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DET VAR DÅ 

Millerste-Kal med 
fiol och musik 
ÖSTERÅKER Karl Eriks-
son föddes i Säby Norr-
gård, Österåker, 1881. Han 
kallade sig själv för 
Millerste-Kal troligen för 
att det var den mellersta 
gården bland norrgår-
darna. 
Gårdarna i Säby heter från 
norr, Norrgården, Mårtens-
gården, Nilsagården och 
Buddgården. 

Fadern hette Erik Anders-
son och modern Ingrid Jons-
dotter. Erik var fjärdingsman 
och förtroendeman i många 
kommunala nämnder. De fick 
åtta barn där Karl var num-
mer fem i barnaskaran. 

Millerste-Kal arbetade 
först hemma i jordbruket, 
på gården, men hans största 
intresse var att spela fiol och 
komponera melodier. Han 
lärde sig spela fiol av kyrkvak-
taren och spelmannen Karl 
Ersson i Bedehem, som ligger 
efter vägen vid Forsby allé. 

Millerste-Kal var en blyg-
sam person, ville inte göra så 
mycket väsen av det han höll 
på med. Han var en mång-
sysslare. Förutom att spela 
fiol och komponera, var han 
mycket tekniskt intresserad, 
skrev mycket, han var en tän-
kare. Kal var självlärd i det 
mesta. 1902 exercerade han 
beväring, 172 dygn, i Malmkö-
ping. 1907 tog han arbete på 
Grönkvist mekaniska i Katri-
neholm och 1915 flyttar han 
till Stockholm där han fått 
arbete som räknemaskinsme-
kaniker hos firma Axel Wibel. 

Millerste-Kal komponerade 
många melodier, han byggde 
fioler, bland annat "trollfio-
ler". Han släktforskade och 
hembygdsforskade. Han har 
skrivet ner många sägner och 
historier om gammalt här i 
Österåker. Innerst inne var 
han en konstnär. 

Många av berättelserna 

i 

Millerste-Kal 

som han skrivit ner böljar 
han så här: "Den gamle, före 
detta herrgårdskusken, sede 
mera orgeltramparen i Öst-
eråkers kyrka, Carl Fredrik 
Löthman, som dog något av 
de sista åren före sekelskifte! 
1900, berättade vad han fått 
höra av folket på Forsby". Så 
fortsätter det med sägner so 
till exempel "om svarta spök 
riddaren" eller "om inspekt( 
Erik Giers och Eva Amalia Pc 
bitzkis kärleksäventyr" eller 
"när Khevenhiiller spelar på 
trollfiolen". 

Mycket av det han skrev är 
donerat till museer i Stock-
holm. Trollfiolen, som han 
byggde, finns på musikmu-
seet i Stockholm. Millerste-
Kal studerade rättegångs-
protokoll och mantalsläng 
der och troligen hade han 
för avsikt att skriva någon 
form av Österåkershistorik 
Men det blev ingen bok, m 
många utkast med berätte: 
ser. Karl Eriksson avled 193 
och är begravd i Stockholn 
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