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Spelman, filosof och "doktor" 
stortrivs pä Bäsenbergahemmet 

Med förvånansvärt fas t 
hand präntar än i dag snart 
90-årige L. J. Persson, Bå-
senberga, Västra Vingåker 
— kvacksalvarn kallad — 
ner sirliga bokstäver och 
svarta nottecken, som blir 
till visor och melodier, vil-
ka han sedan spelar på sin 
fiol fgr de andra gamla på 
vårdhemmet. Det där »ök-
namnet» hänger i f rån den 
tiden, då han bodde vid 
Svanvik och Svantorp un-
der Skenäs och bedrev han-
del med patentmedicin och 
allehanda andra varor. 
Persson är född vid Svanvik 

och kom sedermera ut i världen, 
varefter han så småningom 
återvände till barndomshemmet, 
som han tog på arrende ett tag 
efter fadern. Men det var be-
svärligt både at t vara t jänare 
och egen bonde, så han flyttade 
till det närbelägna Svantorp. 

En svensk-amerikan sålde en 
slags patentmedicin, som givet-
vis hjälpte för alla slags sjuk-
domar, och för honom blev hr 
Persson agent och gjorde bra 
affärer samt t jänade pengar. Så 
småningom löste han handels-
rättigheter och hade en liten 
fas t a f fä r i ett uthus vid Svan-
torp, där både friska ojch sjuka 
kunde köpa en hel del förnö-
denheter för dagligt bruk. 

Att medicinen var fin, bevisar 
hr Persson med en liten histo-
ria. En kvinna hade varit svårt 
sjuk i benen ett 20-tal år, men 
då hon fick smaka blandningen, 
dröjde det inte länge förrän hon 
var bra. Han köpte också lä-
karböcker och tillverkade en del 
egna salvor, som han alltfort 
använder för personligt bruk 
ibland. 

Det var makan som stod för 
affärerna, när Persson var ute 
på dagsverksarbete, men 1906 
blev hon sjuk och låg lam i 12 
år. Under tiden måste Persson 
avveckla affärerna, eftersom 
han fick sköta både den sjuka 
hustrun och de tre barnen, som 
var minderåriga. 

I Molketrakten fanns i hr 
Perssons barndom en kvacksal-
vare, kallad Bortskogen efter 
stället han bodde vid, som en 
gång botade honom för svår 
blodförgiftning i ett ben. 

Historier om »Vastorpen» 
Den berömde »Vingåkersdok-

torn» Aronsson i Vadstorp be-
sökte hr Persson och hans för-
äldrar vid flera tillfällen. Han 
hade stadgat anseende som na-
turläkare och botade vår berät-
tare flera gånger. 

Aronsson stod bakom skåp-
dörrarna och blandade till me-
dicinerna, som hans f r u kokade 
i köket, och på plankbänkar 
sat t de hjälpsökande i långa ra-
der och väntade på företräde. 
Rädda var de också, eftersom 
»Vastorpen» var känd som en 
sträng herre. Han var förresten 
rä t t döv, och det påstods här-
stamma f rån en gång, då han 
sköt undan villebråd för en an-
nan jägares hund. Ägaren till 
hunden troddes då ha »satt på» 
Aronsson lytet som vedergäll-
ning. 

En gång kom en norrlänning 
till Vingåkersdoktorn och sökte 
för en väldig massa människor, 
som han fick ta med medicin 
hem åt. Herrskapsfolk f r å n bå-
de in- och utlandet hörde också 
till hans patienter, och en gång 
kom en herre f rån England med 
sin dotter, som hade ont i ma-
gen. Hon fick stanna en vecka 
vid Vadstorp, och sedan hade 
Aronsson diagnosen klar, t rots 
a t t många framstående läkare 
gåt t bet på den saken. »Dok-
torn» tillrådde operation på 
sjukhus, eftersom han själv in-
te fick utföra så vidlyftiga in-
grepp. Flickans f a r ville emel-
lertid a t t Aronsson skulle göra 
operationen och det åtog han 
sig efter tvekan. Det lyckades 
och flickan blev bra. 

Minnen av Widmark 
Fiol har Persson spelat sedan 

han var 16 år efter a t t ha få t t 
undervisning för en skolfröken 
två kvällar. Mästerspelmannen 
Vingåkers Widmark hörde han 
spela ett par gånger, bl. a. på 
ett bröllop i en granngård. En 
gång, berät tar hr Persson, när 
Widmark öppnade fiollådan, 
yttrade han något om a t t »han» 
— därmed menande den onde — 
»har inte tagit fiolen, ser jag. 
Nåja, i värsta fall hade jag kun-
nat spelat på lådan». 

Notboken utlånad — fick e j 
tillbaka den 

Tyvärr lånade hr Persson ut 
sin notbok till en pérson, som 
sedermera tog den med till Arne-
rika. I den hade han mängder 
av låtar — både egna och and-
ras — nedtecknade. Men han 
har skrivit f lera böcker sedan 
dess och håller fortfarande på 
med det knåpgörat trots de 89 
åren. Och det är verkligt minu-
tiöst gjorda notblad, han visar 
fram. 

Fiolen mot knäet 
Nu har reumatismen sat t åt 

honom och när han spelar, mås-
te han sät ta fiolen på knäet i 
stället för mot hakan. Men det 
hindrade inte, a t t han till all-
män förnöjelse »spelade ut» ju-
len vid Båsenberga, där han 
f. ö. trivs i högsta grad. 

Persson är också en amatör-
filosof, som skriver ner sina eg-
na tankar och funderingar om 
vad som händer och sker. En 
tidningsartikel eller någon liten 
episod ute i livet kan ge anled-
ning till några blad i hans an-
teckningar. 

Ärr-Pe 


