
Roligs Per och Skinnar Anders
- det var karlar som kunde spela

"Vi kom från Björkbärg
vi gå om Torrbärg
vi sir ta Sjugar å ta Lucku-

land
När vi kom ta Sjugar
då gå vi ta Västbärg
då träff vi skömmarn på

Fermens land"
Så sjöng spelmannen Larshans An-

ders Persson från Björkberg f. 1816
och död 1890. (Luckuland = Bodlin-
dor, där det fanns en dammlucka för
skvalt-kvarnarna i bäcken nedan-
för, och Fermen var en gammal
skomakare som bodde i ena ändan av
byn).

Larshans Anders lär ha varit den
skickligaste och mest anlitade av
leksandsspelmännen på sin tid. Han
var även duktig spinnrockssvarvare
och broder till den kände dalmåla-
ren Larshans Per Persson. Han spe-
lade till vänster och var mycket an-
litad vid bröllopen runt omkring
och det ansågs som en heder att få
honom till spelman.

Q EN BIT AV ETT STÖRRE
SAMMANHANG

Att skriva om gamla låtar från
Siljansnäs och Leksand är att rycka
en bit ur ett större sammanhang och
därav försöka göra något självstän-
digt. Dalkarlarna, då särskilt folket
kring Siljan, har ju alltid varit
ett vandrande folk som under sina
färder både med handel och bygg-
nadsarbete snappat upp en melodi
här och där och sedan vid hemkomi
sten stöpt om och krusat till dem
allteftersom spelglädjen fallit på.
Och så blev det en Älvdals-, Orsa,
eller Leksandslåt. Många är givetvis
också komponerade av socknarnas
egna spelmän och där kan motivet i
många fall härledas till de gamla
psalmerna och visorna.

Bellman var ju en mästare att
låna, även melodier, men det är nog
föga troligt att han varit ända uppe
i Orsa och lånat melodi, det tro-
ligaste är ju att någon Orsaspelman
lånat av Bellman, ty en gammal Or-
sa vals påminner mycket om "Lik-
som en herdinna".

Q MELODIER I MOLL
I socknar med milsvida skogar, hö-

ga berg och liten öppen åkerareal
går melodierna oftast i moll med
en vemodig klang, men av myc-
ket stort musikaliskt värde. I regel
| är de även mycket svårspelade med

en speciell genuin färg, t. ex. Älv-
dalslåtarna, som numera endast kan
spelas "på äkta vis" av riksspel-
männen Evert Åhs och Einar Britth
som så att säga växt upp med dem.
Dysterheten och storvulenheten i
lanskapet tycks ha skapat större
konstnärligt djup i dessa melodier
än man finner i de ljusa durlåtarna
från slättlandet. Omkring Siljan,
med de öppna och ljusa vidderna har
folkmusiken också tagit sig uttryck
i ljusa och glada melodier, de flesta
i dur.

Leksands- och Siljansnäslåtarna
karaktäriseras, liksom folklynnet, av
en öppen och ljus frimodighet. Un-
dantag finns naturligtvis även här.
Något annat som också är känne-
tecknande för leksandslåtarna är att
så många av dem haft text som även
sjöngs av spelmännen, något som
sedan Roligs Pers i Siljansnäs
bortgång år 1935 tycks ha blivit
bortlagt.

Q GROV HUMOR
Orden var oftast friska och safti-

ga med grov humor, och ibland
t. o. m. så groteska att en Älvdals-
eller Morakarl skulle både blygas
och skämmas och allraminst vilja
blottställa sig med att sjunga dem.
När spelmännen blev riktigt "i ta-
gen", t. ex. vid bröllopsdanserna
'krusade de till melodierna och gäs-
terna hjälpte till med improviserad
rolig text. Den som kunde improvi-
sera den roligaste texten blev kval-

männen från Leksand, var Tron*
Lars och Courage Anders från Varg-
näs och Anders Rickardsson från
Smedby också duktiga spelmän, och
det berättas att Skinnar Anders från
Siljansnäs och Courage Anders en
gång träffades utanför Naijströmska
gården i Leksands-Noret.

g SPELMANSTÄVLAN
Fiolerna var med och nu skull*

det bli spelmansstävlan mellan de
bägge socknarna. Siljansnäs hörde ju
tidigare till Leksand. En talrik pu-
blik strömmade till när de började
stämma sina fioler och den som
kunde den krusigaste låten skulle
avgå som segrare. De spelade så
stråktaglet yrde och det stod länge
oavgjort, men så klämde Skinnar
Anders i med en låt så kraftig
och "krusig" att leksandsspelman-
nen måste ge sig. Skinnar Anders
tog ner fiolen och med orden "spel
edda om du kan" avlägsnade han
sig från valplatsen som överlägsen
segrare.

Han blev dock besegrad senare på
hemmaplan av Skommar Far vid en
tävling mellan de bägge som ord-
nades av handlare Olsson utanför
Karin Moströms gård i Björken i
Siljansnäs.

Den något yngre spelmansgenera-
tionen från Siljansnäs var också
mycket kända, som t. ex. Anders Tull
i Klockarberg f. 1852 Vilhelm Eriks-
son från Brahammar f. 1869 och Ro-
ligs Per från Hjulbäck f. 1866. Vil-
helm från Bra var den yngste, han
avled 1944 och hans polska och
"Ovanlig marsch" äro pärlor som de
nuvarande unga riksspelmännen
från Siljansnäs ständigt har på sin
repertoar och de har spelats både i
radio och TV, t. o. m. ute i Europa,
något som dessa anspråkslösa gam-
la spelmän säkert aldrig kunnat
drömma om medan de levde.

M.

"Spel edda om du kan" sa Skinnar Anders och avlägsnade
sig som överlägsen segrare.

lens "lejon" och det talas om de
många galna upptåg som enligt vad
som berättats förekom vid bröllopen i
gamla tider. Spelmännen satte också
själva ord till sina låtar, den siste
som kunde den konsten var, som
nämnts, Roligs Per från Siljansnäs.

Leksands brudmarschen går på
nittan toner

Leksands brudemarschen gåt på
nittan,toner,

plingeli pläng plang, dittan duian
dej,

dillan dullan dåan, dittan duian
dej

tielittarej-tirule tielitarej.

Lok Per från Heden brukade sjun-
ga när han kom med sin fiol,

"Å, vill ni gräla ma Lok Per
så ågen hemma borti Heda", och till
en vallkullas hornlåt var det en
spjuver som sjöng: Å j ettan döm
mjölka så lite i kväll lagom ta läpp-
snuva åt Pil Hans å gröten va ko-
ka å skeda stod ti å vill infni äta so
få ni lätt bli".

Men det fanns också finstämda
enkla visor som t. ex. den Niss An-
ders Ersson från Västanvik f. 1835
sjöng för sin tillkommande första
gången han såg henne. På friare-
färd till Rönnäsfjärdingen kom han
på kvällen till en gård och uppsök-
te, efter den tidens sed, "fäjskam-
maren", klev upp för en stege till
sängen där två flickor låg och då,
berättade han själv "stack det un-
fällen upp det vänaste flickansikte
jag sett. Den flickan måste bli min
brud tänkte Niss Anders och så
sjöng han:

"Jag står här i enslighet och delar
ut mitt sinn

mina tankar de sväva hela värl-
den omkring

men allra mest på dig min vän
den jag nu tänker på

Du gör mig visst en hjärtans sorg
om jag dig ej kan få".

Niss Anders sjöng dock ej förgäves,

flickan blev hans och det blev ett
mycket lyckligt äktenskap

n VIKTIGT ATT "STÅ RYCKEN"
Kers Per från Lima i Leksand f.

1839 var också mycket anlitad som
spelman. Han ansågs dock ej fullt
lika skicklig som Larshans Anders
men vid bröllopen skulle dock bägge
var med, ty när bröllopsceremoni-
erna var över och dansen i stugan
var i full gång hade Larshans An-
ders i regel trillat under bordet. Kers
Per stod däremot alltid rycken i da-
garna tre.

En känd spelman var också Per-
Osa från Noret i Leksand, som var
född 1844 och dog 1911. Hans lat-
spel var gammaldags rytmiskt och
genuint ända till han råkade träf-
fa Hins Lars från Mora en spelman
som kunde noter och som var
den som först införde den moderna
tyska dansmusiken i övre Dalarna.
Per Osa lärde sig också denna "troll-
konst", (noterna) och när han se-
dan kom och briljerade med Kron-
prinsvalsen och andra tyska danser
med dubbelgrepp och spel i lägen
häpnade de gamla spelmännen. Den
äkta och riktiga folkmusiken före-
föll helt plötsligt löjlig och gammal-
modig och låtarna blev alltmera
skjutna åt sidan när sedan dragspe-
let började vinna insteg.

En annan äkta spelman, var också
Oilas Jonas Jons3on från Västan-
vik som också var flitigt anlitad vid
festliga tillfällen. Han "bytte av"
när den egentliga spelmannen mås-
te vila sig, ty fiolen fick aldrig vara
tyst, varken natt eller dag så länge
bröllopet pågick.

Bland de äldsta siljansnässpelmän-
nen var Gers Per från Mön, Roligs
Anders (fader till Roligs Per), från
Hjulbäck, Skinnar Anders från
Backbyn och Skommar Anders från
Björken, vilka bägge deltog och fick
pris vid Zorns spelmansstämma i
Gesunda, förresten den första i Da-
larna år 1906.

Förutom de nämnda gamla spel-

Roligs Per var en av de mest
kända spelmännen.


