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Nydalsskräddarn från Högsjö 
- tusenkonstnär i svunnen tid 

Förr fanns det en och an-nan i bygderna som kunde li-tet av varje, s. k. "tusenkonst-närer", vilka genom en viss händighet och fallenhet för olika göromål kom att inta en s. a. s. framskjutande plats i den t rakt de bodde och på sätt och vis gjorde sig nära nog oumbärliga. En värdig re-presentant för dylikt "mång-syssleri" utgjorde förvisso Erik Åkerlind i Nydal, Hög-sjö. 
Född vid Ålö under Högsjö år 1826 kom han tidigt i skräddare-lära och var med på den tid då skräddarna ambulerade från gård till gård. Från denna tid hade han många lustiga historier och pa-schasor at t berätta. Då lynnet var som bäst, kunde han även dekla-mera gesällvisor, bl. a. "På vägen, så trägen, gesällen vandrar fram, då man kommer till en stuga, folk de stå i rad och buga, ty man är en vandrande gesäll" etc. Han brukade även berätta om den dyr-tid som rådde i samband med fransk-tyska kriget 1870—71 samt om nödåret 1868, då ingen neder-börd föll på ett helt år och källor-na sprack i botten! Stora hopar av tiggare gick efter vägarna till utseendet som levande skelett. Han kunde även förtälja om den hemska s. k. yrväders-tisda'n 1850, då i 40 graders köld och full snö-storm enbart i Västra Vingåkers socken fem personer frös ihjäl! Men ett soligt leende gick över hans drag då han drog sig till minnes festligheterna överallt i Sverige med anledning av Karl XIV Johans 80-årsdag. 

Skräddare — och smed! 
Så småningom kom Åkerlind att bosätta sig i "lilla stugan" vid Nydal i närheten av Högsjö sta-tion, där skrädderiet en följd av år fick utgöra det huvudsakliga näringsfånget, även om det dock inte räckte alla dagar på långt när. Där hade han även en smedja och lagade söndriga saker åt folk, skodde hästar o. s. v. Som han också var målar- och snickarkun-nig, var han även anlitad av folk för dylika arbeten, skar in glasru-tor m. m. Skomakaryrket var han inte heller främmande för. Om nå-got gick sönder för folk, av vad slag det än var, en lampa, en kaf-fekvarn eller en tavelram, ja, då var det att "gå te skräddar'n". Han visste råd för allt, lödde och förtennade och rumsterade med allehanda. 
Men det räckte inte med allt detta, han var även småbrukare med två kor. Ladugården var av ett ganska antikvariskt utseende, delvis nedgrävd i marken i en backsluttning. Varmt var det där-inne och ingalunda mörkt, det fanns nämligen fönster över dör-ren. Den täppa på något över tunnlandet, som hörde till hans stuga, räckte ju inte till för fo-deråtgången till två kor, men då slog han stora stycken i de s. k. Skräck-kärren och gjorde bl. a. 

höstack på en holme och tog hem fodret vintertid, ibland på drag-släde. 
Med sin gamla mynningsladda-re var han ibland ute i skogarna tidigt på morgnarna och "knäpp-te" något matnyttigt som tillskott på matsedeln; att skjuta t jäder på spel uppe på Jordbergen var för honom ett kärt nöje och han kom sällan tomhänt hem efter en sådan expedition. Då gäddorna lekte om våren gick de upp f rån sjön i bäckar och kärr och då kunde man se "skräddar'n" be-väpnad med en lång stör ute för att "slå gäddor",, e t t för övrigt vanligt sätt att fiska förr i värl-den. Den som var skicklig kunde på så sätt slå flera gäddor i ett slag, ett fångstsätt som blev van-ligt sedan ljustret förbjöds. 

Musikant på kalas 
Trots alla sysslor och bestyr som Åkerlind hade hann han även 

Tusenkonstnär en Erik Åker-iindy Högsjö. 

med att sköta om musiken på skördekalas, bröllop m. m. och han hanterade sin fiol med i vida kretsar känd bravur. Han var självskriven spelman på de vid Bisstorp förekommande s.k. dyng-bröllopen — en fest som ägde rum på sommaren då trädan blev fär-diggödslad — och började alltid sitt program med en sprittande Bergslagspolska: "Krus, näck å blad" och slutade i regel med en x smekande vals, "Vårblomman" el- j ler "Myrtenkronan. 
Ja, mycket hann han med un-der sin långa levnad, Nydalsskräd-darn, vars bild illustrerar denna minnesruna, innan han över 90 år gammal 1920 fick samlas till sina fäder. Hans stuga finnes ännu kvar liksom det vårdträd han en gång under sin kraf ts dagar plan-terade. 

Emanuel. 


