
Hä gick som e strima. 

Vicerättarn 
Ingår i en samling av tidningsartiklar, skrivna av framstående hoforsbor. 

 

Han hette Anders Lindgren och bodde i Fårfallet-Litet torp ett stycke från kyrkogården 

efter vägen till Dammfallet. Makarna hade fyra barn. Ägorna nere vid 

Hammardammen uppodlades av Lindgren. Han var jordbruksarbetare med synnerligen 

låg inkomst. Men familjen redde sig gott. Hade några kreatur vid sidan om sitt dagliga 

arbete. Gumman var en stillsam natur, aldrig jäktad. Lugnt sansat gjorde hon sitt 

arbete – och allt hann hon uträtta. Gumman levde förresten tills hon blev 103 år. Dog i 

början av 1940-talet.  

Men nu till gubben Lindgren. Under patron Erikssons tid var det brukligt att småpojkar 

red hästarna i vall-bete i Dammfalls hagen. Äventyr och vilda ritter låg pojkarna i 

blodet-så även i det här fallet. Väl uppkommen på hästryggen blev det travtävling ut 

till beteshagen. Men en morgon tyckte Lindgren att det gick alldeles för fort. Senare på 

dagen mötte han patron Eriksson. Lindgren lyfte på mössan: 

Jo herr patron hä gick som e strima i möres genom Fårfalls täppan. Patron stod som ett 

frågetecken – hade inte ringaste aning om vad saken gällde. Så småningom kom 

förklaringen. Nu blev fodermarsken Åberg beordrad att leda första hästen. De andra 

skulle snällt följa efter. Det gick bra ett stycke i början. Men den lunken var inte i 

småpojkarnas smak. I ett huj satte de av på hästryggarna. Verner Lundvall tog befälet – 

sprängde som en virvelvind förbi fodermarsken vars häst jämte övriga drogs med i 

galoppen. Fodermarsken Åberg avstod i fortsättningen att vara ledarhäst.  

På äldre dar brukade Lindgren hugga ved åt brukets änkor. När han kom 

promenerande använde han alltid yxan som promenadkäpp. Varje söndag gick 

makarna Lindgren till kyrkan. Efter högmässan brukade han göra en visit hos familjen 

Brandström för att få lite kyrkkaffe med kask. Det gjorde så gott när han var kulen om 

händerna menade han på. 

I sin krafts dagar fungerade han som vice rättare därav öknamnet. Men slutet blev 

tragiskt. Gödselkärran han åkte i råkade tippa bakut. Lindgren föll ur. Skadade ryggen 

och blev aldrig återställd mera.  

 

 


