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Katrineholms hembvgdare på utflykt: 

Gudarnas åker vid Vik 
gav namn åt Vingåker 

Katrineholmsortens hembygds-
förenings utflykt i går till 
Vingåker och hembygdsför-
eningen där missgynnades av ett 
tidvis ihärdigt men vackert maj-
regn. Utbytet av färden blev 
inte dess mindre gott genom 
värdföreningens i Vingåker gäst-
fria mottagande. Det 40-tal kat-
rineholmare, som kommit, möt-
tes vid hembygdsmuseet av ord-
föranden stationsmästare S. D. 
Nilsson och hr G. Weijnblad. De 
tre så intressanta våningarna i 
f. d. sockenmagasinet med deras 
mångfald av gamla ting demon-
strerades av dem och landsantik-
varie Schnell, som katalogiserat 
föremålen. Ej minst intresserade 
den delvis nyarrangerade mon 
tern med Vingåkersdräkter. 

Ställning mätte Vingåkerssoldat 
Före visningen passade gross-

handlare Alvar Rosén, Katrine-
holm, på att överlämna en unik 
gåva till museet. Det var en mä-
tarställning med gamla mått, som 
använts vid soldatmönstring. 
Den har påträffats i en skrubb 
vid gamla kamrersbostaden vid 
Säfstaholm. I den skrubben fanns 
också en del gamla militära pap-
per. Landsantikvarie Schnell an-
såg apparaten intressant och san-
nolikt härröra från 1700-talet. 

Besök i hembygdsgården i Viala 
Dr Schnell ledde efter musei-

visningen en givande demonstra-
tion av kyrkan och gav viktiga 
uppgifter om dess historia. Där-
efter ställdes färden till hem-
bygdsgården i Viåla, som låg be-
dårande i all sin skira grönska 
och hade flaggan i topp. Om någ-
ra dagar står alla de välkända 
körbärsskogarna vid Viala i full 
blom. Deltagarna, däribland några 
från orten, fick värma sig vid 
brasan i Mostugan (från Lytter-
sta), som blivit en utmärkt sam-
lingslokal. Här hälsade stations-
mästare Nilsson välkommen vid 
kaffebordet, som betjänades av 
damer i Vingåkersdräkt. Här 
höll också landsantikvarie Schnell 
ett fängslande föredrag om Ving-
åkersbygdens bebyggelsehistoria, 
sedd genom ortnamnen. 

tydelse fick träldomens upphö-
rande. Trälar med namn som 
Budde (Buddetorp) och Kludde 
tog som fria upp någon mager 
ängs- eller åkerlycka. Ända upp 
till skogsbygderna steg odlingar-
na. Vi finner från den tiden 
många ortnamn på -göle, som 
inte har med vattensamling att 
göra, utan med uttrycket bränna 
å göle, d. v. s. svedja land. Att 
göla för nyodling innebar att 
man växelvis åter lät sädesod-
ling bli skog för att sedan göla 
den igen. Så brukade man skogen 
i landet ända in på 1700-talet. 
Från den tiden berättas det i re-
sebeskrivningar från Sörmland, 
att man runt hela horisonten 
kunde se »gölen som eldsprutan-
de berg». Ordet göle finns i en 
rad sammanställda ortnamn, så-
som Ladgölet, Råggölet, Hallon-
gölet. I Vingåker finns ett 100-
tal -göle. 

Under 1600-talet började en 
viktig förändring i bygdens liv 
genom herrgårdarnas bildande: 
först Högsjö (den högt liggande 
sjön), Säfstaholm, Skenäs och 
slutligen på 1800-talet Kjesäter. 
Dessa gårdar behövde mycket 
folk. Bl. a. uppläts mark till tor-
pare mot dagsverken vid herr-
gården. Herrgårdsbygderna blev 
rätt tättbefolkade. 

På Säfstaholm träffar man ort-
namnet Ullevi. Förr höll man fö-
re, att det var en offerplats, hel-
gad åt guden Ull. Men så är det 
inte. Runt om på Sävsta finns 
det namn, som inte hör dit, bl. a. 
Uppsala, Bjäle kvarn. Det är 
s. k. uppkallelsenamn, som inte 
har tradition i bygden utan till-
kommit av andra skäl. Bjäle eller 
Bjärte kvarn är uppkallad efter 
Bjerlövs kvarn i Skåne (för att 
det skulle vara fint). 

I namnet Säfstaholm är den 
sista leden tillagd som en efter-
apning av de många namnen på 
holm i herrgårdar, främst i Skå-

ne. Herrgården skulle ju ligga 
som en fästning, omgiven av vat-
ten och vallar. Adeln på herrgår-
darna ville också liksöm adla si-
na gårdsnamn. 

Stationsmästare Nilsson ville 
svara på en fråga: hur kan ni 
klara museum och hembygds-
gård så bra ekonomiskt? Jo, vi 
får in cirka 6,000 kr. per år på 
våra sommarfester. Det hade 
glatt hembygdsföreningen myc-
ket att få detta besök från Kat-
rineholm. 

Folkmusiken rik ) Vingåker 
Folkskollärare Gustaf Wetter, 

framstående forskare och veten-
skapsman inom folkmusiken och 
dito konstnär inom gebitet, be-
rättade till sist fängslande om 
gamla framstående spelemän i 
Vingåkersbygden, • den legenda-
riske August Widmark, om Wes-
ter, Åbostugen (f. d. rallaren 
Gabriel Jonsson) och A. P. An-
dersson i Berga samt Widmarks 
lärjungar Karl Erik i Lind (Sköl-
dinge), Per Johansson i Hissjö 
och Sjöholms-smen. Hr Wetter 
spelade glänsande en polska av 
Widmark, en tjusig visa, upp-
tecknad av Andersson i Berga 
på 1800-talet, samt Widmarks 
Vingåkers brudmarsch, som har 
något av soldatmarsch i sig. Liv-
liga applåder belönade musiken. 
Hr Wetter avrundade med att 
propagera för de gamla fina 
brudmarscherna, Vingåkers och 
även österåkers, som gör sig 
bättre vid bröllop än t. o. m. 
Mendelssohn. Och Vingåkersdan-
sen och Vingåkersvalsen har 
inget med Vingåker att göra, åt-
minstone den ena av dem är ett 
uppsaliensiskt påhitt från tid, då 
det var fint at> uppträda i Ving-
åkersdräkt vid något divertisse-
ment men utan tradition från 
bygden. 

Nästa söndag gör Katrineholms 
hembygdsförening ännu ett be-
sök i Vingåkersbygden. Då be-
ser föreningen medicinalrådet dr 
A. B. Maunsbachs unika hem-
bygdsgård vid Kolsnarvik i 
Finnstorpsbyn, Baggetorp. 
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Vingåkers bebyggelse sedd genom 
ortnamnen 

Vingåkersboken, utgiven i två 
delar av Gustaf Helén, är en 
tänkvärd och charmfull läsning 
för den som vill förstå sin hem-
bygds historia, sade dr Schnell. 
Läs t. ex. professor Carl Ivar 
Ståhles utomordentliga utredning 
om Vingåkers bebyggelsehistoria 
sedd genom ortnamnen — utred-
ningen är förresten av betydelse 
för framställning av hela den 
mellansvenska bebyggelsen. 

Namnet Vingåker betyder det 
de gamla vikingarnas åker? Nej, 
det kommer av Vik, den gamla 
byn som ligger, där Kolsnaren 
skjuter in som en vik. Bönderna 
där har haft en åker, men det 
var inte vilken åker som helst. 
Varje herred (härad), som i hed-
nisk tid var detsamma som soc-
ken, hade en åker, som genom 
sin fruktsamhet var helgad åt en 
gud eller gudinna, en helig åker 
alltså, en åker som haft med 
gudstro att göra! Många socknar 
slutar sitt namn med -åker, som 
Österåker, Jönåker (nu härad 
men förr socken vid Tuna). Den 
centrala sockenhelgedomen låg 
vid åkern, vid den heliga lunden. 

Då de kristna missionärerna 
kommer söker de invadera den 
heliga lunden. Erövringen var 
strategisk: 1) en negativ verkan 
mot hedendomen nåddes, då det 
kristna templet placrades på det 
hedniska templets plats; 2) en 
positiv verkan nåddes genom att 

de nytroende gärna såg att der. 
kristna tron blev en övergång 
på traditionsbunden mark. Här i 
Vingåker kom därför det kristna 
templet, när det restes på 1200-
talet, att ligga i nejden av Vik. 
Detta första kristna tempel var 
grunden till den stenkyrka, som 
finns kvar i våra dagar. 

Vin inventering av fornminnen 
har man i trakten av kyrkan på-
träffat relativt fåtaliga fynd från 
slutskedet av hednisk tid. Det 
största gravfältet finns vid Säv-
sta, ett namn, vars förled kom-
mer av ett hedniskt förnamn 
(Sigvalder) och -sta (boplats el-
ler ställe). Vid Hacksta by kunde 
man också vänta gravplatser, 
men de är troligen bortodlade. 

Byfolket skulle efter döden 
inte komma bort från byn, där-
för låg gravfältet vanligen vid 
byn. 

Runstenarna från 1000-talet 
vittnar om att ett torftigt liv så 
småningom övergått i ett burg-
nare med bönder, som lät rista 
minnesskrifter. 

Då börjar Vingåkersbygden 
träda fram ur ett relativt fattigt 
dunkel. Vattnet var ett viktigt 
kommunikationsmedel och grus-
åsen, som går tvärs över ån, blev 
en viktig bebyggelsepunkt. Med 
vattennivåns sänkning kunde go-
da beten erhållas och god höskörd 
ske på sankängarna vid Kolsna-
ren. 

Så kom medeltiden, då bygden 
växte och växte. Den största be-

Men herrgården Kjesäter fi< 
vid sin tillkomst på 1800-tal 
behålla sitt gamla namn (Kid 
säter av kid, killing). Skenäs b 
höll sitt namn, kommande f r i 
Skiljenäset, näset som skela 
samma ord som i vägskäl. 

— Men varifrån kommer Vi 
la?, insköt den gamle kommuns 
mannen Knut Eriksson i Vial 

— Jo, förmodligen från d< 
vida hällen, Vidhällen, och in 
från, som man förr trodde, offe 
plats av vi, helig. Det fanns fö 
vid Viala ett egendomligt mi 
nesmärke, bestående av en krt 
tig stenskiva, upplagd på t 
mindre stenar. Det låg på berg 
norr om byn men sprängdes oi 
användes på 1860-talet till mat 
rial vid järnvägsbygget. Där; 
troligen Vidhälla (den breda h; 
len). Richard Dybeck teckna 
stenen på 1860-talet. 

Så kan man läsa Vingåkers t 
byggelsehistoria genom ortnai 
nen, slöt dr Schnell, som fl 
kraftiga applåder. 

Borgmästare Hjelmberg tack 
de Vingåkers hembygdsföreni; 
för en givande dag. Föreningi 
har både med sitt museum o< 
sin bygdegård visat, att vi i KE 
rineholm har mycket att lära. F 
föreningens gästfrihet riktai 
han katrineholmarnas tack sp 
ciellt till ordföranden station 
mästare Nilsson samt hr och fl 
Pettersson, som förestår her 
bygdsgården vid Viala. Ett varn 
tack gick också till landsantil 
varien. 


