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Tisdagen den 6 november 1956 
yy Sagotant" i Björkvik 

De: ligger mycket av saga och 
leg er. i ver en del a,v Björkvik, 
som a: belägen mellan Viggarn 
och Akforsån. Det är ingen till-
fällighet. alt man just här träffar 
bygdespelmän, som alltjämt lever 
i minnet. An hör man talas om 
Gustaf Eriksson i Axtorp och 
hans son Fei i.nand Gustafsson i 
Nyffe. Glaboin är också omta-
lad, han hette Fredrik Jonsson. 

Om Ax torpen • och »Nyffen» 
kan den förres lotter och den se-

j nares syster berätta ett och an-
! nat. Hon går alltjämt under nam-
! net A n n a : N y f f e , fastän hon 
| längsta delen av sitt liv heta,t 
j Anna Karlsson i Dalhagstugan. 

Hennes make Rikard Karlsson 
] gick bort för nagra år sedan, och 

Anna är nu nära 80 år. Men be-
rätta kan hon ännu, och det inte 
bara om sin släkt. Fastän redan 
den är ett bra kapitel. 

| Rikard Karlsson var sjuk rätt 
länge: 

— Jag är glad. att jag fick va-
ra frisk, så jag kunde sköta ho-
nom, säger hon. 

Men hon skulle snart drabbas 
av en ny sorg. Hennes son Gustaf, 
som är trädgårdsmästare och lagt 
ned ett mycket gott arbete på den 
del av Dalhagstugan, som han 
innehade, blev för något år sedan 
svårt sjuk. och en så gammal 
kvinna som Anna orkade inte med 
honom. Han är inackorderad på 
Björkviks ål domshem. 

Om Anna i Nyffe efter detta 
inte fullt ha: sitt gamla humör i 
behåll, lär inte förvåna någon. 
Men berätta kan hon än om sina 
minnen. 

Om Ferdinand har berättats, 
att han bör ide spela »så snart 
han kunde hålla i en fiol». Även 
fadern haie musikaliska anor, 

j han lärde spela av sin morbror. 
Men även Fredrik Jonsson hade 
en föregångare, han kallas »Spel-
Erker^ och var med i Finska kri-
get 1809. 

Gustaf Eriksson hade sin )>mu-
sikestra : bakom ett pörte en bit 
från Tegr.ebols skola. Hans första 
»fiol var er. liten låda, och strå-
ken var av eget fabrikat. Det är 
inte alla. som har så bra ställt, 
att de - som en skämthistoria 
berätta: kan spekulera på en 
Stradivanus för 125,000 kr., för 
att sedan backa vid underrättel-
sen, att fabriken är nedlagd för 
länge se : in så inte längre några 
reservdelar kan erhållas! 

Men A: ~ a i Nyffe kan också 
berätta råg o t om »Spel-Erker». 
Han lärde sig av en gammal 
gumma i Finland något som se-
dan kal es Kolstupolskan. Han 
gick därborta och längtade efter, 
at : det skulle bli lugnt och fred-
ligt. så han fick resa hem. Det 
hände, ilt /.an grät när han spe-
lade. c h han kom så starkt in i 
musiken, att han inte kunde sluta, 
och man måste ta fiolen ifrån ho*-
nom. Och så blev det kanske tal, 
att Nä< ken lärt honom spela. Så-
dant har berättats om flera gam-
la spelmän i Björkvik. 

Till de riera kusliga minnena 
hör grav< n vid Åtorp». En per-
son, son. själv gjort slut på sin 

j tillvaro, fick nte begravas i vigd 
jord. sa var kyrkans lag. »||jälv-

Anna i Nyffe. 

spillingen» begravdes i skogen 
eller i något kärr. Nu finns en 
sådan grav i närheten av Åtorp. 
Minnet av tragedien levde ratt 
länge, och ännu för ett 70-tal år 
sedan var man rädd för att gå 
fram där. Men det sades, att 
björkar växte på den graven, vil-
ket skulle betyda, att han som 
låg där, i alla fall blivit s a l i g . . . 
* Nu finns inte så långt ifrån 

Nyffe ett torp, som heter Skugg-
bol. Närmast till hands ligger den 
tolkningen, att torpet ligger »i 
skuggan». Men det finns en an-
nan tolkning: i trakten brukar 
»skuggor», eller spöken, uppehål-
la s i g . . . 

Då Anna i Nyffe var ung, kän-
de hon till en kvinna, som hette 
Stina och som brukade gallra 
rovor vid Hovsta eller Marieberg. 
Hon var änka och bodde i en liten 
stuga tillsammans med sina barn. 
På morgonen, när hon gick till 
sitt arbete, kokade hon välling åt 
barnen, så det räckte hela dagen. 
Man får komma ihåg, att »nor-
malarbetsdagen då var 5—20, 
man skulle vara i arbete kl. 5 och 
stanna pa gärdet till Hl. 2 0 . . . 
Men Stina var tydligen av bra 
•virke: när hon var 70 år, gick 
hon som en ung flicka, och hon 
levde till 80. 

Tiderna har ändrats betydligt, 
sedan Sagtotanten» i Dalhagstu-
gan var barn. Hon tillhör dem 
som hai gott minne och även har 
något att minnas. Själv är hon 
bland dem som man inte glömmer 
i första taget. Det enda felet med 
henne s n r.n en är, att så litet kan 
tecknas u\ p. För forskaren är det 
kanske inte mycket som kan kal-
las nytt. men den stora allmänhe-
ten har glömt det mesta. Vad man 
bestämt vågar påstå, är att 
Björkvik ännu inte är utforskat. 

V. V—1. 


