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KALLE HERMANS SPELKAMRAT 
SVEDS-JAN — Sveds Johan Jans-
son — var född 1841 i Bengtshe-
den i Svärdsjö och bosatt på Sveds-
gården i samma socken. Han var 
samtidigt bonde, handelsman och 
spelman och drev handel med di-
verse, även öl och vin. Bönderna 
brukade stanna vid Svedsgården för 
att få sig litet förfriskning, då de på 
vintern körde kol till Korsnäs och 
Falun. Sveds-Jan spelade gärna till-
sammans med den förut nämnda 
Kalle Herman från Falun. De var 
ofta anlitade vid lysningskalas, bröl-
lop och dans. 

Härom berättade i Falu-Kuriren år 
1929 signaturen Svärdsjö-mas, bakom 
vilken dolde sig en annan beryktad 
svärdsjöspelman Danils Anders Jans-
son i Hillersboda. Det påstås att 
Sveds-Jan hade en kraftig stråkfö-
ring, men han kunde också spela 
känsligt och fint, när det passade. 

Karl-Erik Forsslund återger i sin 
Svärdsjö-bok berättelsen om hur 
Sveds-Jan lärde sig spela. Han högg 
sig en gång i skogen. Det dröjde 
länge innan såret blev läkt. Under 
tiden lärde han sig spela av en gran-
ne, storspelmannen framför andra 
den tiden Jan Palm, född 1820 i 
Rupstjärn, som då hörde till Svärd-
sjö. (Mera om Palm senare). 

Vid midsommarhelgen brukade 
Sveds-Jan ibland vara tingad att spe-
la på Korså bruk. Det var under Ed-
vard Söderstens förvaltartid på 1870-
talet. Södersten brukade ordna mid-
sommarfest för bruksbefolkningen, 
varvid Sveds-Jan ensam spelade till 
dans. Det var mycket folk i bruks-
samhället på den tiden. Kullorna 
från fäbodarna omkring Hinsen i 

! sällskap med pojkar från bygden 
I kom dit och deltog i dansen. Som 
extra förplägnad bjöds på bayerskt : 

I öl, som dracks med skopor ur stora 
kar. För en sådan spelkväll fick 1 

Sveds-Jan 20 kronor, en vacker slant 
för en spelman på den tiden. Han 
säges ha varit en mästare att spela 
polskor. Av hans och Kalle Hermans 
låtar finns flera återgivna i Karl-
Erik Forsslunds Svärdsjö-bok. Vidare 
finns i Sundborns-boken åtskilliga 
av Kalle Hermans och hans son 
August Hermanssons låtar. 

SvEDS-JAN BLEV MED TIDEN 
FÖRMÖGEN på sina affärer, fick 
råd att uppföra en ny, prydlig man-
gårdsbyggnad på Svedsgården men 
gav sig allt mindre tid att spela. År 
1902 flyttade han till Boden och ef-
ter någon tid till Gävle, där han dog 
omkring år 1910. Svedsgårdens stora 
egendom sålde han till en annan 
svärdsjökarl, Andreas Andersson, 
sedermera sågverksägare och nämn-
deman. Dennes efterlevande maka 
Maria, som nu är bosatt i Sundborns 
by, minns från sin ungdom, att 
Sveds-Jan och Kalle Herman ofta 
spelade tillsammans vid bröllop och 
andra fester i Svärdsjö och Sund-
born. När Hedlöfs i Sundborn gifte 
bort sin dotter och lilla Maria gick 

Till vänster Sveds-Jan, till höger Kalle Herman, fotografera-
de under besök i Stockholm. 

dit för att se bruden, fick hon en be- \ 
stående minnesbild av de båda spel-
nÄnnen. De spelade inte bara för 
pengarnas skull utan mest för att 
det var roligt. Sveds-Jan hade ett 
glatt humör men mötte omsider svå-
ra prövningar. Medan han bodde 
kvar på Svedsgården dog samma år, 
1902, en 35-årig son och en 19-årig 
dotter. Han var änkling sedan 1883 
och kände sig på äldre dagar allt-
mer ensam på Svedsgården. Vid 60 
års ålder flyttade han som nämnts 
därifrån, först till Boden och senare 
till Gävle, där han under några år 
idkade affärer med trävaror. 

Han har beskrivits som en stor-
vuxen, robust karl, en gladlynt fris-
kus, som inte alltid skrädde orden 
och gärna drev gäck med sin omgiv-
ning. I Föreningen Gamla Falu-Kam-
raters medlemsskrift, årgång 1950, 
finns några minnesanteckningar av 
doktor Anders Prag i Malmö om 
några särpräglade falubor på 1880-ta-
let. Där skymtar också Sveds-Jans 
jättelika gestalt:" Det blev all-
tid muntert, där Sveds-Jan var med. 
Han spelade gärna kort och ville då 
att det skulle gå undan. Det dugde 
inte att någon satt och funderade på 
vilket kort som skulle dras. Då då-
nade Sveds-Jans stämma: Slå! Eller 

med rätt dialekt: Slo! Därav kom 
ordstävet Slo, sa' Sveds-Jan". 

FÖR HUNDRA ÅR SEDAN och 
långt senare hade socknarna kring 
Falun många andra duktiga spelmän, 
som vore förtjänta av att i detta 
sammanhang närmare beröras. Det 
är bl. a. klarinettbiåsarna Jutängs 
Anders och Anders Engström i Finn-
gärde, den senare kallad Fnys'n, ett 
stort original som på slutet levde av 
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jakt och fiske — han snarade fågel 
mest enligt K.-E. Forsslund. Det var 
klarinettisten Pellas Daniel och hans 
bror fiolisten Pellas Erik från Blix-
bo. En styv fiolspelare var också 
skomakaren Gustaf Andersson på 
Lilla Karlborn (född i Vintjärn 
1851), förr ledare för ett kapell i 
Korsnäs, där dåvarande fotografele-
ven, sedermera musikdirektören Jo-
el Olsson gjorde sina lärospån. Gus-

! taf Andersson har komponerat och 
1 själv notskrivit ett flertal polskor, 
bl. a. "Fågeln i Lund", "Nippertip-
pan på Karlborn", "Nordanvind" och 
andra. August Hermansson i Gall-
sjön, son till Kalle Herman, har fö-
rut nämnts som kompositör och upp-
tecknare. 

I Svärdsjö fanns också en rad 
spelmän utom Sveds-Jan. Så var Ol-
les Johan Johansson i kyrkbyn (född 
1859) upphovsman till en mängd 
skänklåtar, polskor och polketter. 
Han ville i unga år ägna sig åt mu-
siken, men han var enda son och 
måste överta gården. En av hans sö-
ner blev musikdirektör i Stockholm. 
Han kallade sig Wilhelm Crafford 
och dog i 40-årsåldern. Den förut 
nämnde Jan Palm var i yngre år 
knekt och skomakare och lärde sig 
att spela fiol av en annan knekt, 
Larm från Svartnäs. Vid 24 års ål-
der, några dagar innan han skulle 
gifta sig med Stens Märta från 
Linghed, drabbades Palm av ett 
hårt öde. När han spelade på ett 
bröllop bley han vådaskjuten av en 
gubbe, som handskades vårdslöst 
med en bössa. Skottet träffade Palm 
i ansiktet så att han förlorade sin 
syn. Han kallades från den dagen 
Blinda Palmen. När han låg på Falu 

lasarett skrev han en visa om hi 
delsen. Däri säges att det var 
123 :e bröllopet han spelade på 
det gick så olyckligt. Han gjo 
också själv melodien till visan. I 
återstående liv (han,dog 1858 ene 
38 år gammal) försörjde sig Bli 
Palmen som kringvandrande sj 
man. 

SOM DEN SISTA LÄNKEN I 
långa kedjan av S värds jöspeli 
kom så Danils Anders Jansson j 
Hillersboda. Han var en skic 
spelman med stor repertoar, i( 
tisk med den "Svärdsjö-mas", 
i april 1929 berättade i Falu-Kur 
om stor spelmän i Svärdsjö och St 
born. Danils Anders (född 1891 
död för flera år sedan) visste 
om gamla tiders låtar och spelm 
liv i Svärdsjö. Dessbättre har m 
hans hembygd varit förtänksam 
att i anteckningar och bandupj 
ningar bevara hans berättelser 
låtar. I kommunalarkivet i Svä: 
finns en del därav. 

Danils Anders var målare till 
ket, ägde konstnärliga anlag ocY 
en tid elev hos Carl Larsson fö 
utveckla dem, men ägnade si£ 
dan åt att sira möbler och * 
med sin pensel. På sina lediga 
der spelade han. 

De som berättat härom för m 
bl. a. hemmansägaren Kejsar 
Jansson, hemmansägaren Erik 
ström och kantor Albert Björ] 
i Svärdsjö. Den sistnämnde ha 
hembygdsföreningens räkning 
Danils Anders berätta sina m 
och erfarenheter samt spela sir 
tar. Allt har upptagits på ban< 
spelningen skedde kort före 1 
Anders död. Erik Boström tri 
honom när han cyklande vj 
hemväg från inspelningen. 3 
Andreas var spelande glad öv 
det blivit möjligt att åt eftervl 
bevara hans minnen och melodi" 
— Det var ju på tiden att det s 
sade han, eftersom jag förmc 
är den sista länken i spelmai 
jan. 

Kort tid senare när Danils i 
sköt sin cykel uppför en back 
dan han mediterade över sin? 
nen och låtar, fastnade i cyl 
let en brusten kättinglänk, s< 
gat på landsvägen. Danils . 
tyckte att det var en meni 
händelse och tog med sig 
hem. Bara några månader 
var han död. 

A x e l Ö s t i 

Danils Anders 
från Hillersboda. 

(fotch NaemaBäckmany 


