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Millerste-Kål, titel fiolspelare, räknema-
skinsreparatör och bygdeforskare, är 
även specialist på att bygga trollfioler. -
Skutt-Kalle i Ätter sta lärde honom kne-
pet, och det finns en trollfiol av äkta fab-
rikat till påseende på Nordiska Museet. 

B'" ndespelmannen i Österakar socken, 
Södermanland, Millerste-Kål, med sin 

Troll-Fiol n:o ?, tillverkad år 1903. 

Att vara fiolspelare, räknemaskins-
reparatör och bygdeforskare på 

en gång är rätt bra presterat, och man 
kan väl knappast säga att den yrkes-
kombinationen hör till de alldagligas-
te. Den som inte desto mindre valt 
den är den hedervärde bondespelman-
ren Millerste-Kål, alias Karl Eriks-
son, Kungsholmsgatan 25 i Stockholm, 
tidigare Jul) ta gård, Österåkers soc-
ken i Södermanland. 

I många år har Karl Eriksson knå-
pat med kontorsmaskiner — allra 
hälst de mera invecklade räknemaski-
nerna — men på senare tid har han 

lagt finmekaniken på hyl-
lan och i stället börjat 
pyssla med hembygds-
forskning. Han är till och 
med så pass hemma i 
denna vetenskaps laby-
rinter att de lärda her -
rarna uppe i Nordiska 
museet gärna lyssna till 
vad han har att säga om 
sina undersökningar. Ja, 
ett par gånger har han 
rentav fått speciella upp-

drag av museet att ta reda på sa-
ker och ting i hemsocknen, som han 
känner lika bra som sin egen byx-
ficka. 

I vardagslag gör väl Millerste-Kål 
inte mycket väsen av sig, men här -
omdagen stegade han upp till Sön-
dagsbilagans redaktion med ett do-
kument, fullpräntat med finaste hand-
stil på bästa vattenstämplade Lesse-
bopapper. Det var det finaste hand-
skrivna dokument man någonsin kan 
tänka sig. 

— Det förstår sig, säger Millerste-
Kål, man har ju ingen brådska nu-
mera, gudskelov, så man kan ge sig 
tid att skriva ordentligt. Och SP är 
det ju för resten inte häller något 

vanligt manuskript. Se, saken är den 
att jag roat mig med att uppteckna 
den gamla sägnen om Pintorparfrun 
sådan den ännu lever i folkmunnen 
nere i min hemsocken, där den för 
övrigt också torde haft sin upprin-
nelse. Jag tänkte att det kanske kun-
de vara av intresse att titta på doku-
mentet. 

Visst kunde det så, men vore det 
inte ännu trevligare att höra litet om 
hur det går till att en bondspelman 
blir finmekaniker och* en finmekani-
ker bygdeforskare? Pintorparfrun 
kan ju få vänta så länge. 

Hm! Millerste-Kål är just inte hå-
gad att prata så värst mycket om sig 
själv. Det var inte därför han kom-
mit. Men för all del, man är väl inte 
omöjlig, så att om det nödvändigt 
måste vara . . . 

Det måste det. Och när Karl Eriks-
son väl fått språklådan i gång, så 
är det en hel del smått och gott han 
har att berätta både om sig själv och 
om sitt arbete. 

— Jag är, som jag redan nämnt, 
född i Österåker i Sörmland. Far 
min var bonde, och hans far var bon-
de, och så har det varit ända tillbaka 
till mitten av 1500-talet, eller så långt 

jag kan följa min släkt i tiden. Och 
dessförinnan voro de välan också 
bönder, kan jag tro! 

Stamfar var klosterbonde under 
Gustav Vasa — de kallades så, bön-
derna, på de indragna klosterjordar-
na. Klostret hette Julita, och det 
blev en kungsgård som heter Julita 
än i dag, fastän den T många gånger 
skiftat ägare. 

Jaså, namnet är känt? Jo, det b ru -
kar ju vara bygdefester och spelmans-
stämmor och annat på Julita skans 
allt emellanåt. Nu har gården av 
siste ägaren, patron Bäckström, testa-
menterats till Nordiska museet, och 
det är nästan som om jag följde med 
arvegodset, fastän jag redan länge 
bott i Stockholm. 

Men det var så sant, det var ju om 
mig själv jag skulle bereätta. Jag 
var som så många andra pojkar där 
på trakten intresserad av musik, och 
sexton år gammal var jag utbildad 
bondespelman. Med det jobbet höll 
jag på i ett tiotal år, men då flyttade 
jag till Katrineholm för att lära mig 
något nyttigare eller åtminstone nå-
got som gav mera bröd. Jag fick 
plats på en mekanisk verkstad, och 
där lärde jag finmekaniken, fastän 
det annars mest var lantbruksmaski-
ner jag hade att göra med. 

Men 1913 lät jag locka mig av h u -
vudstaden. Jag for dit och behövde 
inte gå sysslolös länge förrän jag fick 
arbete i kontorsmaskinsbranschen. 
Jo, det är nog sant att jag är specia-
list på räknemaskiner. „Det är fas-
ligt intressanta apparater! 1932 kän-
de jag mig mogen att starta min egen 
rörelse, och därmed har jag också 
fått tid till övers att ägna mig åt min 
älsklingshobby — uppteckning av 

(Forts, å sid. tretton) 



Recept på trollfiol 
(Forts. /r . sid. i yra.) 

folkmusik och nu på sistone även 
folksägner. 

Det var nu den här historien om 
Pintorparfrun. Den torde vara känd 
över hela landet i folkvisans form: 
I Sörmland det fagra, på slott Eriks-

berg, 
där bodde en änka, f ru Anna. 
som sög sina bönders och torpares 

märg 
och hade av galla en k a n n a . . • 
och så vidare! Till sist tog Fan P in-
torparfrun, och de foro i väg i eld 
och svavel, och Fredrik Spelman, som 
trakterat fiolen då Fan dansade med 
henne, klarade sig nätt och jämnt ge-
nom att f ru Annas heliga ring r am-
lade av hennes finger och brände 
sönder fiolsträngarna, varigenom för-
trollningen bröts. Jo, visan är väl 
känd? 

Men nu är det så att hemma i ö s -
teråker finns det också en gammal 
folksägen om Pintorparfrun, och det 
är den som givit upphovet till visan. 
Sägnen i sin tur har uppkommit ge-
nom en gammal munklegend, troligen 
vid själva Julita kloster, men möjli-
gen ditförd av vandrande munkar. 

Hur jag kan påstå att det är en 
munklegend? Jo, se, sägnen sönder-
faller i två delar, av vilka den första 

# handlar om f ru Annas ring och den 
andra om hur det gick till då Fan tog 
Pintorparfrun. Första delen går än -
da tillbaka till Moses och den heliga 
arken, av vars guld ringen skulle 
vara förfärdigad. Guldet skulle inte 
få användas vid köpenskap, och inte 
skulle det få pantsättas, men det var 
det Pintorparfrun gjorde med ringen, 
och därför gick det henne som det 
gick — alltsammans enligt sägnen, 
som jag nu upptecknat. 

Hela första delen, den som handlar 
om Mose ark och om ringens äventyr, 
är en typisk munklegend. Senare de-
len har tillkopplats senare — Pintor-
parfrun var ju, enligt den historiska 
forskningen, f ru Anna Gyllenstierna, 
änka efter riddaren Erik Eriksson 
Gyllenstierna, vilken i sin tur var dot-
terson till konung Karl VIII Knutsson 
Bonde. 

Nu säger den historiska forskni^ 
att fru Anna inte alls var nr 
bestialisk varelse s o r r ^ b p ' 
folkvisan. Hon var i stä;' 
b—uLvp o c h gudfruktig m" 
d ° S e^ fullt naturlig d 
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denna utsago bekräftas av folksägnen, 
som i övriga stycken stått modell till 
folkvisan. I sägnen heter det att f ru 
Annas dystra ändalykt berodde på att 
hon vanhelgat ringen och inte på att 
hon pinat sina torpare och bönder. 
Fastän det kan förstås hända att hon, 
änka som hon var, måste gå rätt strängt 
till väga för att hålla ordning och reda 
på den stora gården, som hon ensam 
fick ta hand om efter mannens död. 

Men nu är frågan hur jag fått tag 
i sägnen. Jo, den har jag fått av 
min lärare i fiolspel hemma i ös te r -
åker, kyrkvaktaren Karl Ersson i Bet-
lehem, Österåker. Han levde 1848— 
1904, och under elevtiden berättade 
han sägnen om f ru Anna och hennes 
ring för mig. 

Ersson hade i sin tur hört sägnen av 
sin lärare i fiolspel, organisten Olof 
August Widmark i Östra Vingåkers 
socken. Han var född 1824 och var på 
1800-talet en av Sörmlands skickligaste 
spelmän, bland annat i besittning av 
en sjusärdeles fin trollfiol. Den hade 
han fått tag i på följande sätt. En tors-
dagsnatt hade han gått ut i skogen till 
trollberget, och där hade han lagt ifrån 
sig fiolen. Sen hade han gått motsols 
tre gånger runt berget, och då han 
kom tillbaka låg där två fioler i stäl-
let för en. Widmark prövade dem. 
båda och valde den bästa. Sen uppre-
pade han proceduren tre gånger, och 
varje gång låg där två fioler i stället 
för den ena. Och bättre och bättre 
voro de stämda, ty Fan själv hade 
varit framme och stämt dem. Till e r -
sättning ville han endast ha lite nat t -
vardsvin och några oblater som prop-
pats på buteljen, ty sånt gör gott för 
Hin nåle. Vinet och oblaten hade 
Widmark hämtat i Vingåkers kyrka. 
Efter tredje varvet var trollfiolen fä r -
digstämd — och den finns till på-
seende än i dag! 

Men var kunde organisten ha lärt 
sig hur man får en trollfiol? Jo, det 

" han lärt av Svinste-Fredrik, som 
i Östra Vingåker och på 

lärde pojkarna spela 
en av hans elever, 
nen orr trollfioler-

'nste-Fredrik var 
v än andra, ja, 

en riktig 
'agogisk 

hjälp, och det var därför pojkarna lär-
de sig spela så bra. Tänk bara på 
Widmark! 

Men det var sägnen jag skulle tala 
om. Det förstår sig att det var Svinste-
Fredrik som berättade den för Wid-
mark, och säkrare källa kan inte tän-
kas, ty Svinste-Fredrik är varken mei 
eller mindre än en ättling i rakt ned-
stigande led till Spelar-Fredrik, »om 
spelade valsen för Pintorparfrun den 
där gången då Hin tog henne. Både 
Svinste-Fredrik och alla hans förfäder 
voro mjölnare under Claestorp, det 
gamla Lewenhauptsgodset i ös t ra 
Vingåker. 

Jaha, så var det med den gamla folk-
sägnen och dgss privata lilla historia. 
Nu har jag som sagt tecknat upp den 
och tänker hembjuda den åt Nordiska 
museet — eller någon annan intresse-
rad. Den bör ha en hel del intresse 
och för säkerhets skull har jag prän-
tat folkvisan på innersidorna, så at t 
jämförelsematerialet finns till hands. 

Till sist skulle jag vilja säga att om 
någon ville se hur en riktig trollfiol 
ser ut, så går det an att gå upp i Nor-
diska museet och titta. Där finns det 
en, som enligt påskriften skänkts till 
museet av bondespelmannen Millerste-
Kål, och jag vågar garantera att den 
är tillverkad efter noggrannaste före-
skrifter, som jag på min tid lärde av 
skomakaren Kalle Pettersson i Ättersta 
by i österåker, gemenligen kallad 
Skutt-Kalle. Han var nästan lika 
skicklig som Svinste-Fredrik, men så 
blev det också en trollfiol på vilken 
man kan spela de allra svåraste pol-
skor. 

För resten sitter hela beskrivningen 
i fiollådans lock — om någon skulle 
ha lust att bgga sig en liknande... 

Will 
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