, ända till unga rivaler 
från 1891. Glädjande var att se ett 
så stort antal församlade. Alla togo 
sin uppgift med pietet; en del 
utvecklade därvid djupt allvar, 
andra spelade med käckhet; en 
gammal spelman utvecklade därvid 
en nästan ungdomlig exaltation, för 
honom var utförandet någonting 
heligt till dess uppgift. En fiskare, 
som troligen sett många glada 
laxar, gaf sina musikstycken med 
tändande humor. De uppträdande 
voro till yrket trädgårdsmästare, 
timmermän, sko- och urmakare, 
skräddare, målare, jordarbetare, 
sjömän, professionister m.m. 

Nya Pressens signatur K. 
(8.6.1907) däremot gör sig till tolk 
för huvudstadsbons oförstående in-
ställning för landsbygdens tradi-
tionsbärare: 

På någon "konst" i högre mening 
bjödo dessa enkla allmogemusikan-
ter naturligtvis icke. Men det var af 
stort intresse att lyssna till deras 
landtliga låtar, valser, polkor och 
potpourrier, några nog så genuina 
och föreskrifvande sig från fädrens 
tid, andra moderna uppkok, så att 
hvarken "Fischerin du kleine" eller 
kväsarvalsen saknades. 

Nog så lustiga musikanttyper såg 
man. Några höllo fiolen under 
högra kinden, några spelade med 
vänstra handen ... 

oss. Tävlingarna hade i stort sett 
samma förlopp söm tävlingarna i 
Sverige med undantag av en väsent-
lig och mycket viktig Avvikelse. 
Otto Andersson redogör själv där-
för: "Efter den egentliga tävlingen 
sammanförde jag alla deltagare uppe 
på estraden, stämde fiolerna i 
samma tonhöjd ... och anförde 
några av de låtar, som jag visste att 
alla eller så gott som alla hade på sin 
repertoar. Somliga spelade prim-
stämman och andra sekunderade; 
det blev en "allmogeorkester", 
sådan som man icke hade hört 
förut". 

Efter denna lyckade spelmanstäv-
ling hölls sedan spelmansstämmor 
regelbundet i Helsingfors och i 
landsorten — flitigt i Mariehamn, 
Vasa, Kristinestad — och ett 
trettiotal spelmän möttes vanligen 
vid dessa tillfällen i ädel tävlan. 
Dessa stämmor avslutades vanligen 

med att alla spelmän till pu 
stora förtjusning gemensamt 
ett par låtar. 1911 kunde tidn 
konstatera att "herr Otto i 
sons ifriga bemödanden a 
viol inspelet på landsbygde 
burit goda frukter." 
21.7.1911) 

Kritiker ger 
ros och ris 

Betydelsen av dessa förs 
manssammankomster kan l 
överskattas. Spelmännen t 
gamla instrument till hede 
höll dem i skick, förbättra 
och började öva de gamla n 
na. Prisdomarna gav poäng: 
för ett skickligt utförande 
spelstil; en låt av hög ålder 
poäng än en yngre. Det är 
dessa tävlingar också skapa 

Otto Anderssons 
"allmogeorkester" 
- Med denna första spelmansstäm-

ma introducerades tävlingarna hos Otto Adersson tecknar upp låtar hos Erik Lönnberg i } 



Bakgrunden till storsamlingen är Fin-
lands svenska spelmansförbunds för-
bundsdagar, som alltså också denna gång 
avslutas med den traditionella uppspel-
ningen inför publik. 

Inför evenemanget — och med tanke på 
det växande intresset för allmogemusik — 
vill söndagsläsningen med detta uppslag ge 
läsarna en inblick i vår finlandssvenska 
folkmusik- och spelmanstradition. 

Otto Andersson kan betecknas som en av 
världens främsta folkmusikforskare. Tack 
vare hans och Föreningen Brages insats kan 
vi i dag glädja oss åt en brokig och levande 
tradition. 

v«v 5U ««» jvyiiv.au uicu jappau. JJJCK^a, 
en tofs i nacken och den va ro 
och deras mödom(m) va lang sen dö. a r i s L » v r r 

Att den gamla allmogemusiken är pop hos oss i dag, 
det kan vem som helst se och höra — vi satsar ju på 
fiolspelmän med "utkrusningar" i tonen t.o.m. i inter-
nationella schlager sammanhang. Så när de drygt 300 
spelmännen från olika delar av, svenskbygderna nästa 
söndag, den 9 mars, drar in i Finlandiahuset för att 
bjuda på finlandssvensk folkmusik när den är som 
bäst, kan man gott spå att de möts av en publik som är 
mer entusiastisk än någonsin. 

Tävlingen var synnerligen intre? 
sant. Men jag måste uppriktigt 
bekänna att den samtidigt verkade 
beklämmande. Man vill icke tro att 
den var en fullgod exponent för 
allmogemusikens nuvarande stånd-
punkt och liv i det svenska Finland, 
ty då vore det nästan för bedrövligt. 
De tävlande stodo nämligen på ett 
par lysande undantag när på en nivå 
som icke ens var andra eller tredje 
klass, utan ännu lägre... De flesta 
spelade pinande orent, med dålig 
takt och gnisslande stråke, och 
förvanskade välbekanta melodier till 
oigenkännlighet... 

De ungas uppträdande var helt 
enkelt beklämmande. En åbolänning 
(Pargas-bo) bland publiken och jag 
möttes i vår djupa bedrövelse över 
dessa "spelmän". Värdelösa melo-
dier, rena slagdängor, ingen takt, 
ingen teknik, icke ett spår av 
allmogespelmannens spelsätt, se där 
vad man konstaterade. Som sprättar 
voro de ofta klädda och som 
musiksprättar spelade de... De var 
helt enkelt inga allmogespelmän 
mera, utan dåliga amatörer i vanligt 
viol inspel, som icke gjorde någon 
glad." 

Till slut utbrister den österbottniska 
skribenten: 

... om de unga nyländska spel-
männens uppvisning är ett verk av 
någon "instruktör", då kan Nyland 
säga farväl åt sina allmogespelmän. 
För den instruktören bevare Gud 
svenska Österbotten. Det är de 
riktiga gamla spelmännen, som 
skola lära konsten åt de yngre, icke 
instruktörer från Helsingfors. 

Avmattning ^ 
på 30-talet 

På 30-talet följde en tids avmatt-
ning. De flesta spelmän levde sitt 
stilla liv i hembygden som förut, 
spelade vid bröllop, dansti listig® 
ningar och föreningsfester och heiWP 
ma i sin stuga. På många håll 
tillägnade sig de gamla gehörsspel-
männen notkunskap och slöt sig till 
bygdeorkestrar. Också inom För-
eningen Brage i Helsingfors utgjor-
de bygdemusiken en del av stråkor-
kesterns repertoar. Spelmanstävling-
arna ersattes av hembygdsfester med 
inslag av spelmansmusik. På många 
håll uppförde man det av Brage 
sammanställda "Österbottniskt 
bondbröllop" eller varianter därav, i 
avsikt att återge gamla seder och 
bruk och inom ramen för detta hade 
spelmännen sin givna roll. Största 
aktiviteten uppvisade spelmännen i 
Österbotten. Där anordnade man 
stora spelmanstävlingar ännu på 40-
och 50-talen. Ar 1950 tävlade man i 
Kållby (Vbl 12.3.): 

Sedan samlades spelmännen och Nya Pressens signatur K. 
genuina folkmusikens tillbakagång. fi 1Q071 Häremot oör cia till tolL-

dans till spelmansstämma 
[AN 

nsk spelmanstradition 
0 Andersson — som 
på att försvinna, och 

-ädda vad som räddas 
5Son insåg att det inte 
la låtarna och visorna 
elmännen, den gamla 
ionen vidare. Han tog 
r — som Anders Zorn 
och följande steg blev 
I dag kan vi tala om 

ter upp som svampar 
1 har vuxit lavinartat 

Genom Otto Andersson nådde 
spelmansrörelsen det svenska Fin-
land redan 1907. Han hade tagit 
intryck av Zorns idé om att anordna 
tävlingar för att uppmuntra fiolspelet 
på landsbygden. Det var främst 
fiolspelmännen som kom att bära 
upp spelmansrörelsen. Klarinetten 
hade vid den tiden redan så gott som 
helt försvunnit och dragspelet var i 
detta sammanhang inte så väl sett 
emedan det ansågs medverka till den 

Spelmän från Borgå vid förbundsdagen i Vasa 1973. Fr.v. Klas Gustafsson, Waldemar Lönnroos, 
Bo y^adenström och Knut Ewalds. 

härligt arbetsredskap för folkmu-
ytmiska och musikaliska variatio-
t i folkmusiken. Alfons Mattsson 
zr, spelar upp för artikelforfatta-
, som f.ö. också är spelmansför-

bjudan till musikfesten och läto i går 
höra sig i täflan, den första i 
Finland, i Nyländska nationshuset. 
Prisdomare voro hrr V. Noväcek, 
B. Petterson, E. Furuhjelm och O. 
Andersson. 

Det var en ärevördig syn att se 
dessa i sin konst delvis redan 
grånade spelmän. Deras ansiktsut-
tryck angaf ett varmt, inspireradt 
uppgående i det föredragna, angaf 
att dessa violinmusikens represen-
tanter och försvarare mot harmoni-
kans vulgära intrång fattat sin sak 
med allvar och en viss berättigad 
grandezza. En vacker intimitet 
rådde mellan violinen, dess hantera-
re och musiken. Spelmän funnos, 
som själv förfärdigat sin violin, 
lagat om sina stråkar, och äfven 
lagat den musik de spelade. Där 
funnos gamla gossar, födda 1834, 
35, 36, 37, ända till unga rivaler 
från 1891. Glädjande var att se ett 
så stort antal församlade. Alla togo 
sin uppgift med pietet; en del 
utvecklade därvid djupt allvar, 
andra spelade med käckhet; en 
gammal spelman utvecklade därvid 
en nästan ungdomlig exaltation, för 
honom var utförandet någonting 
heligt till dess uppgift. En fiskare, 
som troligen sett många glada 
laxar, gaf sina musikstycken med 
tändande humor. De uppträdande 
voro till yrket trädgårdsmästare, 
timmermän, sko- och urmakare, 
skräddare, målare, jordarbetare, 
sjömän, professionister m.m. 

oss. Tävlingarna hade i stort sett 
samma förlopp söm tävlingarna i 
Sverige med undantag av en väsent-
lig och mycket viktig Avvikelse. 
Otto Andersson redogör själv där-
för: "Efter den egentliga tävlingen 
sammanförde jag alla deltagare uppe 
på estraden, stämde fiolerna i 
samma tonhöjd ... och anförde 
några av de låtar, som jag visste att 
alla eller så gott som alla hade på sin 
repertoar. Somliga spelade prim-
stämman och andra sekunderade; 
det blev en "allmogeorkester", 
sådan som man icke hade hört 
förut". 

Efter denna lyckade spelmanstäv-
ling hölls sedan spelmansstämmor 
regelbundet i Helsingfors och i 
landsorten — flitigt i Mariehamn, 
Vasa, Kristinestad — och ett 
trettiotal spelmän möttes vanligen 
vid dessa tillfällen i ädel tävlan. 
Dessa stämmor avslutades vanligen 

med att alla spelmän till publikens 
stora förtjusning gemensamt utförde 
ett par låtar. 1911 kunde tidningarna 
konstatera att "herr Otto Anders-
sons ifriga bemödanden att höja 
violinspelet på landsbygden hade 
burit goda frukter." (Hbl 
21.7.1911) 

Kritiker ger 
ros och ris 

Betydelsen av dessa första spel-
manssammankomster kan knappast 
överskattas. Spelmännen tog sina 
gamla instrument till heders igen, 
höll dem i skick, förbättrade dem 
och började öva de gamla melodier-
na. Prisdomarna gav poäng inte bara 
för ett skickligt utförande och god 
spelstil; en låt av hög ålder gav mer 
poäng än en yngre. Det är givet att 
dessa tävlingar också skapade vissa 

mönster och ideal, som kom att bli 
gällande för spelmansmusikens fort-
satta praktiska användning. 

Första världskriget vållade ett 
visst avbräck, men efter någon tid 
tog tävlingarna ny fart, och på 
tjugotalet tävlade man åter ivrigt. 
Spelmanstävlingar anordnades allt-
mer sällan som separata tillställning-
ar, i stället blev de programinslag 
vid hembygdsfester, sång- och 
musikfester och brandkårsfester. 
Tävlingarna drog vanligen mycket 
publik och när Vasa Brage hade en 
spelmanstävlan på sitt midsommar-
aftonsprogram i stadshusets festsal 
1921 "slogs man formligen om 
platserna, och då både salongen och 
läktaren voro fyllda till trängsel, 
fanns det ännu lika många, som 
fingo vända om i trapporna." 
Vasabladets "Neger", själv god 
spelman, blir rent lyrisk när han 
beskriver spelmännens andel vid 
Sång- och musikfesten i Kvevlax 
1929: 

... då två gamla spelmän tillsam-
mans stämma upp en taktfast 
långvals, en rivande polkett eller en 
sirlig och melodisk menuett, då får 
den moderna jazzanden krypa ihop i 
en knut och hålla sig tyst, ty fiolerna 
fånga alla själar som finnas inom 
räckhåll. Den ungdomen finns ej 
som inte skulle känna dallringen i 
sitt bröst inför de låtar, som äro 
folkets egna, som inte härstamma 
•från massproducerade amerikanska 
verkstäder, utan från det svenska 
folkets egen själ. Och se på de 
äldre, då fiolspelmännen stämma 
upp, huru fötterna börja röra sig 
och ansiktet lyser... 

Betydligt hårdare kritik gav "Ne-
ger" Brages spelmanstävlan i Hel-
singfors 1920 (Vbl 25.6.1920). 
Mycket tyder på att de nyländska 
spelmännen då börjat tröttna på att 
tävla. Jag kan inte låta bli att citera 
ett längre avsnitt ur Vasabladets 
reportage, som i hög grad avviker 
från de berömmande skriverier vi är 
vana att möta i dessa sammanhang: 



mkgruhdétt 1111 äiomuumgéH ar rm-
lands svenska spelmansförbunds för-
bundsdagar, som alltså också denna gång 
avslutas med den traditionella uppspel-
ningen inför publik. 

Inför evenemanget — och med tanke på 
det växande intresset för allmogemusik — 
vill söndagsläsningen med detta uppslag ge 
läsarna en inblick i vår finlandssvenska 
folkmusik- och spelmanstradition. 

Otto Andersson kan betecknas som en av 
världens främsta folkmusikforskare. Tack 
vare hans och Föreningen Brages insats kan 
vi i dag glädja oss åt en brokig och levande 
tradition. 
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svensk spelmanstradition 
Otto Andersson — som 
höll på att försvinna, och 
igt rädda vad som räddas 
dersson insåg att det inte 
amla låtarna och visorna 
spelmännen, den gamla 
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E;e — och följande steg blev 
rna. I dag kan vi tala om 
n växer upp som svampar 

mönster och ideal, som kom att bli 
gällande för spelmansmusikens fort-
satta praktiska användning. 

Första världskriget vållade ett 
visst avbräck, men efter någon tid 
tog tävlingarna ny fart, och på 
tjugotalet tävlade man åter ivrigt. 
Spelmanstävlingar anordnades allt-
mer sällan som separata tillställning-
ar, i stället blev de programinslag 
vid hembygdsfester, sång- och 
musikfester och brandkårsfester. 
Tävlingarna drog vanligen mycket 
publik och när Vasa Brage hade en 
spelmanstävlan på sitt midsommar-
aftonsprogram i stadshusets festsal 
1921 "slogs man formligen om 

platserna; och du både salongen och 
luktaren voro fyllda till trängsel, 
fanns det ännu lika många, som 
fingo vända om i trapporna." 
Vasabladets "Neger", själv god 
spelman, blir rent lyrisk när han 
beskriver spelmännens andel vid 

r ̂ suJurprarié unict iKdnsK* 

Tävlingen var synnerligen 
sant. Men jag måste up 
bekänna att den samtidigt \ 
beklämmande. Man vill icke 
den var en fullgod expom 
allmogemusikens nuvarande 
punkt och liv i det svenska F 
ty då vore det nästan för bedi 
De tävlande stodo nämligen 
par lysande undantag när på 
som icke ens var andra ellei 
klass, utan ännu lägre... D 
spelade pinande orent, mec 
takt och gnisslande stråk 
förvanskade välbekanta melo< 
oigenkännlighet... 

De ungas uppträdande v< 
enkelt beklämmande. En åbol 
(Pargas-bo) bland publiken c 
möttes i vår djupa bedrövels 
dessa "spelmän". Värdelöst 
dier, rena slagdängor, inge 
ingen teknik, icke ett sp 

alimogespelmannens spelsätt, 
vad man konstaterade. Som sp. 
voro de ofta klädda och 
musiksprättar spelade de... D 
helt enkelt inga allmogespe 
mera, utan dåliga amatörer i v< 
violinspel, som icke gjorde t 
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Lie TinKlT«JS5vCtTSKa ~SpClTTi 
på nytt på femtiotalet spelmanstävlingarna redan på 20- av spelmansträ 

folkdansringen. Ringens viceorcffö- och JC-tafen uppnracfcfe cfe tävlande 
S ^ v d baste tnkt\l sch i tajtäNVaa 

kring i Aboland och Nyland och 
samlade namn och adresser på ett 

r f r n t å m ' ^ p f c Ajmfr r sriC 
arbete f\cfc fian av Kias Gustafsson i cfe t ta uppsfag u f f f i ö r FoCfekuC-
Botga. En rundskrivelse sändes MW tursarkivets samlingar. 

dålig. Klas Gustafsson ville inte ge m m m m m m m m m m m m m a m ' K ^ 
Vappt. Han sände ut skrivelser och \Jnder femtiotalet ökade emeller- får därför antaga att det Ur just 
cirkulär till spelmännen och till slut x\d intresset för samspel starkt och spelmanslaget som blir det forum 

Det mest anmärkningsvärda av 
oJ.lt, & att spelmän vuxit fram som 
svampar ur jorden. SpeJmanssfäm-
morna har med ens blivit ett markant 

musiken värcferas som en viktig 
kulturfaktor. \Jte \ bygderna har 

p̂cAvTÄT̂ -â c-Tv aWVrruet 
dominera musikodlingen och man 

perna att ' 'nedstigandet i 
än uppstigandetUngefär så för-
höll det sig äfvert med gubben Vigt-

rietåöm?ffån^shoregwner-
na.'* p<i vio(in«n; det s<lg kncpigt ut, 
men gick ändock. (Hbl21. V. 1911) 

Flera av Gustafs och Viktors ef-
terkommande ägnade sig åt musi-
ken, bl.a. stod Viktors son Elmar 



Under senare delen av 1800-ta-
let och förra delen av 1900-talet 
utfördes hos oss en imponerande 
insamling av spelmanslåtar. Dessa 
samlingar som uppbevaras vid ar-
kiv i Helsingfors och Åbo är myc-
ket värdefulla källor för utfors-
kningen av vår spelmanstradition. 
En stor del av melodierna har 
dessutom genom Otto Anders-
sons, Greta Dahlströms och Alf-
hild Forslins försorg publicerats i 
verket Finlands svenska folkdikt-
ning. 

Medan forskarna tidigare intresse-
rade sig huvudsakligen för vad som. 
spelades, alltså själva melodierna, 
har man på senare tid alltmer börjat 
lägga huvudvikten vid andra fakto-
rer. Vem är det som spelar, när 
spelar han och varför spelar han? 
Människan bakom spelmannen och 
den funktion hans musik fyller blir 
föremål för forskningen. 

Är 1970 inledde Folkkultursar-
kivet en undersökning av spel-
manstraditionen och inom detta 
projekt har nu c. 200 spelmän 
intervjuats. Senaste vår utlyste ar-
kivet en frågepristävling och re-
sultatet blev c. 100 insända svar, 
som mycket väl belyser spelman-
nen, hans musik, miljö och villkor 
under vårt sekel. Detta material 
är en utmärkt komplettering till 
handskriftssamlingarna. En av 
vår intressantaste forskningsupp-
gifter just nu är att följa spelman-
nens utveckling från oumbärlig 
byspelman till dagens folkdräkts-
klädda gruppmusikant. 

De flesta hade 
ett brödyrke 

Mycket sällan har en spelman 
kunnat livnära sig på sitt spelande, 

å gott som alla våra spelmän har 

genom någon annan sysselsättning 
fått sitt levebröd. Största delen av 
spelmännen har varit bönder. Men 
många har också varit smeder, fiska-
re eller skomakare. Det var heller 
inte ovanligt att socknens organist 
eller klockare uppträdde som spel-
man. Spelmännen var ofta mång-
sysslare. Mäster Berglund i Karis-. 
Lojo uppges ha varit byskomakare, 
vetebrödsförsäljare, åderlåtare m.m. 
Klarinettspelmannen Karl Sjölund i 
Molpe verkade bl.a. som skomaka-
re, smed, snickare, urmakare och 
fiskare. 

Spelmansyrket gick ofta i arv från 
far till son. I många hem kunde så 

gott som varje familjemedlem hante-
ra något instrument, och i många fall 
kan man faktiskt tala om spelmans-
släkter. 

I Sibbo med omnejd känner man 
väl till de musikaliska bröderna 
Lindfors. Den äldsta av de fem 
bröderna var Viktor Vigilius 
(1847—1930) som spelade både fiol 
och klarinett. Sen kom Gustav Ver-
ner ( 1849—1926) som också spela-
de både fiol och klarinett, Frans 
Selim (1852—1914), Oskar 
(1856—1942) som var byggnadsar-
betare och spelade fiol och trumpet, 
samt Frithiof (1862—1892) som 

t Otto Silander ( f . 1896), Kumlinge. Foto A-M Häggman. 

svenska spelmännen. Men intresset 
från spelmännens håll var obetyd-
ligt. Granroth lyckades endast få 
tfiop ett tiotal spelmän, som i 
Pbnservatoriets festsal framförde 
låtar i samlat lag. 

I Sverige bildades ett riksspel-
mansförbund redan 1947. Initiativ 
till bildande av en riksorganisation 
för de finlandssvenska spelmännen 
togs på nytt på femtiotalet av 
folkdansringen. Ringens viceordfö-
rande Sigurd Kjällman reste om-
kring i Åboland och Nyland och 
samlade namn och adresser på ett 
hundratal spelmän. Hjälp i sitt 
arbete fick han av Klas Gustafsson i 
Borgå. En rundskrivelse sändes till 
spelmännen, men anslutningen var 
dålig. Klas Gustafsson ville inte ge 
tappt. Han sände ut skrivelser och 
cirkulär till spelmännen och till slut 
lät han utlysa en finlandssvensk 
riVccrvslmancctiimma i 1S HnoctiH- men in »ol^ T.11 Xl/lcto 

inslag och estradmusik vid hem-
bygds- och föreningsfester, började 
de olika spelmanslagen växa fram. 
Lagspel var i och för sig ingenting 
nytt; t.ex. vid bröllopen i södra 
Österbotten vid tiden kring sekels-
kiftet kunde 3—7 spelmän stå för 
dansmusiken. Det var heller inte 
ovanligt att några spelmän slöt sig 
samman till en liten "orkester" och 
i spelmanstävlingarna redan på 20-
och 30-talen uppträdde de tävlande 
både enkelt och i lagtävlan. 

Bildmaterialet som använts för 
detta uppslag tillhör Folkkul-
tursarkivets samlingar. 

Under femtiotalet ökade emeller-
tid intresset för samspel starkt och 
samma utveckling har fortsatt under 

blev de stora sammankomsternas 
musik. Allmänhetens intresse växte, 
radio och TV började sända folkmu-
sikprogram och olika skivbolag 
slogs om att få publicera idolers och 
populära spelmansgruppers musik. 
Många av de tillställningar som 
under de senaste åren anordnats i 
spelmansmusikens tecken har dock 
mera fått formen av turistjippon än 
av spelmansträffar. 

Det mest anmärkningsvärda av 
allt är att spelmän vuxit fram som 
svampar ur jorden. Spelmansstäm-
morna har med ens blivit ett markant 
inslag i vårt musikliv och spelmans-
musiken värderas som en viktig 
kulturfaktor. Ute i bygderna har 
spelmanslagen alltmer kommit att 
dominera musikodlingen och man 
får därför antaga att det är just 
spelmanslaget som blir det forum 
inom vilket de lokala traditionerna 
kommer att vårdas och möta en nv 

blåste Ess-bas i Nylands bataljons 
musikkår. 

Viktor och Gustaf började spela 
fiol vid c. 12 års ålder. Viktor 
Lindfors har för sina barn berättat att 
han som 20-åring hade spelat på 144 
bröllop, till dess förde han nämligen 
bok över bröllopen. Han var aktiv 
spelman tills han var 73 år och 
spelade på bröllop i Sibbo, Helsing-
e, Borgå, Mörskom, Borgnäs m.m. 
Nästan alltid var Gustaf med. 

Skutskeppare 
och bysmeder 

Viktor och Gustaf Lindfors var 
klensmeder och skutskeppare i sina 
yngre år. De hade tillsammans en 
skuta och med den seglade de ved 
och sand till Helsingfors på 1880-ta-
let. De var också bysmeder i Spjut-
sund och hade var sin smedja. Det 
var ingen brist på arbeten; skadade 
jordbruksredskap reparerades och 
till dem smiddes nya delar, mjölk -
stånkor löcfdes, kastruller lappades 
osv. På vårvintern gjorde skutskep-
parna sina skutor i ordning för nästa 
säsong och då var det en bråd tid, 
det fanns många skutskeppare i 
trakten. 

Viktor Lindfors hade många för-
troendeuppdrag inom kommunen 
och han var en av initiativtagarna till 
den första folkskolan i Spjutsund. 
Viktor skötte också om bouppteck-
ningar och auktioner. Fastän han 
aldrig själv haft möjlighet att gå i 
någon skola hjälpte han ortsborna 
med olika slag av skrivarbeten. 

I början av 1900-talet deltog Vik-
tor och Gustaf Lindfors i spelman-
stävlingar i Helsingfors och hemför-
de flera pris. Gustaf lär ha spelat 
mycket mjukt och vackert medan 
Viktor spelade mera rivande och 
hårt. Viktor var berömd för sin 
stråkföring, som säges ha varit i 
särklass, och han kunde använda 
både tredje och fjärde läget, vilket 
var ovanligt för en allmogespelman. 
En kritiker vid en spelmanstävlan 
reagerade på följande sätt inför hans 

.lägespel: 

De flesta spelade violin i första 
läget, men några, däribland Viktor 
Vigilius (icke Virgilius) Lindfors — 
en gammal bekant och pristagare 
från Sibbo — vågade sig redan på 
ett ryck i tredje läget, ja en till äfven 
4:e läget. Som pojke läste man i 
skolan om Hannibals tåg öfver Al-
perna att "nedstigandet var värre 
än uppstigandet". Ungefär så för-
höll det sig äfven med gubben Vigi-
lius* nedkomst från "snöregioner-
na" på violinen; det såg knepigt utf 
men gick ändock. (Hbl21. V. 1911) 

Flera av Gustafs och Viktors ef-
terkommande ägnade sig åt musi-
ken, bl.a. stod Viktors son Elmar i 
unga år för dragspelsmusiken på 
danser i hemtrakten. 

Taklax erövrade första priset i den 
tävlingen — det gjorde han vanligen 
i de tävlingar, som han ställde upp i. 

Johan Erik Taklax, efter 1920 års 
namnändring Linvall, var född 
1856, uppvuxen i Petalax, där hans 
bröder Isak Vesterback och Karl 
Johan Vesterback även var goda 
fiolspelmän. Johan Erik blev seder-
mera bonde i Taklax by i Korsnäs. 
Vintertid brukade han köra runt med 
häst och brädskrinda; han köpte upp 
torkade kalvskinn och fårskinn, som 
han sedan i sin tur sålde åt någon 
större garverifirma. Taklax tillver-
kade också handskar, som han salu-
förde på sina resor. Han hade södra 

Evert Silander ( f . 1834), Kum-
linge. Foto Otto Andersson. 

svenska Österbotten som sitt verk-
samhetsområde. 

Taklax byggde själv ett tiotal fio-
ler som han sålde, och under sina 
resor köpte han och bytte fioler. Han 
hade mycket god kännedom om in-
strumenten och ett gott musiköra; 
det berättas att han gjort "Stradiva-
riusfynd". Taklax idkade också by-
teshandel med bössor och hagelge-
vär. I hans hem i Taklax var den s.k. 
gavelväggen full av fioler medan 
ugnsväggen var fullbelamrad av 
bössor. 

Ännu finns det många som kan 
berätta om de ljusa stunder, då Tak-

lax kom till gården, tog ner en fiol 
från väggen och spelade på den. 
Johan Eriks son Johannes Emil (f. 
1891) spelade mycket på danstill-
ställningar i portar, på danslavar och 
i ungdomsföreningshus i seklets bör-
jan. Han var känd för sitt taktfasta 
spel. Också sonen Frans Linvall har 
varit en duktig fiolspelman. 

Spelmanssläkten 
Silander 

På Åland har Kumlingespelmän 
med namnet Silander en speciell 
klang. Evert Silander (1834—1915) 
härstammade från en spelmanssläkt 
med anor från mitten av 1700-talet. 
Han var kantor på Kumlinge och 
sonson till fiolspelmannen Isak Si-
lander (1730—1807) också han kan-
tor. Evert Silander var som 18-åring 
en tid elev vid en sångskola i Åbo 
och hans lärare "gubben Jernberg" 
hade en tresträngad fiol som han fick 
spela på. Jernberg ville gärna att 
hans elev skulle stanna i Åbo, men 
det hade Evert Silander inte råd 
med. Fiolspelandet lämnade han än-
då inte och det kan nämnas att han 
vid spelmanstävlingen i Mariehamn 
år 1908 tilldelades ett hederspris på 
30 mk. Hur mycket fiolen verkligen 
betydde för Evert Silander förstår 
man kanske då man hör att han ännu 

. på sin dödsbädd skall ha sagt till sin 
son: "Pojts, tu ska hald strengjar på 
fioulin". 

En annan Kumlingespelmän med 
namnet Silander var Axel Ferdinand 
(1892—1965) om vilken det berättas 
att han redan som barn började spela 
på en fiol som hans far i tiden 
lyckats tillhandla sig i Torsholma i 
Brändö. Axel lärde sig låtar både av 
sin far och av Evert Silander och 
uppträdde första gången på en spel-
mansstämma i Mariehamn år 1914. 

Kumlingetraditionerna förs i våra 
dagar vidare av Otto Silander (f. 
1898), son till bröllopsspelmannen 
Oskar Silander som i sin tur var 
brorson till storspelmannen Ever Si-
lander. Otto Silander började spela i 
10-årsåldern och hade redan från 
början ett gott stöd av sin far. Otto 
Silander som varit jordbrukare och 
fiskare i hela sitt liv, har spelat på 
många bröllop i trakten och har med 

I S P E L E M A N N E R ! 
Tidigare intresserade sig forskarna huvudsakligen 

för melodierna som spelmannen spelade. 

På senare tid ha r man också bör ja t intressera sig för 
spelmannen själv. Vem är han , när spelar han och 
var för spelar han? 

Människan bakom spelmannen och den funkt ion 
hans musik fyller ha r blivit objekt för forskningen. 

Folkkultursarkivet inledde 1970 en undersökning av 
spelmanstraditionen, och redan nu kan man redovisa 
för ett material , som väl belyser spelmannens miljö och-
villkor under vår t sekel, och som fint kompletterar de 
gamla handskrif tssamlingarna. 

Matts "Bagg-Matt" Lindbäck ( f . 1862), Oravais. 

SPELMANNEN 
—vem var han? 

Bröderna Viktor ( f . 1847) och Gus 



Matts "Bagg-Matt" Lindbäck ( f . 1862), Oravais. 

t 
Under senare delen av 1800-ta-

let och förra delen av 1900-talet 
utfördes hos oss en imponerande 
insamling av spelmanslåtar. Dessa 
samlingar som uppbevaras vid ar-
kiv i Helsingfors och Åbo är myc-
ket värdefulla källor för utfors-
kningen av vår spelmanstradftion. 
En stor del av melodierna har 
dessutom genom Otto Anders-
sons, Greta Dahlströms och Alf-
hild Forslins försorg publicerats i 
verket Finlands svenska folkdikt-
ning. 

Medan forskarna tidigare intresse-
rade sig huvudsakligen för vad som. 
spelades, alltså själva melodierna, 
har man på senare tid alltmer börjat 
lägga huvudvikten vid andra fakto-
rer. Vem är det som spelar, när 
spelar han och varför spelar han? 
Människan bakom spelmannen och 
den funktion hans musik fyller blir 
föremål för forskningen. 

Är 1970 inledde Folkkultursar-
kivet en undersökning av spel-
manstraditionen och inom detta 
projekt har nu c. 200 spelmän 
intervjuats. Senaste vår utlyste ar-
kivet en frågepristävling och re-
sultatet blev c. 100 insända svar, 
som mycket väl belyser spelman-
nen, hans musik, miljö och villkor 
under vårt sekel. Detta material 
är en utmärkt komplettering till 
handskriftssamlingarna. En av 
vår intressantaste forskningsupp-
gifter just nu är att följa spelman-
nens utveckling från oumbärlig 
byspelman till dagens folkdräkts-
klädda gruppmusikant. 

De flesta hade 
ett brödyrke 

Mycket sällan har en spelman 
kunnat livnära sig på sitt spelande, 

å gott som alla våra spelmän har 

genom någon annan sysselsättning 
fått sitt levebröd. Största delen av 
spelmännen har varit bönder. Men 
många har också varit smeder, fiska-
re eller skomakare. Det var heller 
inte ovanligt att socknens organist 
eller klockare uppträdde som spel-
man. Spelmännen var ofta mång-
sysslare. Mäster Berglund i Karis-. 
Lojo uppges ha varit byskomakare, 
vetebrödsförsäljare, åderlåtare m.m. 
Klarinettspelmannen Karl Sjölund i 
Molpe verkade bl.a. som skomaka-
re, smed, snickare, urmakare och 
fiskare. 

Spelmansyrket gick ofta i arv från 
far till son. I många hem kunde så 

gott som varje familjemedlem hante-
ra något instrument, och i många fall 
kan man faktiskt tala om spelmans-
släkter. 

I Sibbo med omnejd känner man 
väl till de musikaliska bröderna 
Lindfors. Den äldsta av de fem 
bröderna var Viktor Vigilius 
(1847—1930) som spelade både fiol 
och klarinett. Sen kom Gustav Ver-
ner (1849—1926) som också spela-
de både fiol och klarinett, Frans 
Selim (1852—1914), Oskar 
(1856—1942) som var byggnadsar-
betare och spelade fiol och trumpet, 
samt Frithiof (1862—1892) som 

$ Otto Silander ( f . 1896), Kumlinge. Foto A-M Häggman. 

svenska spelmännen. Men intresset 
från spelmännens håll var obetyd-
ligt. Granroth lyckades endast få 
jiop ett tiotal spelmän, som i 
Pbnservatoriets festsal framförde 
låtar i samlat lag. 

I Sverige bildades ett riksspel-
mansförbund redan 1947. Initiativ 
till bildande av en riksorganisation 
för de finlandssvenska spelmännen 
togs på nytt på femtiotalet av 
folkdansringen. Ringens viceordfö-
rande Sigurd Kjällman reste om-
kring i Åboland och Nyland och 
samlade namn och adresser på ett 
lundratal spelmän. Hjälp i sitt 
jrbete fick han av Klas Gustafsson i 
Borgå. En rundskrivelse sändes till 
jpelmännen, men anslutningen var 
lålig. Klas Gustafsson ville inte ge 
appt. Han sände ut skrivelser och 
:irkulär till spelmännen och till slut 
ät han utlysa en finlandssvensk 
iksspelmansstämma i 15 dagstid-
ringar. Inte en enda anmälan. Det 
Kille gå ända till 1969 innan ett 
[ugotal spelmän i Lappfjärd på Klas 
Gustafssons initiativ bildade Fin-
ands svenska spelmansförbund. 

Sex år tidigare hade ett tiotal 
aelmän i Vasa bildat Svenska 
•erbottens Spelmansförbund, som 
erkade under lektor Arvid Nygårds 
•dning. Förbundet fick inte någon 
örre livskraft, emedan största 
elen av de österbottniska spelmän-
en inte anslöt sig till förbundet. 
Samtidigt med organiseringssträ-

andena bytte också spelmansrörel-
;n småningom form och karaktär, 
tvecklingen hos oss följde rätt 
oget spelmansrörelsens väg sådan 
m utstakats i Sverige. 

Sya spelmanslag 
täxer upp 
Som en följd av de nya funktioner 

>elmansmusiken fått som program-

inslag och estradmusik vid hem-
bygds- och föreningsfester, började 
de olika spelmanslagen växa fram. 
Lagspel var i och för sig ingenting 
nytt; t.ex. vid bröllopen i södra 
Österbotten vid tiden kring sekels-
kiftet kunde 3—7 spelmän stå för 
dansmusiken. Det var heller inte 
ovanligt att några spelmän slöt sig 
samman till en liten "orkester" och 
i spelmanstävlingarna redan på 20-
och 30-talen uppträdde de tävlande 
både enkelt och i lagtävlan. 

Bildmaterialet som använts för 
detta uppslag tillhör Folkkul-
tursarkivets samlingar. 

Under femtiotalet ökade emeller-
tid intresset för samspel starkt och 
samma utveckling har fortsatt under 
1950-70-talen. Till de äldsta av våra 
nuvarande spelmanslag hör Ålands 
Spelmansgille, Östra Nylands Spel-
mansgille och Tenala Spelmanslag, 
bildade under femtiotalet. De flesta 
av våra spelmanslag har uppstått 
under sextiotalet och nya spelmans-
lag bildas hela tiden, f.n. verkar 
över fyrtio lag i Finlands svenskbyg-
der. 

Allmogemusiken 
plötsligt pop 

Under slutet av 1960- och början 
av 1970-talet förändrades folkmusi-
kens villkor med ens. Någonting 
mycket märkligt hände. Det gamla 
bondesamhällets bruksmusik blev 
ett mode. 

Ett typiskt uttryck för den nya 
moderiktningen i vårt land blev 
folkmusikfestivalerna i Kaustby, 
den första hölls 1968. Tusentals 
spelmän samlades inför en exceptio-
nellt stor publik. Spelmansmusiken 

blev de stora sammankomsternas 
musik. Allmänhetens intresse växte, 
radio och TV började sända folkmu-
sikprogram och olika skivbolag 
slogs om att få publicera idolers och 
populära spelmansgruppers musik. 
Många av de tillställningar som 
under de senaste åren anordnats i 
spelmansmusikens tecken har dock 
mera fått formen av turistjippon än 
av spelmansträffar. 

Det mest anmärkningsvärda av 
allt är att spelmän vuxit fram som 
svampar ur jorden. Spelmansstäm-
morna har med ens blivit ett markant 
inslag i vårt musikliv och spelmans-
musiken värderas som en viktig 
kulturfaktor. Ute i bygderna har 
spelmanslagen alltmer kommit att 
dominera musikodlingen och man 
får därför antaga att det är just 
spelmanslaget som blir det forum 
inom vilket de lokala traditionerna 
kommer att vårdas och möta en ny 
generation. 

Splittrad bild 
Bilden av den i dag utövade 

spelmansmusiken är oerhört splitt-
rad. Jämsides med gehörsspelmän 
verkar spelmanslag som framför 
traditionell musik och grupper som 
närmar sig orkestersammansättning 
och som framför notfästa och 
arrangerade melodier. Arbetar- och 
medborgarinstitut undervisar i "-
spelning" och olika instruktörer ger 
handledning. Repertoaren varierar 
mellan 1600-tals menuetter och 
nyare "tango". Spelmannen produ-
cerar sådan musik som samhället 
begär, han kan rätta sig efter 
publiken — allt från konsertpublik 
till gammeldansens vänner. 

Spelmannen är inte längre helt 
oumbärlig vid ungdomens danstill-
ställningar, vid bröllop eller begrav-
ningar. Men också dagens samhälle 
är i stort behov av hans tjänster. 

blåste Ess-bas i Nylands bataljons 
musikkår. 

Viktor och Gustaf började spela 
fiol vid c. 12 års ålder. Viktor 
Lindfors har för sina barn berättat att 
han som 20-åring hade spelat på 144 
bröllop, till dess förde han nämligen 
bok Över bröllopen. Han var aktiv 
spelman tills han var 73 år och 
spelade på bröllop i Sibbo, Helsing-
e, Borgå, Mörskom, Borgnäs m.m. 
Nästan alltid var Gustaf med. 

Skutskeppare 
och bysmeder 

Viktor och Gustaf Lindfors var 
klensmeder och skutskeppare i sina 
yngre år. De hade tillsammans en 
skuta och med den seglade de ved 
och sand till Helsingfors på 1880-ta-
let. De var också bysmeder i Spjut-
sund och hade var sin smedja. Det 
var ingen brist på arbeten; skadade 
jordbruksredskap reparerades och 
till dem smiddes nya delar, mjölk-
stånkor löddes, kastruller lappades 
osv. På vårvintern gjorde skutskep-
parna sina skutor i ordning för nästa 
säsong och då var det en bråd tid, 
det fanns många skutskeppare i 
trakten. 

Viktor Lindfors hade många för-
troendeuppdrag inom kommunen 
och han var en av initiativtagarna till 
den första folkskolan i Spjutsund. 
Viktor skötte också om bouppteck-
ningar och auktioner. Fastän han 
aldrig själv haft möjlighet att gå i 
någon skola hjälpte han ortsborna 
med olika slag av skrivarbeten. 

I början av 1900-talet deltog Vik-
tor och Gustaf Lindfors i spelman-
stävlingar i Helsingfors och hemför-
de flera pris. Gustaf lär ha spelat 
mycket mjukt och vackert medan 
Viktor spelade mera rivande och 
hårt. Viktor var berömd för sin 
stråkföring, som säges ha varit i 
särklass, och han kunde använda 
både tredje och fjärde läget, vilket 
var ovanligt för en allmogespelman. 
En kritiker vid en spelmanstävlan 
reagerade på följande sätt inför hans 

.lägespel: 

De flesta spelade violin i första 
läget, men några, däribland Viktor 
Vigilius (icke Virgilius) Lindfors — 
en gammal bekant och pristagare 
från Sibbo — vågade sig redan på 
ett ryck i tredje läget, ja en till äfven 
4:e läget. Som pojke läste man i 
skolan om Hannibals tåg öfver Al-
perna att "nedstigandet var värre 
än uppstigandet". Ungefär så för-
höll det sig äfven med gubben Vigi-
lius9 nedkomst från 9'snöregioner-
na* * på violinen; det såg knepigt ut, 
men gick ändock. (Hbl21. V. 1911) 

Flera av Gustafs och Viktors ef-
terkommande ägnade sig åt musi-
ken, bl.a. stod Viktors son Elmar i 
unga år för dragspelsmusiken på 
danser i hemtrakten. 

Fioler, bössor 
och kalvskinn 

Brages spelmanstävlan i Helsing-
fors 1920 förlöpte utan större entu-
siasm från pressens sida. Vasabla-
dets utsände fann nivån låg, på ett 
undantag när: 

I äldre kategorin fanns egentligen 
endast en verkligt förstklassig spel-
man, och det var en österbottning: 
Johan Erik Taklaks från Korsnäs. 
Han verkade som ett friskt vårregn i 
oljudet och oskickligheten. Taklaks 
som redan är en gammal man, är 
verkligen en präktig spelmanstyp av 
den gamla goda stammen, vilken 
tyvärr börjar bli så tunnsådd. Han 
spelade två gamla menuetter och en 
polska därpå. Jag antecknade fina 
melodier, god takt, rent och vackert 
spel, äkta '*utkrusningr\ Ingen an-
nan fick sådant betyg." 

Taklax erövrade första priset i den 
tävlingen — det gjorde han vanligen 
i de tävlingar, som han ställde upp i. 

Johan Erik Taklax, efter 1920 års 
namnändring Linvall, var född 
1856, uppvuxen i Petalax, där hans 
bröder Isak Vesterback och Karl 
Johan Vesterback även var goda 
fiolspelmän. Johan Erik blev seder-
mera bonde i Taklax by i Korsnäs. 
Vintertid brukade han köra runt med 
häst och brädskrinda; han köpte upp 
torkade kalvskinn och fårskinn, som 
han sedan i sin tur sålde åt någon 
större garverifirma. Taklax tillver-
kade också handskar, som han salu-
förde på sina resor. Han hade södra 

Evert Silander ( f . 1834), Kum-
linge. Foto Otto Andersson. 

svenska Österbotten som sitt verk-
samhetsområde. 

Taklax byggde själv ett tiotal fio-
ler som han sålde, och under sina 
resor köpte han och bytte fioler. Han 
hade mycket god kännedom om in-
strumenten och ett gott musiköra; 
det berättas att han gjort "Stradiva-
riusfynd". Taklax idkade också by-
teshandel med bössor och hagelge-
vär. I hans hem i Taklax var den s.k. 
gavelväggen full av fioler medan 
ugns väggen var fullbelamrad av 
bössor. 

Ännu finns det många som kan 
berätta om de ljusa stunder, då Tak-

lax kom till gården, tog ner en fiol 
från väggen och spelade på den. 
Johan Eriks son Johannes Emil (f. 
1891) spelade mycket på danstill-
ställningar i portar, på danslavar och 
i ungdomsföreningshus i seklets bör-
jan. Han var känd för sitt taktfasta 
spel. Också sonen Frans Linvall har 
varit en duktig fiolspelman. 

Spelmanssläkten 
Silander 

På Åland har Kumlingespelmän 
med namnet Silander en speciell 
klang. Evert Silander (1834—1915) 
härstammade från en spelmanssläkt 
med anor från mitten av 1700-talet. 
Han var kantor på Kumlinge och 
sonson till fiolspelmannen Isak Si-
lander (1730—1807) också han kan-
tor. Evert Silander var som 18-åring 
en tid elev vid en sångskola i Åbo 
och hans lärare "gubben Jernberg" 
hade en tresträngad fiol som han fick 
spela på. Jernberg ville gärna att 
hans eiev skulle stanna i Åbo, men 
det hade Evert Silander inte råd 
med. Fiolspelandet lämnade han än-
då inte och det kan nämnas att han 
vid spelmanstävlingen i Mariehamn 
år 1908 tilldelades ett hederspris på 
30 mk. Hur mycket fiolen verkligen 
betydde för Evert Silander förstår 
man kanske då man hör att han ännu 

, på sin dödsbädd skall ha sagt till sin 
son: "Pojts, tu ska hald strengjar på 
fioulin". 

En annan Kumlingespelmän med 
namnet Silander var Axel Ferdinand 
(1892—1965) om vilken det berättas 
att han redan som barn började spela 
på- en fiol som hans far i tiden 
lyckats tillhandla sig i Torsholma i 
Brändö. Axel lärde sig låtar både av 
sin far och av Evert Silander och 
uppträdde första gången på en spel-
mansstämma i Mariehamn år 1914. 

Kumlingetraditionerna förs i våra 
dagar vidare av Otto Silander (f. 
1898), son till bröllopsspelmannen 
Oskar Silander som i sin tur var 
brorson till storspelmannen Ever Si-
lander. Otto Silander började spela i 
10-årsåldern och hade redan från 
början ett gott stöd av sin far. Otto 
Silander som varit jordbrukare och 
fiskare i hela sitt liv, har spelat på 
många bröllop i trakten och har med 

Johan Erik Taklax ( f . 1856), Korsnäs. Foto Alfhild Forslin. 
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villkor under vårt sekel, och som fint kompletterar de 
gamla handskrif tssamlingarna. 

SPELMANNEN 
—vem v a r han? 

Bröderna Viktor ( f . 1847) och C 



Tidigare intresserade sig forskarna huvudsakligen 
för melodierna som spelmannen spelade. 

På senare tid ha r man också bör ja t intressera sig för 
spelmannen själv. Vem är han , nä r spelar han och 
varför spelar han? 

Människan bakom spelmannen och den funkt ion 
hans musik fyller ha r blivit objekt för forskningen. 

Folkkulturs arkivet inledde 1970 en undersökning av 
spelmanstraditionen, och redan nu kan man redovisa 
för ett material , som väl belyser spelmannens miljö och* 
villkor under vårt sekel, och som fint komplet terar de 
gamla handskrif tssamlingarna. 

SPELMANNEN 
—vem var han? 

gott som varje familjemedlem hante-
ra något instrument, och i många fall 
kan man faktiskt tala om spelmans-
släkter. 

I Sibbo med omnejd känner man 
väl till de musikaliska bröderna 
Lindfors. Den äldsta av de fem 
bröderna var Viktor Vigilius 
(1847—1930) som spelade både fiol 
och klarinett. Sen kom Gustav Ver-
ner (1849—1926) som också spela-
de både fiol och klarinett, Frans 
Selim (1852—1914), Oskar 
(1856—1942) som var byggnadsar-
betare och spelade fiol och trumpet, 
samt Frithiof (1862—1892) som 

re. Foto A-M Häggman. 
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usik. Allmänhetens intresse växte, 
dio och TV började sända folkmu-
cprogram och olika skivbolag 
)gs om att få publicera idolers och 
»pulära spelmansgruppers musik, 
ånga av de tillställningar som 
ider de senaste åren anordnats i 
elmansmusikens tecken har dock 
*ra fått formen av turistjippon än 
spelmansträffar. 

Det mest anmärkningsvärda av 
t är att spelmän vuxit fram som 
ampar ur jorden. Spelmansstäm-
3rna har med ens blivit ett markant 
;lag i vårt musikliv och spelmans-
jsiken värderas som en viktig 
1 turfaktor. Ute i bygderna har 
^Imanslagen alltmer kommit att 
minera musikodlingen och man 
• därför antaga att det är just 

blåste Ess-bas i Nylands bataljons 
musikkår. 

Viktor och Gustaf började spela 
fiol vid c. 12 års ålder. Viktor 
Lindfors har för sina barn berättat att 
han som 20-åring hade spelat på 144 
bröllop, till dess förde han nämligen 
bok över bröllopen. Han var aktiv 
spelman tills han var 73 år och 
spelade på bröllop i Sibbo, Helsing-
e, Borgå, Mörskom, Borgnäs m.m. 
Nästan alltid var Gustaf med. 

Skutskeppare 
och bysmeder 

Viktor och Gustaf Lindfors var 
klensmeder och skutskeppare i sina 
yngre år. De hade tillsammans en 
skuta och med den seglade de ved 
och sand till Helsingfors på 1880-ta-
let. De var också bysmeder i Spjut-
sund och hade var sin smedja. Det 
var ingen brist på arbeten; skadade 
jordbruksredskap reparerades och 
till dem smiddes nya delar, mjölk-
stånkor löddes, kastruller lappades 
osv. På vårvintern gjorde skutskep-
parna sina skutor i ordning för nästa 
säsong och då var det en bråd tid, 
det fanns många skutskeppare i 
trakten. 

Viktor Lindfors hade många för-
troendeuppdrag inom kommunen 
och han var en av initiativtagarna till 
den första folkskolan i Spjutsund. 
Viktor skötte också om bouppteck-
ningar och auktioner. Fastän han 
aldrig själv haft möjlighet att gå i 
någon skola hjälpte han ortsborna 
med olika slag av skrivarbeten. 

I början av 1900-talet deltog Vik-
tor och Gustaf Lindfors i spelman-
stävlingar i Helsingfors och hemför-
de flera pris. Gustaf lär ha spelat 
mycket mjukt och vackert medan 
Viktor spelade mera rivande och 
hårt. Viktor var berömd för sin 
stråkföring, som säges ha varit i 
särklass, och han kunde använda 
både tredje och fjärde läget, vilket 
var ovanligt för en allmogespelman. 
En kritiker vid en spelmanstävlan 
reagerade på följande sätt inför hans 

.lägespel: 

De flesta spelade violin i första 
läget, men några, däribland Viktor 
Vigilius (icke Virgilius) Lindfors — 
en gammal bekant och pristagare 
från Sibbo — vågade sig redan på 
ett ryck i tredje läget, ja en till äfven 
4:e läget. Som pojke läste man i 
skolan om Hannibals tåg öfver Al-
perna att "nedstigandet var värre 
än uppstigandet". Ungefär så för-
höll det sig äfven med gubben Vigi-
lius* nedkomst från "snöregioner-
na1* på violinen; det såg knepigt ut, 
men gick ändock. (Hbl21. V. 1911) 

Flera av Gustafs och Viktors ef-
terkommande ägnade sig åt musi-

Taklax erövrade första priset i den 
tävlingen — det gjorde han vanligen 
i de tävlingar, som han ställde upp i. 

Johan Erik Taklax, efter 1920 års 
namnändring Linvall, var född 
1856, uppvuxen i Petalax, där hans 
bröder Isak Vesterback och Karl 
Johan Vesterback även var goda 
fiolspelmän. Johan Erik blev seder-
mera bonde i Taklax by i Korsnäs. 
Vintertid brukade han köra runt med 
häst och brädskrinda; han köpte upp 
torkade kalvskinn och fårskinn, som 
han sedan i sin tur sålde åt någon 
större garverifirma. Taklax tillver-
kade också handskar, som han salu-
förde på sina resor. Han hade södra 

Evert Silander ( f . 1834), Kum-
linge. Foto Otto Andersson. 

svenska Österbotten som sitt verk-
samhetsområde. 

Taklax byggde själv ett tiotal fio-
ler som han sålde, och under sina 
resor köpte han och bytte fioler. Han 
hade mycket god kännedom om in-
strumenten och ett gott musiköra; 
det berättas att han gjort "Stradiva-
riusfynd". Taklax idkade också by-
teshandel med bössor och hagelge-
vär. I hans hem i Taklax var den s.k. 
gavelväggen full av fioler medan 
ugnsväggen var fullbelamrad av 
bössor. 

Ännu finns det många som kan 
berätta om de ljusa stunder, då Tak-

JBröderna Viktor ( f . 1847) och Gustaf ( f . 1849) Lindfors, Sibbo. Foto Otto Andersson. 

lax kom till gården, tog ner en fiol 
från väggen och spelade på den. 
Johan Eriks son Johannes Emil (f. 
1891) spelade mycket på danstill-
ställningar i portar, på danslavar och 
i ungdomsföreningshus i seklets bör-
jan. Han var känd för sitt taktfasta 
spel. Också sonen Frans Linvall har 
varit en duktig fiolspelman. 

Spelmanssläkten 
Silander 

På Åland har Kumlingespelmän 
med namnet Silander en speciell 
klang. Evert Silander (1834-—1915) 
härstammade från en spelmanssläkt 
med anor från mitten av 1700-talet. 
Han var kantor på Kumlinge och 
sonson till fiolspelmannen Isak Si-
lander (1730—1807) också han kan-
tor. Evert Silander var som 18-åring 
en tid elev vid en sångskola i Åbo 
och hans lärare "gubben Jernberg" 
hade en tresträngad fiol som han fick 
spela på. Jernberg ville gärna att 
hans elev skulle stanna i Åbo, men 
det hade Evert Silander inte råd 
med. Fiolspelandet lämnade han än-
då inte och det kan nämnas att han 
vid spelmanstävlingen i Mariehamn 
år 1908 tilldelades ett hederspris på 
30 mk. Hur mycket fiolen verkligen 
betydde för Evert Silander förstår 
man kanske då man hör att han ännu 

. på sin dödsbädd skall ha sagt till sin 
son: "Pojts, tu ska hald strengjar på 
fioulin". 

En annan Kumlingespelmän med 
• namnet Silander var Axel Ferdinand 

(1892—1965) om vilken det berättas 
att han redan som barn började spela 
på en fiol som hans far i tiden 
lyckats tillhandla sig i Torsholma i 
Brändö. Axel lärde sig låtar både av 
sin far och av Evert Silander och 
uppträdde första gången på en spel-
mansstämma i Mariehamn år 1914. 

Kumlingetraditionerna förs i våra 
dagar vidare av Otto Silander (f. 
1898), son till bröllopsspelmannen 
Oskar Silander som i sin tur var 
brorson till storspelmannen Ever Si-
lander. Otto Silander började spela i 
10-årsåldern och hade redan från 
början ett gott stöd av sin far. Otto 
Silander som varit jordbrukare och 
fiskare i hela sitt liv, har spelat på 
många bröllop i trakten och har med 

god framgång deltagit i spelman-
stävlingar sedan 1914. På spelmans-
stämman på Åland sommaren 1974 
uppträdde han till allmän förtjusning 
med en gammal Kumlingelåt spelad 
på omstämd fiol, ett spelsätt som 
mycket få behärskar i våra dagar. 

Den legendariske 
Bagg-Matt 

En känd österbottnisk spelmans-
gestalt var Matts Lindbäck 
(1862—1937) vanligen kallad 
"Bagg-Matt". Han var smed och 
bosatt i bygruppen Baggas i Ora-
vais. Hans far Henrik Henriksson-

Många av de skickliga bygde-
spelmännen hade börjat hante-
ra fiolen redan i koltåldern. 
Spelmansplantan ovan är Art-
hur Rosander, Föglö. Han var 
född 1874 och var 3-4 år när 
bilden togs. 

Lindbäck var på sin tid känd spel-
man, och Bagg-Matt spelade på 
bröllop redan vid 14 års ålder. 

När han var 17 år blev han en 
gång ombedd att spela på ett bröl-
lop, men då han just då gick i 
skriftskolan vågade han inte ställa 
upp, av rädsla för att inte bli konfir-
merad. Men brudparet gav sig inte 
utan sökte upp prästen för att denne 
skulle ge sitt samtycke. Prästen lär 
ha svarat: "Har han nu börjat med 
ett sånt yrke, så måste han väl hålla 
det. Men det skall jag nog säga, att 
en spelman har en djävul i varje 
finger." 

Oefterhärmlig 
Det berättas om Bagg-Matt att 

han kunde fler menuetter än någon 
annan spelman. För det mesta spela-
de han ensam, han spelade så fylligt 
och kraftigt att det helt enkelt inte 
behövdes någon förstärkning. Hans 
spelstil lär ha varit alldeles oefter-

sen. Musiken fortsatte. Till slut steg 
kvinnan ändå upp på sina fötter och 
stod och hoppade i takt med musi-
ken, medan hon höll ett stadigt tag i 
spis järnet. 

Flera av Bagg-Matts efterkom-
mande har ägnat sig åt musiken. 
Sonen Gustaf (f. 1903) var en myc-
ket skicklig fiolspelman. Traditio-
nerna förs nu vidare av dottern Berta 
Backström, som behärskar en stor 
del av sin fars repertoar och som 
också hemfört pris i flera spelman-
stävlingar. 

Fuxen spelade 
för mat 

I svenska Österbottens nordligaste 
socknar berättas gärna om Fuxen. 
Han var en spelman sådan man 
gärna föreställt sig gamla tiders spel-
män. Om vintrarna färdades han 
runt och drog en kälke efter sig. Han 
spelade för mat, fick kött, potatis, 
säd, som han drog hem. Fuxens 
riktiga namn var Anders Blomqvist. 
Han var en mångsysslare, men en av 
de få spelmän hos oss som verkligen 
försökt livnära sig på sitt spelande. 
Han var hemma i Esse, men kom 
som ung änkling till Kronoby, där 
han blev omgift med Skalas Bigg. 

Fux och Bigg hade snart fyra små 
munnar att mätta, men det var myc-
ket knappt om födan i hemmet. Om 
Fuxens försök att skrapa ihop mat 
under hungeråret 1867 berättas föl-
jande sägen: 

En bonde på Hästö lovade Fux en 
tunna råg, om han kunde spela en 
bestämd vals utan att stampa takten 
med foten. Fuxen blev glad och 
började spela. Början gick bra, men 
då Fux började närma sig slutet på 
valsen glömde han sig, och foten 
började stampa. Men enligt sägnen 
förbarmade sig bonden över honom 
och han fick säden. 

Valsen som Fuxen spelade den 
gången, en slätvals, spelas fortfaran-
de mycket och dessa ord uppges 
höra till melodien: "De barnena 
små, de hungriga gå, de fråga sin 
mamma, vad de skola f å . " 

Stämde koskällor 
Fux var smed också. Han tillver-

kade koskällor, som han lade i en 
påse på ryggen och gav sig ut i 
socknen för att sälja. Hans koskällor 
var mycket efterfrågade. Det berät-
tas nämligen att Fux var så skicklig 
på att stämma skällorna, att klangen 
hördes längre än vanliga skällor. 
Fux försökte sig också på att tillver-
ka koppar och fat till försäljning. I 
det arbetet hade han hjälp av sin 
hustru, ty det heter än i dag: "Fux 
han svarva och Bigg hon dro." Men 
Fuxen uppträdde också som murare. 
När han i den egenskapen kom till 
nåeon gård. hade han vanligen hela 



lkor under vårt sekel, och som fint kompletterar de 
mla handskrif tssamlingarna. 

SPELMANNEN 
-vem var han? 

Bröderna Viktor ( f . 1847) och Gustaf ( f . 1849) Lindfors, Sibbo. Foto Otto Andersson. 

om varje familjemedlem hante-
*ot instrument, och i många fall 
nan faktiskt tala om spelmans-

ibbo med omnejd känner man 
ill de musikaliska bröderna 
örs. Den äldsta av de fem 
rna var Viktor Vigilius 
'—1930) som spelade både fiol 
larinett. Sen kom Gustav Ver-
1849—1926) som också spela-
ide fiol och klarinett, Frans 
i (1852—1914), Oskar 
i—1942) som var byggnadsar-
^ och spelade fiol och trumpet, 

Frithiof (1862—1892) som 

o A-M Häggman. 

stora sammankomsternas 
lmänhetens intresse växte, 
TV började sända folkmu-
n och olika skivbolag 
itt få publicera idolers och 
spelmansgruppers musik, 
v de tillställningar som 
senaste åren anordnats i 
nusikens tecken har dock 
formen av turistjippon än 
nsträffar. 
is t anmärkningsvärda av 
spelmän vuxit fram som 
lr jorden. Spelmansstäm-
med ens blivit ett markant 
rt musikliv och spelmans-
värderas som en viktig 
>r. Ute i bygderna har 
igen alltmer kommit att 
musikodlingen och man 

antaga att det är just 
iget som blir det forum 
^t de lokala traditionerna 
tt vårdas och möta en ny 

rad bild 
av den i dag utövade 
usiken är oerhört splitt-
des med gehörsspelmän 
^lmanslag som framför 
musik och grupper som 
orkestersammansättning 
framför notfästa och 

i melodier. Arbetar- och 
institut undervisar i "-
3ch olika instruktörer ger 
g. Repertoaren varierar 
•00-tals menuetter och 
go". Spelmannen produ-
i musik som samhället 
i kan rätta sig efter 
- allt från konsertpublik 
Idansens vänner, 
nen är inte längre helt 
vid ungdomens danstill-
vid bröllop eller begrav-
n också dagens samhälle 
^hov av hans tjänster. 

blåste Ess-bas i Nylands bataljons 
musikkår. 

Viktor och Gustaf började spela 
fiol vid c. 12 års ålder. Viktor 
Lindfors har för sina barn berättat att 
han som 20-åring hade spelat på 144 
bröllop, till dess förde han nämligen 
bok över bröllopen. Han var aktiv 
spelman tills han var 73 år och 
spelade på bröllop i Sibbo, Helsing-
e, Borgå, Mörskom, Borgnäs m.m. 
Nästan alltid var Gustaf med. 

Skutskeppare 
och bysmeder 

Viktor och Gustaf Lindfors var 
klensmeder och skutskeppare i sina 
yngre år. De hade tillsammans en 
skuta och med den seglade de ved 
och sand till Helsingfors på 1880-ta-
let. De var också bysmeder i Spjut-
sund och hade var sin smedja. Det 
var ingen brist på arbeten; skadade 
jordbruksredskap reparerades och 
till dem smiddes nya delar, mjölk-
stånkor löddes, kastruller lappades 
osv. På vårvintern gjorde skutskep-
parna sina skutor i ordning för nästa 
säsong och då var det en bråd tid, 
det fanns många skutskeppare i 
trakten. 

Viktor Lindfors hade många för-
troendeuppdrag inom kommunen 
och han var en av initiativtagarna till 
den första folkskolan i Spjutsund. 
Viktor skötte också om bouppteck-
ningar och auktioner. Fastän han 
aldrig själv haft möjlighet att gå i 
någon skola hjälpte han ortsborna 
med olika slag av skrivarbeten. 

I början av 1900-talet deltog Vik-
tor och Gustaf Lindfors i spelman-
stävlingar i Helsingfors och hemför-
de flera pris. Gustaf lär ha spelat 
mycket mjukt och vackert medan 
Viktor spelade mera rivande och 
hårt. Viktor var berömd för sin 
stråkföring, som säges ha varit i 
särklass, och han kunde använda 
både tredje och fjärde läget, vilket 
var ovanligt för en allmogespelman. 
En kritiker vid en spelmanstävlan 
reagerade på följande sätt inför hans 

.lägespel: 

De flesta spelade violin i första 
läget, men några, däribland Viktor 
Vigilius (icke Virgilius) Lindfors — 
en gammal bekant och pristagare 
från Sibbo — vågade sig redan på 
ett ryck i tredje läget, ja en till äfven 
4:e läget. Som pojke läste man i 
skolan om Hannibals tåg öfver Al-
perna att "nedstigandet var värre 
än uppstigandet". Ungefär så för-
höll det sig äfven med gubben Vigi-
lius' nedkomst från "snöregioner-
na*9 på violinen; det såg knepigt ut, 
men gick ändock. (Hbl2l. V. 1911) 

Rera av Gustafs och Viktors ef-
terkommande ägnade sig åt musi-
ken, bl.a. stod Viktors son Elmar i 
unga år för dragspelsmusiken på 
danser i hemtrakten. 

Fioler, bössor 
och kalvskinn 

Brages spelmanstävlan i Helsing-
fors 1920 förlöpte utan större entu-
siasm från pressens sida. Vasabla-
dets utsände fann nivån låg, på ett 
undantag när: 

I äldre kategorin fanns egentligen 
endast en verkligt förstklassig spel-
man, och det var en österbottning: 
Johan Erik Taklaks från Korsnäs. 
Han verkade som ett friskt vårregn i 
oljudet och oskickligheten. Taklaks 
som redan är en gammal man, är 
verkligen en präktig spelmanstyp av 
den gamla goda stammen, vilken 
tyvärr börjar bli så tunnsådd. Han 
spelade två gamla menuetter och en 
polska därpå. Jag antecknade fina 
melodier, god takt, rent och vackert 
spel, äkta "utkrusning". Ingen an-
nan fick sådant betyg." 

Taklax erövrade första priset i den 
tävlingen — det gjorde han vanligen 
i de tävlingar, som han ställde upp i. 

Johan Erik Taklax, efter 1920 års 
namnändring Linvall, var född 
1856, uppvuxen i Petalax, där hans 
bröder Isak Vesterback och Karl 
Johan Vesterback även var goda 
fiolspelmän. Johan Erik blev seder-
mera bonde i Taklax by i Korsnäs. 
Vintertid brukade han köra runt med 
häst och brädskrinda; han köpte upp 
torkade kalvskinn och fårskinn, som 
han sedan i sin tur sålde åt någon 
större garverifirma. Taklax tillver-
kade också handskar, som han salu-
förde på sina resor. Han hade södra 

Evert Silander ( f . 1834), Kum-
linge. Foto Otto Andersson. 

svenska Österbotten som sitt verk-
samhetsområde. 

Taklax byggde själv ett tiotal fio-
ler som han sålde, och under sina 
resor köpte han och bytte fioler. Han 
hade mycket god kännedom om in-
strumenten och ett gott musiköra; 
det berättas att han gjort "Stradiva-
riusfynd". Taklax idkade också by-
teshandel med bössor och hagelge-
vär. I hans hem i Taklax var den s.k. 
gavelväggen full av fioler medan 
ugnsväggen var fullbelamrad av 
bössor. 

Ännu finns det många som kan 
berätta om de ljusa stunder, då Tak-

lax kom till gården, tog ner en fiol 
från väggen och spelade på den. 
Johan Eriks son Johannes Emil (f. 
1891) spelade mycket på danstill-
ställningar i portar, på danslavar och 
i ungdomsföreningshus i seklets bör-
jan. Han var känd för sitt taktfasta 
spel. Också sonen Frans Linvall har 
varit en duktig fiolspelman. 

Spelmanssläkten 
Silander 

På Åland har Kumlingespelmän 
med namnet Silander en speciell 
klang. Evert Silander (1834—1915) 
härstammade från en spelmanssläkt 
med anor från mitten av 1700-talet. 
Han var kantor på Kumlinge och 
sonson till fiolspelmannen Isak Si-
lander (1730—1807) också han kan-
tor. Evert Silander var som 18-åring 
en tid elev vid en sångskola i Åbo 
och hans lärare "gubben Jernberg" 
hade en tresträngad fiol som han fick 
spela på. Jernberg ville gärna att 
hans elev skulle stanna i Åbo, men 
det hade Evert Silander inte råd 
med. Fiolspelandet lämnade han än-
då inte och det kan nämnas att han 
vid spelmanstävlingen i Mariehamn 
år 1908 tilldelades ett hederspris på 
30 mk. Hur mycket fiolen verkligen 
betydde för Evert Silander förstår 
man kanske då man hör att han ännu 

, på sin dödsbädd skall ha sagt till sin 
son: "Pojts, tu ska hald strengjar på 
fioulin". 

En annan Kumlingespelmän med 
namnet Silander var Axel Ferdinand 
(1892—1965) om vilken det berättas 
att han redan som barn började spela 
på en fiol som hans far i tiden 
lyckats tillhandla sig i Torsholma i 
Brändö. Axel lärde sig låtar både av 
sin far och av Evert Silander och 
uppträdde första gången på en spel-
mansstämma i Mariehamn år 1914. 

Kumlingetraditionerna förs i våra 
dagar vidare av Otto Silander (f. 
1898), son till bröllopsspelmannen 
Oskar Silander som i sin tur var 
brorson till storspelmannen Ever Si-
lander. Otto Silander började spela i 
10-årsåldern och hade redan från 
början ett gott stöd av sin far. Otto 
Silander som varit jordbrukare och 
fiskare i hela sitt liv, har spelat på 
många bröllop i trakten och har med 

god framgång deltagit i spelman-
stävlingar sedan 1914. På spelmans-
stämman på Åland sommaren 1974 
uppträdde han till allmän förtjusning 
med en gammal Kumlingelåt spelad 
på omstämd fiol, ett spelsätt som 
mycket få behärskar i våra dagar. 

Den legendariske 
Bagg-Matt 

En känd österbottnisk spelmans-
gestalt var Matts Lindbäck 
(1862—1937) vanligen kallad 
"Bagg-Matt". Han var smed och 
bosatt i bygruppen Baggas i Ora-
vais. Hans far Henrik Henriksson-

Johan Erik Taklax ( f . 1856), Korsnäs. Foto Alfhild Forslin. 

Många av de skickliga bygde-
spelmännen hade börjat hante-
ra fiolen redan i koltåldern. 
Spelmansplantan ovan är Art-
hur Rosander, Föglö. Han var 
född 1874 och var 3-4 år när 
bilden togs. 

Lindbäck var på sin tid känd spel-
man, och Bagg-Matt spelade på 
bröllop redan vid 14 års ålder. 

När han var 17 år blev han en 
gång ombedd att spela på ett bröl-
lop, men då han just då gick i 
skriftskolan vågade han inte ställa 
upp, av rädsla för att inte bli konfir-
merad. Men brudparet gav sig inte 
utan sökte upp prästen för att denne 
skulle ge sitt samtycke. Prästen lär 
ha svarat: "Har han nu börjat med 
ett sånt yrke, så måste han väl hålla 
det. Men det skall jag nog säga, att 
en spelman har en djävul i varje 
finger." 

Oefterhärmlig 
Det berättas om Bagg-Matt att 

han kunde fler menuetter än någon 
annan spelman. För det mesta spela-
de han ensam, han spelade så fylligt 
och kraftigt att det helt enkelt inte 
behövdes någon förstärkning. Hans 
spelstil lär ha varit alldeles oefter-
härmlig, han skelade på flera sträng-
ar samtidigt och för honom var det 
ingen skillnad var han hade fiolen, 
under hakan, i famnen, på vänster 
eller höger sida. 

"Ranckas-Emil", en spelman i 
Munsala, sändes till Bagg-Matt för 
att lära sig något av hans spel: "Å så 
börja han spela. Och jag försökte 
följa med, men det var så gott som 
omöjligt. Det var på det sättet att 
han darra me stråken, trrr, och tillika 
darra han me fingrarna. Och så spela 
han i moll och i dur om vartannat. 
Och så kunde han börja var som 
helst och spela på en och samma 
melodi. In t' kunde jag följa med det 
där int \ Omöjligt. Men när de talar 
om att nån kan spela som Bagg-
Matt. Det är humbug. Ingen spelar 
som han." 

Det berättas även historier om 
Bagg-Matts förunderliga spel. En 
gång spelade han till dans i en 
bondgård, där en kvinna låg förla-
mad i kammaren. När hon hörde 
Bagg-Matt spela, bad hon om att få 
bli inburen i stugan. Man placerade 
henne försiktigt på en stol vid spi-

sen. Musiken fortsatte. Till slut steg 
kvinnan ändå upp på sina fötter och 
stod och hoppade i takt med musi-
ken, medan hon höll ett stadigt tag i 
spisjärnet. 

Flera av Bagg-Matts efterkom-
mande har ägnat sig åt musiken. 
Sonen Gustaf (f. 1903) var en myc-
ket skicklig fiolspelman. Traditio-
nerna förs nu vidare av dottern Berta 
Backström, som behärskar en stor 
del av sin fars repertoar och som 
också hemfört pris i flera spelman-
stävlingar. 

Fuxen spelade 
för mat 

I svenska Österbottens nordligaste 
socknar berättas gärna om Fuxen. 
Han var en spelman sådan man 
gärna föreställt sig gamla tiders spel-
män. Om vintrarna färdades han 
runt och drog en kälke efter sig. Han 
spelade för mat, fick kött, potatis, 
säd, som han drog hem. Fuxens 
riktiga namn var Anders Blomqvist. 
Han var en mångsysslare, men en av 
de få spelmän hos oss som verkligen 
försökt livnära sig på sitt spelande. 
Han var hemma i Esse, men kom 
som ung änkling till Kronoby, där 
han blev omgift med Skalas Bigg. 

Fux och Bigg hade snart fyra små 
munnar att mätta, men det var myc-
ket knappt om födan i hemmet. Om 
Fuxens försök att skrapa ihop mat 
under hungeråret 1867 berättas föl-
jande sägen: 

En bonde på Hästö lovade Fux en 
tunna råg, om han kunde spela en 
bestämd vals utan att stampa takten 
med foten. Fuxen blev glad och 
började spela. Början gick bra, men 
då Fux började närma sig slutet på 
valsen glömde han sig, och foten 
började stampa. Men enligt sägnen 
förbarmade sig bonden över honom 
och han fick säden. 

Valsen som Fuxen spelade den 
gången, en slätvals, spelas fortfaran-
de mycket och dessa ord uppges 
höra till melodien: "De barnena 
små, de hungriga gå, de fråga sin 
mamma, vad de skola f å . " 

Stämde koskällor 
Fux var smed också. Han tillver-

kade koskällor, som han lade i en 
påse på ryggen och gav sig ut i 
socknen för att sälja. Hans koskällor 
var mycket efterfrågade. Det berät-
tas nämligen att Fux var så skicklig 
på att stämma skällorna, att klangen 
hördes längre än vanliga skällor. 
Fux försökte sig också på att tillver-
ka koppar och fat till försäljning. I 
det arbetet hade han hjälp av sin 
hustru, ty det heter än i dag: "Fux 
han svarva och Bigg hon dro." Men 
Fuxen uppträdde också som murare. 
När han i den egenskapen kom till 
någon gård, hade han vanligen hela 
familjen med sig. Men Fux, som var 
en glad och livad själ, var omtyckt 
och för hans skull höll man gärna 
familjen med mat. 

Ofta var nöden stor hemma hos 
Fux, men å andra sidan sparades det 
inte heller om det fanns något att 
slösa med. Det berättas flera histori-
er om hur Fuxen kunde äta: "En 
gång då Bigg hade kokat potatis, åt 
Fuxen så mycket att han inte syntes 
bakom skalhopen på bordet. Då kom 
en karl in och ville träffa Fuxen. När 
mannen inte såg den han sökte, 
frågade han: "Är int* Fux hemma i 
dag?" "Jo, nog ä ja här" ropa Fux 
bakom skalhopen. 

Trots sina många yrken förblev 
Fuxen en fattig man. Men en god 
och glad människa var han och en 
fin spelman, som man ännu gärna 
minns. 

ANN-MARI HÄGGMAN 
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Birgitta Eriksson i Dagboken. 


