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Detta är alltså Slev-Anders

Spelmanstävlingarna i Uppsala 1912.

Läs Birger Björnerstedts artikel om Herman Andersson, Slev-Anders, född i Mjölsta, Fasterna 1845 på sid 14 - 15

Foto: Okänd / Upplandsmuséet

USF Årsmöte

Medlemsavgiften höjs, ny supp-
leant i styrelsen, nya spelledare.

Rapport från Uplands Spelmans-
förbunds årsmöte 24 mars hittar du
på sid 11

SSR Förbundsstämma

Sveriges Spelmäns Riksförbund
avhöll sin Förbundsstämma 21
apr i Gävle
Du hittar en rapport, skriven av
Anders Hägg på sid 13

Emilia Amper - årets artist

Priset som Årets Artist gick till
nyckelharpsmästarinnan Emilia
Amper.  ”En mångsidig musikant
och en strålande kompositör,
ständigt på jakt efter det nya och
svängiga …

Rapporter Folk & Världsmusikgalan



Spelmannen ”Slev-Anders”,
Herman Andersson från
Fasterna
1976 lärde jag känna den genuine
spelmannen Tore Lindqvist från
Närtuna. Han hade som
pensionerad bonde tagit upp sin
ungdoms fiolspel på ett mycket
förtjänstfullt sätt och spelade
småningom till sig ett Zornmärke
i brons.
Tore hade en del lokala låtar efter
spelmannen ”Slev-Anders”, Her-
man Andersson, som han mindes
sedan han var barn. Låtarna fick
han själv lära sig spela senare utav
morfadern ”Manne i Fiskeså”, som
också var spelman. Det är låtar som
Tore själv sedan fört vidare till
yngre generationer. En av de mer
kända låtarna är ”Fasterna
brudmarsch”. Enligt Tore var Slev-
Anders den främste av spelmännen
i Närtunatrakten och han deltogt i
spelmanstävlingarna i Vaxholm
1910 (där han kom på 6:e plats och
priset var 2 kr) och i Uppsala 1912.

Men uppgifterna om spelmannens
ursprung och bostadsort var ofta
vaga och ibland motstridiga. Tore
”trodde” att han var född, eller
hade bott, på det ena eller andra
stället. Nu har jag kollat upp var
han kom ifrån och vart han tog
vägen. Jag blev då tvungen att
skriva om historian en del, från den
muntliga traditionen, Tore får
ursäkta.
Herman Andersson föddes i
Mjölsta, Fasterna den 8 dec.1845
som son till bonden Anders
Jansson och dennes hustru Sophia
Andersdotter. Namnet ”Slev-
Anders” kom sig utav, att Herman
med åren blev slöjdare och
tillverkade trätallrikar och slevar,
som han for runt och sålde. Då
hade han även fiolen med sig och
spelade för de presumtiva
kunderna.
På äldre dagar var ”Slev-Anders”
alltså bosatt i Närtuna och dog även
där, på ålderdomshemmet, 94 år
gammal den 6 mars 1934. I döds-

boken står han som ”Slöjdaren”.
Om fiolspelandet har jag dock inte
funnit något alls skrivet i
kyrkböckerna. Men vad hände åren
däremellan och var uppehöll han
sig?
Herman Andersson blev faderlös
när han var elva år. Äldste brodern
fick ta över ansvaret på
föräldragården i Mjölsta, Fasterna.
När modern sedan gifter om sig,
och flyttar som torparhustru till sin
nye make, då blir Herman kvar hos
brodern på hemgården som dräng.
1869 gifter sig Herman Andersson
med Lovisa Amanda Andersdotter
från grannbyn Gillberga i Fasterna
och flyttar till hennes fars gård på
västra sidan om Skedviken.
Svärfadern heter Anders Mattsson.
Herman och Lovisa blir kvar där
på gården i Gillberga och 1870 får
de sitt första barn, sonen Anders.
Två år senare kom andre sonen,
Karl August. Sen kom två döttrar,
Anna Lovisa och Katarina Emilia
I husförhörslängden 1876-81, i
Fasterna socken, står Herman
Andersson nu som ”brukare” av
gården i Gillberga. Svärföräldrarna
bor då kvar på undantaget. 1885
kom så det femte och sista barnet
till världen, dottern Julia Sofia.
I mars månad år 1895 flyttar sen
Herman Andersson med familj från
Fasterna till Mälhamra i Närtuna
socken, sedan gammelbonden
Anders Mattsson har avlidit.
Hermans äldsta son har då, som 25
åring, begett sig till Stockholm. De
övriga barnen följer med till
Närtuna. Yngsta dottern är då 10
år.
Herman Andersson själv var 50 år,
när han flyttade till Närtuna och tog
sannolikt vid den åldern inte över
något större jordbruk. Men häst
hade han, för enligt Tore Lindqvist
gjorde han dagsverken på Tores
föräldragård Fiskeså och körde
även timmer i trakten. Han skall
också ha varit med och kört
malmforor, som kördes flera
stycken på rad, från gruvorna i
Herräng och Stabby till masugnen

i Edsbro. Ibland spelade man då,
när man for genom byarna, för att
göra färden lättsammare.
Men det fanns också konkurrens
mellan spelmännen. Tore Lind-
qvist hade hört berättas av en
gammal rallare, att vid ett sådant
tillfälle, när man körde en
forkonvoj genom Skebo bruk, hade
en annan spelman från trakten,
vallonättlingen Carl Gustaf
Pousette från Nytorp i Sättraby, fått
spela istället för Slev-Anders, för
dom tyckte ”Slevarn” drillade all-
deles för mycket.
Det återberättades så här:
”Å dom åkte genom Skebo bruk, å
”Puse” spela’  ”Rullan går” genom
hela Skebo bruk, för dom ville inte
ha ”Slevarn”, å det grämde
”Slevarn” så han grät i
malmflaken!”
Efter femton år i Närtuna dör
Hermans hustru Lovisa, dagen före
julafton 1910. Sen fick han reda sig
själv och han skaffade sig alltså på
äldre dar inkomster som slöjdare
och gårdfarihandlare.
En sak är tämligen säker. Slev-
Anders har inte bott varken i
Edsbro eller Gottröra, vilket
uppgivits i olika sammanhang
tidigare.

Bilden är från tävlingarna i Uppsala 1912
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Slev-Anders med fiol samt några
yngre besökare som förser sig
med snus ur en näverdosa
utanför hans stuga i Mälhamra,
ca 1910-15.



Fasterna brudmarsch av Manne i Fiskeså, efter Tore Lindqvist

Enligt en muntlig utsaga, som
många nog har inspelad på band,
skulle han ha varit född i Edsbro,
men detta stämmer alltså inte enligt
några böcker. Däremot kan han
senare ha rest till denna och flera
orter för att sälja sina slöjd-
produkter och för att spela i olika
sammanhang. Kontakten med
Edsbro fanns ju etablerad, sedan

han hade malmkörningarna dit och
dansmusik behövdes ju, då som nu.
Eftersom jag själv numera bor just
i Edsbro, så ville jag veta lite mer
om gubben, och på så sätt så fick ju
ni det också.
Några låtar efter Slev-Anders har
jag inspelade och överförda till
ljudfiler på datorn. Dem kan jag
mejla över mot en ringa arbets-

kostnad. Då är det Tore Lindqist
som spelar.

Birger Björnerstedt - Edsbro
(birger.trubadur@swipnet.se)
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Spelmanstävlingarna i Vaxholm 1910, gruppfoto utanför Storstugan Foto: Musikmuséet i Stockholm


