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Från östra Vingåker
fordomdags
Hänt och sägen.
Om
Svinstu-Fredrik,
mjölnare,
spelman och trollkunnig.
I april 1822 dog direktören 01.
Ramström, som innehaft orgelnisttjänsten i ö. Vingåker hela 61 år.!
Hans
titel
var
sålunda
rikti- f
gare musikdirektör, fast man för
korthetens skull sade endast direktör. Ramström efterträddes av Vidmark, som redan i åtta år förut vikarierat för Ramström, som likväl
själv om också icke till gagnet dock
till namnet svarade för sysslan, av
vilken han hade liten hjälp till sin
utkomst. Ramström hade varit en
välbärgad man, ägare till bl. a. säteriet Ålspånga i Bettna, men förlorade genom olyckliga omständigheter, vad han ägde, så att hans efterlämnade änka fick svårt att kunna
försörja sig.
Den förut nämnde Vidmark hade
en son Olof August Vidmark, född
1824 känd som spelman. Faderns musikaliska gåva hade tydligen gått i
arv på sonen. Enligt traditionen
hade Olof August fått lära sig »hollspel» av Svinstu-Fredrik, och det är
egentligen om denne sistnämnde, vi
här ville berätta. Svinstu-Fredriks
riktiga namn skall ha varit Fredrik
Lindroth, fast han vanligen nämndes
Svinstu-Fredrik efter sitt förnamn
och namnet på stället, där han bodde,
nämligen Svinstugan eller som det
numera heter Stenhustorp. Om Svinstu-Fredrik finns många historier.
När han lärde Vidmark spela, skall
han ha tagit honom med sig ut till
näcken, som hade sitt tillhåll alldeles
i närheten. Vid Svinstugan rann
nämligen vid den tiden en av Virens
avloppsströmmar förbi på dess väg
till Värmbolssjön. Än i dag finns
från den tiden en stensatt brotrumma i närheten av Svinstugan, och
man kan i terrängen ännu se, var
vattnet förr tagit sig fram. På platsen fanns då även en kvarn. Den
arrenderades
av
Svinstu-Fredrik,
vars egentliga yrke sålunda var mjölnarens. Ägare till kvarnen var Claes-

^torp. Det ha5de kommit till SvinstuFredriks öron, att godsherrn till
Claestorp hade för avsikt att höja
kvarnarrendet. I det ärendet kom
han också en dag till Svinstu-Fredrik, som var känd för sin trolldomskunnighet. Kvarnen var i full gång
och det var inte så lätt för de båda
kontraheterna att samtala med varandra, störda som de voro av kvarnens bullrande och mullrande. Kanske var det just det, som SvinstuFredrik räknat med. Själv ville han
ju inte alls höra något tal om arrendehöjning. När han emellertid fann,
att kvarnens bullrande icke räckte
till att avstyra, vad Claestorpsgreven
hade i faggorna, stampade SvinstuFredrik med foten i marken, i det han
samtidigt ropade i befallande ton till
kvarnen: »Tig med dej, den skvaltra.» Denna hans tillsägelse hade omedelbar effekt. Kvarnen höll upp att
gå. Men följden blev också en annan.
Inför ett sådant synbart och hörbart
bevis på Svinstu-Fredriks trolldomsmakt hesiterade godsherrn och betogs lusten att vidare tala om arrendeförhöjning, åtminstone för den
gången.
När någon kom till kvarnen med
mäld, bjöds han vanligen såsom sed
var den tiden på en sup i kvarnkammaren. Var det någon av SvinstuFredriks vänner eller närmare bekanta fick han följa med in i bostaden.
En gång hände sig, att ett par av
Svinstu-Fredriks
intimare vänner
blevo bjudna in i huset, och sålunda
blev mjölnardrängen ensam kvar i
kvarnkammaren för att under tiden
tillse målningen. När de förstnämnda
var på väg in, sporde en av dem, i
det han vände sig till Svinstu-Fredrik: »Törs du lämna honom ensam
med brännvinskannan?» Svaret som
kom på frågan lydde: » Å ja bevars,
j försöker han tå någe utan lov, blir
1 han nog stående.» Och mycket riktigt, när Svinstu-Fredrik och hans
vänner efter en stund kom ut i kvar-

nen igen, fick de se drängen s
med brännvinskannan för m
stånd att taga den därifrån.
Ja, så förmäler historien. I
se nyktrare på Svinstu-Fredrik
domsmakt än gången tids mäi
gjorde, menar att saken såväl
ta som i det förstnämnda fal
på förhand arrangerat mellan
en och Svinstu-Fredrik. De
nämnde hade ingenting emot
imponera och skaffa sig respe
dem, som var enfaldiga nog i
tro honom besitta övernaturlig
Eftersom Svinstu-Fredrik n
känd för sådan och att tack vf
kunna utföra både det ena c
andra, exempelvis att kunn
krämpor och sjukdomar, var
och annan, som anlitade honoi
dana syften. Så skall t. ex. her
ägaren Lars Persson i Bie, so
des 1823 och dog 1889, en g
kommit till Svinstu-Fredrik J
få bot för sitt onda knä. Tillsa
med sin »patient» åkte Svinsti
rik om kvällen vid 12-tiden f i
Ö. Vingåkers kyrka och kyrl
som ansågs som tjänlig plats,
rer skulle utföras. När de ]
fram till kyrkbacken, hände i
ett spöke plötsligt kom farand
över ringmuren och högg tag
sons knä. Skrämd av skepnad
te hästen i sken och det bar i
fart ända ner på. Bodakvarns
innan de åkande fick honom a1
na. Om Persson fick bot för i
da knä eller ej, må lämnas o
Vid ett annat tillfälle, när S
Fredrik anlitades för kureran
en krämpa, skall det ha tillg
följande sätt. Svinstu-Fredril
nerade, att patienten ifråga so
de i närheten av kyrkan, ocl:
stu Fredrik skulle på slaget
kvällen gå tre varv i motsat
ning runtomkring kyrkan ut
säga ett ord till varandra. De
sina tre turer på föreslaget sä"
de fullbordat dem, sporde S
Fredrik sin »patient»: »Såg
ge?» » N e j » , blev svaret, vartil
stu-Fredrik genmält: Jaså in
du är för gudfruktig, med dej j
inte.» Om historien också int
sann, vittnar den i alla fall <
en rätt gudsfruktan inte står
bannet av vidskepelse och tro!
makt. Det är ju detta som Gei
ha sagt i sin dikt Den lilla ko
sen där det heter: »Den rä
läsa sitt Fader Vår, han räds
fan eller trollen. »Man behöve
gå knappast 100 år tillbaka
för att finna, att mycken vidi
fruktan och tro på trolldon
ännu behärskade sinnena. Härö
nar också det förhållandet, at
vid grävning för utvidgningen
Vingåkers kyrkogård på 189
fann en grav med ett jämför
väl bibehållet skelett. Över
bröstkorgen hade lagts en stei

var "sä stor och tung, att den tryckt in
revbenen. Det är inte osannolikt, att
den en gång ditlagts vid igenskottningen av graven för att till äventyrs
hindra den döde att »gå igen». Den
ifrågavarande graven ansågs vara
densamma, som hyste de jordiska
* kvarlevorna av Svintus-Fredrik. Genom vad man kände om honom ansåg
man sig ha skäl gardera sig för att
få besök av honom som döding och i
bli utsatt för hans trolldomsmakt. f
Annars kunde det nog förekomma;
* spökerier, som hade en ganska naturlig förklaring. Det visas av följande, i
Mellan åren 1846—71 var C. J.
Eriksson lärare och organist i Ö. j
Vingåker. Brolinska handelsboden
var på den tiden öppen ända till kl.
12 om kvällen. En mörk höstkväll
hörde Eriksson hur ett par drängar
sade till varandra: »Prästens pigor
e i handelsbon, ska vi skrämma dom,
när dom går hem?» Osedd av drängarna skyndade sig Eriksson in i sin
bostad och hämtade ett lakan eller
vitt skynge. Därefter smög han sig
åter ut på kyrkogården. Han tänkte, att han skulle spela drängarna
ett spratt och bota dem för att
skrämma flickor. När drängarna om
en stund fann tiden inne för att inta j
lämplig position, hoppade E. insvept'
i sitt vita skynke i det lägliga ögonblicket över kyrkmuren. Med dov,
röst sporde han drängarna: »Vad
väntar ni på?» Något svar hann han
aldrig få, ity att drängarna skräckslagna lade benen på ryggen och
flydde sin kos som för livet.
Men det kunde också hända, att
Eriksson själv blev utsatt för drift
och det till på köpet mitt på ljusa
j dagen. E. var en begåvad och mångfrestande man med flera intressen.
En tid var han utgivare av en tidning vid namn Triaden. Sedermera
stod han i samma egenskap för tidningen Merkurius. Man kunde i dessa tidningar stundom få läsa litet
besk kritik av ett och annat som inte
var som det borde i samhället. Sådant togs illa upp på månget håll
och E. var allt annat än persona
grata hos de styrande i socknen. Nu
hör till saken, att*E. hade en hund,
som plägade på hundars vis gläfsa
och skälla på folk. Så snart hunden
hördes skälla ute på gården, skall
I barnmorskan, som bodde intill och,
som inte heller var någon vän till E.!
och hans tidning, oftast ha passat
tillfället att göra sig synlig på för-j
[stubron eller i det öppna fönstret!

för att tillropa hunden: »Tyst med
dej, Triaden, du ska då jämt skälla
. på folk.» Om hunden verkligen hette
' Triaden eller ej, må lämnas osagt.
• Underförstått var det ju tidningen,
j som åsyftades och de samhällskritis»ka skriverier, som däri förekom. Men
det är också antagligt, att barnmorskan, vars namn var madame
Åkerlund, hade en ännu enklare och
mer närliggande orsak att komma åt
E. med sina stickord. På en sockenstämma 1852 hade nämligen »socknens barnmorskas man» sadelmakare
J. Åkerlund anmält sin åstundan att
få hyra den lilla kammaren vid skolsalen. Eriksson hade vid samma tillfälle erbjudit si^ att lämna lika stor
hyra som Åkerlund. När skolstyrelsen tillspordes i frågan, önskade majoriteten, att rummet skulle uthyras
åt Åkerlund. Detta blev också sockenstämmans beslut. Häremot anmälde E., som i egenskap av skollärare och orgelnist hade rösträtt å
stämman, sin reservation i följande
ord: »Jag anser församlingen ej äga
'rätt att uthyra ett rum, varom den
i icke fattat beslut, att det skulle uthyras, utan tror jag, att det ej bör
begagnas för annat ändamål än för
skolläraren.» Det får anses mindre
honett av skolstyrelsen och sockenstämman att den tog ståndpunkt mot
E. i denna sak. Den lilla bostadslägenheten, som han för sig och sin
familj förfogade över, var inte större än han väl behövt också den ifrågavarande lilla kammaren. Men E.
var inte persona grata hos de sockenstyrande av flera orsaker. Det var så
mycket lättare för barnmorskan madame Åkerlund att ta position på deras sida, som hon nu hade fått en
personlig anledning till det. När hon
ropade sitt underförstådda: »Tig
med dej, Triaden, du ska då jämt
skälla på folk,» hade hon därför mer
än ens tysta instämmande.
Zachris Salmo.

