SVINSTU-FREDRIK - TROLLKARLEN
FRAN OSTRA VINGAKER
Den vastsormlandska spelmanstraditionens store trollkarl framfor alia andra
var Svinstu-Fredrik. Hans ratta namn
var Fredrik Lindroth och han var fodd
i Stenhustorp 1812. Hans fader, mjolnaren Anders Lindroth, fodd 1777 i V.
Vingaker, agde bade Stenhustorp och
Boda kvarn.
Nagon storre framgang som egen foretagare hade tydligen inte Fredrik. Ar
1845 flyttade han som drang till Hulta
och aret darpa sitter hans foraldrar som
husmansfolk i Stenhustorp eller Svinstugan, som det lilla stallet vid Krambol ocksa benamndes.
Ar 1853 meddelas att Fredrik Lindroth i Hulta ar dod jamte foljande upplysningar: Far ej skrifwas her. Domd
for 2:dre resan stold till allmant arbete
a Fastning. Det var ju talande upplysningar.
Svinstu-Fredrik dog saledes som fastningsfange borta fran hemtrakten. Detta uppges ocksa av den muntliga spelmanstraditionen, som dock for det mesta omtalar, att han trollat sig till galenskap och dog pa hospitalet i Nykoping.
De biografiska uppgifterna har jag
fatt av Dr Imber Nordin-Grip i hennes
bok om Pintorpafrun.
Den muntliga spelmanstraditionen
om Svinstu-Fredrik ar rikhaltig. John
Johansson fran Ede, senare Vingaker
och Katrineholm, berattade att Fredrik
under sin tid i Hulta forsorjde sig genom att mot betalning aterstalla tjuvgods. Allmanna meningen var dock, att
det var just han sjalv, som forst stulit
godset. Han borde ju da kanna till var
det fanns, sa det fordrades inte sa mycket av forbund med underjordiska makter for den bravaden.
Han larde sig spela av forskarlen. Det
skulle ske en torsdagsnatt i nedan och
upprepas heist sju torsdagsnatter i rad.
En svart katt fick Nacken som offer.
Nackens elev larde sig da att spela
trollstamt och kunde spela Hins polska
sa att bord och bankar dansade. Han
kunde t. o. m. spela fiol med balgvantar pa handerna.
Per Johan i Hissjo berattade med
glimten i ogat om hur det gick till nar
Svinstu-Fredrik stannade skvaltkvarnen. "Det var sa, att greve Lewenhaupt pa Claestorp fatt reda pa att de
stulit jarn i Krambol och alia misstankte Svinstu-Fredrik. Dyster i hagen
akte greven till Svinstugan for att ge
mjolnaren en riktig laxa. Fredrik anade
orad och hade i god tid i samrad med
mjolnardrangen vidtagit sina matt och
steg. Nar greven kom till kvarnen var

sag ingenting fast han gick och trampade pa jarnet. Fredrik kunde forvanda
synen pa folk, se. Claestorpsgreven bb'rjade att ordentligt laxa upp mjolnaren.
Men denne forstod ingenting och laddes, att han intet horda pa grund av
det stora kvarnhjulet, som dunkade
kraftigt. Greven hojde rosten, men da
stampade Fredrik i golvet och ropade:
"Tost, skvalta, sa en kan hora va folk
sajer!" — och kvarnen stannade. Mjolnardrangen hade namligen samtidigt
fatt ett tecken och stannata kvarnen,
men det visste inte greven. Denne hade
ju hort talas om mjolnarens formaga
att kunna trolla och nu fick han ju ett
tydligt bevis harpa. Foljden blev, att
grevens allvarliga formaningstal blev
betydligt mildare i tonen an som fran
borjan varit avsett och det var just syftet med Fredriks "trolleri" den gangen", slutade Per Johan sin berattelse.
En annan sagen handlar om hur
Svinstu-Fredrik lyckades avsloja en
mattjuv: "En gang var det manga gubbar som satt i kvarnkammarn och vanta och sa kom Fredrik och at en: "Nu
far du ga och sla pa." Han gick och
lamnade matsacken. Nar han hade slagit pa, kom han in och skulle ata. Men
han hade haft en korv med sig i matsacken och nu var korven borta. Da
kom Fredrik och sa, att den skulle ata
sig (= bekanna) som hade tagit korven. Men ingen atog sig och da ritade
den trollkunnige en ring i aska med
gaffeln och sa: "Om ni inte atar er sa
mister ni yga." Ingen ville ata sig och
da stack han med gaffeln i ringen. Da
kom katten fram under banken, dar
han satt och at pa korven och yga
slank pa katten och han skrek. Det var
katten som hade tagit korven." (Meddelat av Karl Persson, fodd 1853, Bjalkbol, Katrineholm).
Bada dessa ganger klarade sig Svinstu-Fredrik och hade nytta av sin formaga att kunna trolla och det hade
han flera ganger. Kvarnstocken i Berga
kvarn var for kort, men Svinstugen tanjer ut den sa att den blir lagom lang.
De tunga kyrkklockorna i Stora Malms
och V:a Vingakers kyrkor hanger Fredrik ensam upp och slikt kunde ju inte
vara mojligt utan trolleri. En sack blaste han upp och den for ivag (till Blakulla forstas) och kom hem paskafton
genom skorsten.
Sadana reminiscenser fran haxeriprocessernas tid levde kvar i norra Smaland i min barndom. En paskafton var
jag hos morfar, som bodde vid stranden av en sjo. Det smallde och smattrade och jag vart radd och krop upp i
mors kna och sa: "Jag ar sa radd, for
laller sa dant." "Du behover inte

vara radd", sa mor, "det ar bara gamle
Latt som skjuter efter paskkaringar."
Jag tittade ut och dar gick den gamle
knekten Latt utefter sjostranden och
knallade och sko't med sitt gevar. Ha a
var mycket styv i korken och medvetf n
om sin vikt och betydelse; det var 'u
han, som hade hindrat haxorna att ^ a
sin hemfard fran Blakulla sla sig ner i
byn och kanske landa hos morfar. Denne visade sin tacksamhet mot Latten
genom att presentera honom ett halvstop brannvin. Man kanske knappt kan
tro, att detta hor 1900-talet till, men
jag ar inte ensam om mina barndomsupplevelser.
Ett beprovat satt att skamma, d. v. s.
forhaxa, en fiol har den flitige meddelaren till Sodermanlands Fornminnesforening, metallarbetaren Gustaf Ericsson, antecknat ar 1867. Jag antar, att
Svinstu-Fredrik nagon gang gick tillvaga salunda:
Man drager en ormgadd (ormtunga)
fyra ganger omkring sina fingrar, sagande: "Sa sant jag haver dragit ormgadden fyra ganger omkring mina fingrar, sa sant skall den icke mer fa ljud
i dina strangar an i mina fingrar; i Gud
Faders och Sons och den helige Andes
namn, amen."
Svinstuge-Fredrik klarade sig lange,
men "krukan gar sa lange till vatten,
att den pa sistone sender gar". Och nu
far Per Johan i Hissjo ater beratta :
"Pa Vastra Vingakers kyrkogard
skulle Svinstu-Fredrik en natt ta reda
pa en doing, en sjalvspilling. Vad han
skulle med den till, ska jag beratta en
annan gang. Widmark var med och
stod pa avstand och sag pa och berattade sedan for mig hur det hela hade avlupit. Allt sag ut att arta sig fint. Fredrik mumlade en lang besvarjelse, fick
upp doingen och tog vara pa det han
ville ha — vad det nu kunde vara —
och skulle lagga honom ater i graven.
Men for att doingen skulle halla sig
lugn, fordrades ytterligare en kraftig
besvarjelse. Om nu Svinstugen gjorde
detta ofullstandigt eller glomde bort
det helt och hallet, vet varken Widmark eller jag. Expeditionen avlopte
emellertid sa, att Fredrik av doingen
fick sig en hejdundrande orfil, som
gjorde honom tokig for hans aterstaende livstid. Han dog sedan pa hospitalet.
Widmark blev ocksa litet underlig efter
det nattliga aventyret."
Hur Svinstuge-Fredrik slutade sina
dagar har jag redan berattat; han trollade sig till galenskap och dog i fangelse och fick icke begravas i hemorten.
Kara spelmansvanner, Widmarks eftertradare i hela Sveriges land, och 6vriga eventuella lasare! Jag formanar
eder allvarligen att aldrig nagonsin
syssla med att forsoka uppvacka nagra
doingar.

