'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.
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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
å r 1907 u p p i d é n m e d s p e l m a n s t ä v l i n g a r — s o m A n d e r s Z o r n

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

sämre läge; i Österbotten kallades
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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
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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 tillställningar av olika slag. Sedan
följde tider med skiftesförordningar,
industrialisering och folkbildningssträvanden; grunden för den gamla
traditionsbundna kulturen försämrades.

sämre läge; i Österbotten kallades
den rätt allmänt "syndaryntjon"
(syndårynkan).
Också forskarna var bekymrade
över dragspelets stora succé. När
Otto Andersson tecknade upp spelmanslåtar i Närpes 1902 konstaterade 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 Finland 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

Allmogemusiken
i
dödsryckningar
Tiden kring sekelskiftet utmärkes
av ett flitigt insamlingsarbete. Forskare och studenter vandrade omkring 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 kalender: "Vår plikt är att se till, att så
mycket som möjligt af dessa skatter
räddas undan förgängelsen. Det är

Bandspelaren är i dag ett oumbärligt arbetsredskap för folkmusikforskarna.
Den fångar alla rytmiska och musikaliska variationen som är särskilt viktiga just i folkmusiken. Alfons Mattsson

Spelmän från Borgå vid förbundsdagen
Bo yVadenström och Knut Ewalds.
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 ansiktsuttryck angaf ett varmt, inspireradt
uppgående i det föredragna, angaf
att dessa violinmusikens representanter och försvarare mot harmonikans vulgära intrång fattat sin sak
med allvar och en viss berättigad
grandezza. En vacker intimitet
rådde mellan violinen, dess hanterare 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,
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Att den gamla allmog
det kan vem som helst
fiolspelmän med "utkrus
nationella schlager samm
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mer entusiastisk än nå

Bakgrunden till storsamlingen
lands svenska spelmansförbun
bundsdagar, som alltså också den
avslutas med den traditionella
ningen inför publik.
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I SPELEMANN

Tidigare intresserade sig f o r s k a r n a hu
f ö r melodierna som spelmannen spelade.

På senare tid h a r m a n också b ö r j a t intre
spelmannen själv. Vem är h a n , n ä r spe
v a r f ö r spelar h a n ?
Människan bakom spelmannen och d
hans musik fyller h a r blivit objekt för fo

Folkkultursarkivet inledde 1970 en unde
spelmanstraditionen, och r e d a n nu kan m
f ö r ett material, som väl belyser spelmanne
villkor u n d e r v å r t sekel, och som fint kom
gamla handskriftssamlingarna.

SPELMANNE
Matts

"Bagg-Matt" Lindbäck

(f.

Under senare delen av 1800-talet och förra delen av 1900-talet
utfördes hos oss en imponerande
insamling av spelmanslåtar. Dessa
samlingar som uppbevaras vid arkiv i Helsingfors och Åbo är mycket värdefulla källor för utforskningen av vår spelmanstradition.
En stor del av melodierna har
dessutom genom Otto Anderssons, Greta Dahlströms och Alfhild Forslins försorg publicerats i
verket Finlands svenska folkdiktning.
Medan forskarna tidigare intresserade sig huvudsakligen för vad som.
spelades, alltså själva melodierna,
har man på senare tid alltmer börjat
lägga huvudvikten vid andra faktorer. 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 Folkkultursarkivet en undersökning av spelmanstraditionen och inom detta
projekt har nu c. 200 spelmän
intervjuats. Senaste vår utlyste arkivet en frågepristävling och resultatet blev c. 100 insända svar,
som mycket väl belyser spelmannen, hans musik, miljö och villkor
under vårt sekel. Detta material
är en utmärkt komplettering till
handskriftssamlingarna. En av
vår intressantaste forskningsuppgifter just nu är att följa spelman-

1862),

Oravais.

genom någon annan sysselsättning
fått sitt levebröd. Största delen av
spelmännen har varit bönder. Men
många har också varit smeder, fiskare eller skomakare. Det var heller
inte ovanligt att socknens organist
eller klockare uppträdde som spelman. Spelmännen var ofta mångsysslare. Mäster Berglund i Karis-.
Lojo uppges ha varit byskomakare,
vetebrödsförsäljare, åderlåtare m.m.
Klarinettspelmannen Karl Sjölund i
Molpe verkade bl.a. som skomakare, smed, snickare, urmakare och
fiskare.
Spelmansyrket gick ofta i arv från
far till son. I många hem kunde så

—vem var ha
gott som varje familjemedlem hantera något instrument, och i många fall
kan man faktiskt tala om spelmanssläkter.
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 Verner ( 1849—1926) som också spelade både fiol och klarinett, Frans
Selim
(1852—1914),
Oskar
(1856—1942) som var byggnadsarbetare och spelade fiol och trumpet,
samt Frithiof (1862—1892) som

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, Helsinge, 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-talet. De var också bysmeder i Spjutsund 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 skutskepparna sina skutor i ordning för nästa
säsong och då var det en bråd tid,
det fanns många skutskeppare i
trakten.
Viktor Lindfors hade många förtroendeuppdrag inom kommunen
och han var en av initiativtagarna till
den första folkskolan i Spjutsund.
Viktor skötte också om bouppteckningar och auktioner. Fastän han
aldrig själv haft möjlighet att gå i
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Viktor Lindfors hade många förtroendeuppdrag inom kommunen
och han var en av initiativtagarna till
den första folkskolan i Spjutsund.
Viktor skötte också om bouppteckningar och auktioner. Fastän han
aldrig själv haft möjlighet att gå i
någon skola hjälpte han ortsborna
med olika slag av skrivarbeten.

De flesta hade
ett brödyrke
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svenska spelmännen. Men intresset
från spelmännens håll var obetydligt. Granroth lyckades endast få
jiop ett tiotal spelmän, som i
Pbnservatoriets festsal framförde
låtar i samlat lag.
I Sverige bildades ett riksspelmansförbund redan 1947. Initiativ
till bildande av en riksorganisation
för de finlandssvenska spelmännen
togs på nytt på femtiotalet av
folkdansringen. Ringens viceordförande Sigurd Kjällman reste omkring i Åboland och Nyland och
samlade namn och adresser på ett
lundratal spelmän. Hjälp i sitt
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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-talet. De var också bysmeder i Spjutsund och hade var sin smedja. Det
var ingen brist på arbeten; skadade
jordbruksredskap reparerades och
till dem smiddes nya delar, mjölkstånkor löddes, kastruller lappades
osv. På vårvintern gjorde skutskepparna sina skutor i ordning för nästa
säsong och då var det en bråd tid,
det fanns många skutskeppare i
trakten.

Är 1970 inledde Folkkultursarkivet en undersökning av spelmanstraditionen och inom detta
projekt har nu c. 200 spelmän
intervjuats. Senaste vår utlyste arkivet en frågepristävling och resultatet blev c. 100 insända svar,
som mycket väl belyser spelmannen, hans musik, miljö och villkor
under vårt sekel. Detta material
är en utmärkt komplettering till
handskriftssamlingarna. En av
vår intressantaste forskningsuppgifter just nu är att följa spelmannens utveckling från oumbärlig
byspelman till dagens folkdräktsklädda gruppmusikant.

Mycket sällan har en spelman
kunnat livnära sig på sitt spelande,
å gott som alla våra spelmän har

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, Helsinge, Borgå, Mörskom, Borgnäs m.m.
Nästan alltid var Gustaf med.

Otto
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inslag och estradmusik vid hembygds- 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 sekelskiftet 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 20och 30-talen uppträdde de tävlande
både enkelt och i lagtävlan.
Bildmaterialet

som

Foto A-M Häggman.

blev de stora sammankomsternas
musik. Allmänhetens intresse växte,
radio och TV började sända folkmusikprogram 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. Spelmansstämmorna har med ens blivit ett markant
använts för inslag i vårt musikliv och spelmans-

I början av 1900-talet deltog Viktor och Gustaf Lindfors i spelmanstävlingar i Helsingfors och hemförde 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 Alperna att "nedstigandet var värre
än uppstigandet". Ungefär så förhöll det sig äfven med gubben Vigilius9 nedkomst från 9'snöregioner-
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Tidigare intresserade sig f o r s k a r n a huvudsakligen
för melodierna som spelmannen spelade.
På senare tid h a r man också b ö r j a t intressera sig f ö r
spelmannen själv. Vem är h a n , n ä r spelar h a n och
varför spelar h a n ?
Människan bakom spelmannen och den f u n k t i o n
hans musik fyller h a r blivit objekt för forskningen.
Folkkulturs arkivet inledde 1970 en undersökning av
spelmanstraditionen, och r e d a n nu k a n man redovisa
för ett material, som väl belyser spelmannens miljö och*
villkor under vårt sekel, och som fint kompletterar de
gamla handskriftssamlingarna.
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gott som varje familjemedlem hantera något instrument, och i många fall
kan man faktiskt tala om spelmanssläkter.
I Sibbo med omnejd känner man
väl till de musikaliska bröderna
Lindfors. Den äldsta av de fem
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och klarinett. Sen kom Gustav Verner (1849—1926) som också spelade både fiol och klarinett, Frans
Selim
(1852—1914),
Oskar
(1856—1942) som var byggnadsarbetare och spelade fiol och trumpet,
samt Frithiof (1862—1892) som

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, Helsinge, 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-talet. De var också bysmeder i Spjutsund och hade var sin smedja. Det
var ingen brist på arbeten; skadade
jordbruksredskap reparerades och
till dem smiddes nya delar, mjölkstånkor löddes, kastruller lappades
osv. På vårvintern gjorde skutskepparna sina skutor i ordning för nästa
säsong och då var det en bråd tid,
det fanns många skutskeppare i
trakten.
Viktor Lindfors hade många förtroendeuppdrag inom kommunen
och han var en av initiativtagarna till
den första folkskolan i Spjutsund.
Viktor skötte också om bouppteckningar 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 Viktor och Gustaf Lindfors i spelmanstävlingar i Helsingfors och hemförde flera pris. Gustaf lär ha spelat
mycket mjukt och vackert medan

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 sedermera 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 tillverkade också handskar, som han saluförde på sina resor. Han hade södra

JBröderna

Viktor ( f .

1847) och Gustaf (

lax kom till gården, tog ner en fiol
från väggen och spelade på den.
Johan Eriks son Johannes Emil (f.
1891) spelade mycket på danstillställningar i portar, på danslavar och
i ungdomsföreningshus i seklets början. 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 Silander (1730—1807) också han kantor. 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 ändå 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
Evert Silander ( f . 1834), Kum- • namnet Silander var Axel Ferdinand
(1892—1965) om vilken det berättas
linge. Foto Otto Andersson.
att han redan som barn började spela
på en fiol som hans far i tiden
svenska Österbotten som sitt verklyckats tillhandla sig i Torsholma i
samhetsområde.
Brändö. Axel lärde sig låtar både av
Taklax byggde själv ett tiotal fiosin far och av Evert Silander och
ler som han sålde, och under sina
uppträdde första gången på en spelresor köpte han och bytte fioler. Han
mansstämma i Mariehamn år 1914.
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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, Helsinge, Borgå, Mörskom, Borgnäs m.m.
Nästan alltid var Gustaf med.

Skutskeppare
och bysmeder

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 sedermera 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 tillverkade också handskar, som han saluförde på sina resor. Han hade södra

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-talet. De var också bysmeder i Spjutsund och hade var sin smedja. Det
var ingen brist på arbeten; skadade
jordbruksredskap reparerades och
till dem smiddes nya delar, mjölkstånkor löddes, kastruller lappades
osv. På vårvintern gjorde skutskepparna sina skutor i ordning för nästa
säsong och då var det en bråd tid,
det fanns många skutskeppare i
trakten.
Viktor Lindfors hade många förtroendeuppdrag inom kommunen
och han var en av initiativtagarna till
den första folkskolan i Spjutsund.
Viktor skötte också om bouppteckningar och auktioner. Fastän han
aldrig själv haft möjlighet att gå i
någon skola hjälpte han ortsborna
med olika slag av skrivarbeten.
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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. Spelmansstämmed ens blivit ett markant
rt musikliv och spelmans-

I början av 1900-talet deltog Viktor och Gustaf Lindfors i spelmanstävlingar i Helsingfors och hemförde 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 Alperna att "nedstigandet var värre
än uppstigandet". Ungefär så förhöll det sig äfven med gubben Vigilius' nedkomst från "snöregioner9

Evert Silander ( f . 1834), Kumlinge. Foto Otto Andersson.
svenska Österbotten som sitt verksamhetsområde.
Taklax byggde själv ett tiotal fioler som han sålde, och under sina
resor köpte han och bytte fioler. Han
hade mycket god kännedom om instrumenten och ett gott musiköra;
det berättas att han gjort "Stradivariusfynd". Taklax idkade också byteshandel med bössor och hagelgevär. 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-
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1847) och Gustaf ( f .

lax kom till gården, tog ner en fiol
från väggen och spelade på den.
Johan Eriks son Johannes Emil (f.
1891) spelade mycket på danstillställningar i portar, på danslavar och
i ungdomsföreningshus i seklets början. 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 Silander (1730—1807) också han kantor. 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 ändå 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 spelmansstämma 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 Silander. 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
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