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Följande sägner förskriva sig från de båda göingehäraderna ock
Villands, samt Gärds ock Albo i Skåne. Dessa trakter ha delvis blivit
genomforskade av fru EVA WIGSTRU. Men det är ju alldeles klart,
att hon, såsom främling, ingalunda kunde, trots sin stora förmåga, finna
allt. Hon kom också endast i tillfälle att genomforska vissa delar av
området. Själv född ock uppfödd i dessa bygder, söker jag nu med en
efterskörd att fullständiga fru WIGSTRÖMB samlingar. Jag är så mycket
bättre i tillfälle att göra detta, som i min egen ort finnas åtskilliga
äldre personer, vilka med sin kärlek till fädernas folktro ock deras åskådningssätt lyckats i minnet bevara mycket, som andra glömt bort,
vilket de uu med stor beredvillighet meddelat upptecknaren.
Främst bland dem, till vilka jag står i stor tacksamhetsskuld,
märkes f. d. skogvaktaren ANDERS ANDERSSON i Ernitslöv. A., som är
omkring sjuttiofäm år gammal, har vistats å en mängd olika platser
såväl inom Ö. Göinge som Valands härad, i vilket senare han under
en följd av år tjänstgjort som skogvaktare å Råbelövs gods.
Litteratören NILS Ex i Broby, ett tiotal år yngre än den förre,
torde därefter böra nämnas. Med stor kärlek för kulturhistoriska forskningar har han beredvilligt låtit mig få del av de anteckningar, som
han efter föräldrarnas ock andra personers berättelser gjort. Ock samtliga de av honom lemnade sägnerna ingå i denna samling.
Lantbrukaren NILS CATO å Nymölla, Emitslövs församling, är en
yngre man, ock de sägner, som han meddelat, har han i de flästa fall
från sin ålderstigna moder. Hon är född i Strö församling av Ö.
Göinge, men har under vissa delar av sitt liv varit bosatt i Kviinge
ock Emitslövs socknar.
Framlidne f. d. ladufogden A. NILSSON å Bäckaskog har meddelat
åtskilliga sägner; Fa. ANDERSSON i Långaröd, 60-årige torparen BJÖRN
JÖNSSON (i Västerby), 90-årige torparen NILS NILSSON ock torparen KARL
JOHAN MAGNUSSON, omkr. 70 år gammal, samt den ungefär vid samma
ålder varande f. lantbrukaren ANDERS PERSSON i Bränskulla, nu bosatt
i Emitslöv, ha lemnat åtskilliga bidrag till denna samling. En del berättelser har jag från far ock mor, morfar ock mormor (= Pernilla
Nilsson, 80-årig).
Till alla dessa här uppräknade personer, jämte åtskilliga andra icke
nämnda, får jag hembära ett järtligt tack, väl vetande, att utan deras
beredvillighet hade det varit mig omöjligt åstadkomma samlingen i det
skick, som den nu föreligger.
Emitslöf pr Broby i febr. 1909.
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han en varg. Gossen trodde, att det var en räv, ock lade an.
Pang — ock djuret låg dödskjutet å vägen. Smeden såg ut ur
sin lilla värkstad, vid det han hörde skottet. Han såg genast,
att det var hans gosse som skjutit, ock skyndade till platsen.
Man kan lätt förstå hans häpnad, då han fick se, att pojken
skjutit en varg. Pojken icke allenast slapp bannor den gången,
utan han blev hela byns jälte. Ock när man några dagar därefter anordnade skallgång efter vargar i bygden, fick han vara
med bland jägarne, varöver han icke var så litet stolt. Han
blev också sedermera en bekant jägare i bygden ock lever
ännu som skogvaktare å en sydskånsk härrgård.
A. A.

I Fjälkestads församling bodde för många kärrans år sedan
en jägare vid namn Hammargren. Han kunde skjuta, när han
ville ock huru mycket som hälst. Det var alltså ingen brist på
vilt vid Råbelöv, under den tid Hammargren var jägare där
ock vid Odersbärga, det senare under överstinnan Peyrons
tid. För att få fram en råbock eller hare behövde han bara
sätta ut några pinnar på ett sätt, som ingen annan kunde.
Genast fick djuret komma fram, ock han kunde utan vidare
skjuta ned det. Genom en egendomlig vissling kunde han locka
till sig orre ock tjäder, ock utan vidare skjuta ned dem. Han
söp mycket, men huru full han än var, förfelade icke hans kula
sitt mål. Hammargren dog hastigt, så att han icke hann lära
[lort sin konst till någon annan.
A. A.

I Långaröds skog, mellan Vanås ock Sinklairsholms
härrgårdar, ser man ännu å Vanås' ägor lemningar efter ett
torp. Platsen kallas för Jägarebacken. Här bodde för många
år sedan en jägare, som kunde samma konst som Hammargren. Det sades, att han stod i förbund med den onde, ock
att han lovat honom sin själ efter döden, ifall han ville jälpa
honom, som han ock säges ha gjort. Jägaren behövde nämligen
endast gå utom stugudörren, blåsa i en pipa, ock vilket villebråd, som han för tillfället önskade, kom till honom så, att han

1.
Jakt- ock fiskehistorier.
Förr i värden var det vargar i Göinge. När vintrarna
voro kalla, kom mo de ned från de småländska obygderna i stora
flockar. Man kunde ofta om kvällarna höra dem tjuta ute i
skogsmarkerna. Ibland hände det till ock med, att de kommo
fram till husen. Jag minns särskilt en gång, då jag ännu var
pojk, att jag ock en jämnårig voro ute å isen för att slå kana,
att vi sågo en stor hund sitta på avstånd ock betrakta oss. Ock
vi voro på väg emot honom, då lyckligtvis en bonde kom gående framåt vägen. Han ropade an oss, under upplysning att
det var en varg. Så var värkligen förhållandet, ock vid bondens
utrop satte han i väg utåt skogen.
Böckare-Anders i Axeltorp hade samma vinter varit körande i Österslöv. Vid Humlaröd mötte han två vargar, som glupskt
gingo honom till mötes. Han måste vända hästen ock lyckades
nätt ock jämt komma ifrån dem.
En annan vinter då jag tjänade hos en bonde i Axeltorp,
skulle vi en dag köra ut till en sjö vid namn Iglasjö för att
hämta hem hö, som vi hade i en lada där. Bonden ock jag
gingo i förväg, medan hustrun kom efter med hästarna. När
vi varit där någon stund, fingo vi se, huru hon i yrande fart
kom körande. Snart skulle vi också förstå orsaken. Hon
var nämligen eftersatt av flera vargar. Vi skyndade ut ur ladan
med våra tjugor, ock det var nätt ock jämt vi lyckades få
bort de vilda bestarna.
Utmed den väg, som hustrun färdats fram, låg ett litet
torp, i vilket en smed var bosatt. Medan denne var ute i smedjan, hade hans tioårige pojke smugit sig till bössan ock gått
ut i skogen för att skjuta ekorrar. Vid en grind å vägen mötte
1-091377
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kunde skjuta det. Huruvida han på sistone lyckades slingra
sig ifrån den onde, därom vet icke historien något att berätta.
A. A.

Det var förenat med stor livsfara att vara skogvaktare
i Järsås-trakten. Gårdarna med sina stora skogar lydde under
Araslöv, vilket härresäte var beläget ett par..mil från platsen.
Bönderna ansågo sig ha rätt att hugga av skogen, bäst de behagade, ock fanns någon skogvaktare som vågade opponera sig
aldrig så litet, lovade de genast denne en minnesbeta. Under
början av 1800-talet fanns det en skogvaktare där som hette
Petter. Bönderna ock han höllo samman, ock en våldsam skogsavvärkning ägde rum. Slutligen gick det så långt, att greven
måste resa upp för att hålla räfst med fribrytarne. Vittnen
kallades fram, ock bland dessa märktes en dräng från Ingarp,
som berättade, att hans husbonde huggit en fura, i vilken det
blev 28 stockar. Petter fick sitt avsked, ock en annan skogvaktare från Araslöv skickades upp i stället. Han höll efter
bönderna. Gång efter annan hotade de honom, men han lät sig
icke avskräcka. Slutligen var det en av bönderna som en
afton gav honom en minnesbeta, så att han dog. Dråparen blev
ertappad, fick tio års fängelse, varefter han flydde över till Amerika. Gårdarna äro nu sålda, de gamla släkterna utdöda, ock
andra ha kommit i deras ställe, kända för företagsamhet ock
ordentlighet.
A. A..

I Järsåsån finnes ett odjur, som skrämt mera•än en. Det
håller särskilt till uppe i en vik vid Hyltan, en stor skog
mellan Påarp ock Simmastorp. Min far var där en sen höstkväll för att ljustra fisk. Därvid fick han se ett djur i viken
med ögon som en stor tjur. Han var emellertid icke rädd, utan
stack till med ljustret. Djuret slet till sig detta, gav ekan en
törn, så den höll på att kantra, ock försvann i djupet.
Själv var jag där en gång för att ljustra fisk. Jag såg
visserligen icke jättefisken, men jag höll på att icke lyckas
komma därifrån. Jag rodde ock rodde, men alltid kom jag in

8

JOHNSSON SÄUNER FRÅN Ni.5. SKÅNE.

i samma vik, blev kvar å samma ställe, ock först efter det jag
läst mitt fader vår avigt, kom jag därifrån.
Niklas Nilsson.

Råbelövssjön var förr i värden förfärligt fiskrik. En kväll,
under den tid jag var skogvaktare vid gården, rodde jag ock
en dräng ut i sjön för att ljustra fisk, ock vi fingo så mycket
fisk, att vi nätt öck jämt orkade bära hem den.
En kväll någon tid därefter skulle drängen, som hette
Sven Hansson, själv ut för att ljustra fisk. Han träffade därvid
på en gädda, som var lång som en bjälke. Sven stack till,
men gäddan slet honom ur ekan ut i sjön, ock han skulle
ojälpligen drunknat, om icke vattnet varit grunt. Många andra
ha råkat illa ut för den gäddan, det är bäst låta hänne vara
A. A.
i fred.
•
Å Kvittinge ängar, som förr i världen, till följd av Almäns översvämningar, stodo fullkomligt under vatten, fanns fordomdags ett odjur i form av en väldig jättefisk. Även denna
sades ha varit lång som en bjälke. Vidare sades det, att samma
odjur årligen krävde ett människoliv. Sant var också, att i
äldre tider var det många som under vintrarna gingo ner sig
på isen å Almån vid Kvittinge ängar. 'Nu är ån utdikad, varför också odjuret torde vara försvunnet därifrån. Man har nämligen icke på många år sett det.
Cato.

Förr i världen fanns det personer som kunde förgöra
bössor, så att, huru säker jägaren än förut varit, skulle han aldrig
kunna råka vare sig ett villebråd eller annat. För att få bössan
sådan igän, som hon skulle vara, hade man att stoppa en levande orm i den ock sedan avlossa skottet. Detta var ett osvikligt medel, som av många försöktes.
Andra kunde själva vålla, att deras gevär blevo »förgjorda»,
genom att skjuta på foglar vid den tid, då honorna skulle ligga.
På samma sätt gick det för dem, som sköto på göken, ladusvalan eller storken. Att skjuta på storken hade åtskilliga
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andra skadliga följder med sig. Det fanns sålunda för en del
år sedan en bonde i en Göingesocken, som vid Almån sköt en
stork. Allmänheten spådde honom ofärd. Icke nog med att
han i alla sina dar fick heta 'Storken», utan två år därefter
var han alldeles ruinerad, så att han fick gå ifrån gård ock
grund.
Ek.
Nedanför Knislinge bro, där Hälgeån är vid ock djup,
nästan bottenlös, skall en gång i gamla tider en härregård ha
varit belägen, som sjunkit ned i djupet. Orsaken härtill skall
ha varit följande. A gården bodde en gång i tiden en riddare,
som var mycket syndig ock mycket elak. För att få riktigt
god jaktlycka säges han ha gått i förbund med den onde. Det
skedde på så sätt, att han efter begången nattvard tog vara på
oblaten ock så stoppade denna i bösspipan för att vid första
lägliga tillfälle skjuta ut den. Sålunda fick man god jakttur ock sköt aldrig fel. Men på samma gång man begick en
dylik fasansfull handling, hade man också sålt sin själ åt den
onde. Ock förr eller senare kom det att gå en illa. Så blev
det också med riddaren, som jag talar om. En gång sjönk hela
hans stolta borg med ett väldigt dån ned i djupet. Vattnet
hade underminerat jorden, så att allt försvann i vågorna. I
forna tider säges man vid klart väder ha kunnat se spirorna
nere å flodbottnen, men det kan man icke numera.
A. A.

Det hände sig en gång, då jag ock en annan kamrat voro
ute för att skjuta fogel vid bloss, att vi upptäckte en orrtupp
sittande i en fura. Vi sköto båda två. Fogeln satt emellertid
kvar. Vi sköto ännu var sitt skott, men han satt fortfarande
kvar. Då skrattade det till så besynnerligt bakom trädet. Det
var skogsnuvan, som var till reds ock förvillade 'oss. Vi
skyndade därför hemåt, så fort vi kunde. Vi visste väl, att vi
icke skulle ha någon jaktlycka mera denna gång.
Björn Jönsson.
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Tjuvhistorier från Göinge.
I äldre tider grasserade tjuvar alldelas förfärligt i Göinge.
Den ena stölden begicks djärvare än den andra, ock man hade
många gånger svårt att få dem fast. I en församling sades
det att det fanns inte mera än en ärlig människa, en namngiven person, ock denne hade stulit så mycket han hade. En
mängd historier berättas från denna tid. Vi skola här nedan
återgiva några av dessa.
P. J-.

I Bjärlövs fure uppehöllo sig två mästertjuvar, vilka
sedan samlade ett större antal andra omkring sig ock gjorde den
genom skogen gående landsvägen till Kristianstad i hög grad
osäker. En gång anföll° de en bonde från Knislinge, men han
var icke så bortskämd av sig. Han hade i förväg lagt en svängel i vagnssätet, ock med den bearbetade han nu stråtrövarne,
så att de den gången fingo släppa sitt byte.
En natt stabo de allt silvret från prosten Cederborg i
Kviinge. Natten därpå gick den ene av mästertjuvarna, Sjölin,
in i grevinnans rum å Hanaskogs härregård. Greven, som varit
borta, kom hem vid samma tid ock såg, huru han rannsakade
byrålådorna. Han kallade på drängarna, som följde med honom
upp. Samtliga voro väl beväpnade. Greven ropade åt honom att
giva sig, i annat fall sköt han. Tjuven gav sig ock dömdes
till flera års fästning.
En afton hade en tjuv smugit sig in hos min far ock gömt
sig i förstugan. Av en händelse fick man se honom stå bakom
vindstrappan. Men när han såg sig upptäckt, sprang han ut
ock fortsatte inåt skogen.
Cato.

Glasmästare-Nissen var en mästertjuv, som bland många
andra uppehöll sig i Emitslövs socken. Han ock en annan tjuv
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vid namn Ola Nilsson voro en gång ute i Åsums socken ock
begärde att få köpa ett lass råg. De kommo överens med bonden om priset ock lemnade handpängar å varan. Men när
bonden hade plånboken i handen, ryckte den ene av tjuvarna
den ifrån honom, därefter sprungo de sin väg. Sedermera blevo
de dock ertappade.
Cato.

Förr i världen fanns det ett fint lusthus i Odersbärga
trädgård, uppfört av frihärrinnan Peyron. En gång då det varit
kalas å gården, kommo tjuvar ock bröto sig in: de trodde, att
man kvarglömt silverserviserna i lusthuset, där middagen serverats. Där fanns emellertid ingenting, ock i förtreten slogo de
sönder hela lusthuset.
Någon tid därefter hade en dräng från gården varit i
Kristianstad ock blivit full. Vid hemgåendet lade han sig å en
rågåker i närheten av Fjälkestad. Han vaknade vid ett prassel i säden ock förstod, att det var folk i närheten. Han lyssnade vidare ock hörde tre karlar samtala om en stöld, som de
ämnade begå om natten vid Odersbärga, å vars vävbleka de
skulle göra en påhälsning. Efter det de avlägsnat sig, skyndade drängen, som nu hunnit nyktra till, i väg hemåt, där varskodde han folket å gården om vad som komma skulle. Man
dolde sig nu i buskarna omkring vävblekan. Frampå natten
kommo mycket riktigt tjuvarna. Man lät dem snöra samman
vävarna, de togo dem på ryggen, beredda att ge sig i väg. Då
sprang man efter dem. De två kastade sina vävpackor, men den
tredje sprang det fortaste han kunde med sin, eftersatt av en
torpare vid namn Jöns Truedsson. Tjuven sprang allt värre utåt
åkrarna, men Jöns var efter honom, ock slutligen lyckades han
slå honom i nacken med sin käpp, så att han föll omkull. Därefter skar han av honom hälsenan ock lät honom ligga, medan
han jälpte till med infångandet av de båda andra. Morgonen
därpå fördes samtliga i väg till Kristianstad, där blevo de sedermera straffade som yrkestjuvar.
A. A.
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21. I Långaröds skog uppehöllo sig för en del år sedan tjuvar,
som rymt från Malmö. De gingo i skogen som jägare. En
natt bröto de sig in i Sörby prästgård ock stulo allt silvret.
De blevo nu eftersatta, ock vakter utsattes vid alla broar. De
hade dock gått över ån ock kommit uppåt Ousbyhållet, där man
tog dem.
Fr. Andersson.

Näsums församling kallades i gamla tider för Nordanskog, till följd av de stora ock vidlyftiga skogar som funnos
där. I dessa uppehöll sig i flera år ett rövarband, utan att
man lyckades taga fast medlemmarna av det. En julafton kommo
de in i en bondgård för att plundra. Hustrun lyckades emellertid
komma ut. Så fort hon kunde, gav hon sig i väg till Ljungby
gård, en halv mil därifrån, där underrättade hon borghärren.
I spetsen för en hel del av sitt folk kom han till platsen
ock lyckades gripa det snygga sällskapet, ock de blevo nu för
alla tider nedgjorda.
Torparen.

Om snapphanarna.
Under slutet av 1600-talet fanns det en klockare i Gumlösa
som hette Vallander. När fienden kom, sände han allt vad han
ägde upp i tornet, där han också själv gömde sig. Fienderna
kommo emellertid efter. Då tog Vallander ett fjäderbolster
framför sig ock kastade sig ut genom luckan ned på kyrkogården, men slog ijäl sig.
Enligt en annan sägen däremot skulle det lyckats för honom
att komma ner med livet; men det sägs, att danskarna förde
honom med sig till Långaröds skog. Därifrån lyckades han
visserligen rymma, men blev fasttagen av snapphanarna ock
dödad.
Bönderna i Långaröd passade på en avdelning svenskar
ock rövade krigskassan, varefter de sprungo till skogs. Sedermera hade de återkommit. Sant är, att bönderna förr i tiden
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varit mycket förmögna, men att denna förmögenhet varit av
kort varaktighet.
Fr. A.

Under krigstiden var det en präst i Önnestad som under
Kristianstads belägring tjänstgjorde som spion åt svenskarna.
En gång då han skulle bära ett brev till befålhavaren för dessa,
blev han uppfångad; men på det icke brevet skulle komma i
fiendens händer, åt han upp det.
En annan gång när danskarna anlände, lade han sig å
marken, så att det såg ut, som om han varit steglad, vilket de
ock trodde. Därför samtalade de också om sina kommande
rörelser, utan att fästa avseende vid den, som de trodde, döde.
Han uppfångade vart ord ock inberättade sedan till den svenske
överbefälhavaren vad han hört, så att denne slog danskarna ock
återerövrade Kristianstad.
Ek.

Vid Mannabackarna, söder om Broby, hade danskarna
förskansat sig under samma krig, svenskarna vid Broby. Så lät
den svenske översten en trupp gå över till Västraby, där de
söderifrån gingo över ån ock anföllo danskarna i ryggen.
Dessa måste ge vika. Blod flöt, så att den nedanför backen
rinnande bäcken blev full. Den har också sedan kallats för
Blodbäcken ock höjden invid för Blodbärget. En annan backe
i närheten kallas för Gerikobacken, på grund därav att en förnäm dansk härre där föll vid namn Geriko.
Ek.

I Karsholms skog uppehöll sig under snapphanetiden en
stråtrövare, som hette Duva. Man försökte på alla upptänkliga
sätt taga knäck på honom, men utan att lyckas. Ingen kula
råkade honom, huru väl man än siktade. Han var oträffbar.
Dessutom kunde hann trolla, så att han sprang över vattnet
å sjön. Slutligen utlovade ägaren till Karsholm en större
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pänningesumma åt den, som kunde skjuta ned honom. Det
fanns också en bonde under godset som gjorde detta. Han
lade en silverknapp i geväret, sköt därmed snapphanen ock
fick priset.
A. A.

En av de svenska krigsöverstarne hade en gång satt ut
ett stort pris för den, som kunde bringa honom snapphanekaptenen
Sven Påvelsson i händer. Om honom gick sägnen, att han kunde
skapa om sig, så att han än liknade en ock än en annan människa. Det vill med andra ord säga, att han kunde trolla. Hur
det nu var, hade emellertid Sven Påvelsson fått vetskap om den
svenske befälhavarens löfte åt sitt folk. En gång då officern
stod vid sitt fkinster i en bondgård uppe i Verum, small plötsligt ett skott, som fällde honom död i golvet. De soldater, som
voro i stugan, sprungo i hast ut ock kommo nätt ock jämt
lagom för att se snapphanen försvinna i skogen.
Det var Sven Påvelsson själv. När de nu satte efter för
att infånga honom, mötte de helt plötsligt en bondgubbe. Med
honom gåvo de sig i samspråk, ock han sade sig kunna lemna
dem besked om var den fruktade snapphanen dolt sig bakom
en sten. Soldaterna följde med gubben. Men när de väl kommit in i skogen, funno de sig i en hast omringade av snapphanar, medan Sven Påvelsson stod mitt framför dem. De sågo
då, att det var honom de mött, förklädd till bonde. Alla soldaterna blevo nu nedhuggna, ock snapphanehövdingen fick åter
i ostört lugn röva ock plundra i bygden.
C. A. Lund.

Kyrkan i Örkened kallas för Lönsboda, förmodligen
därav att befolkningen i trakten varit synnerligen vild under
äldre tider. En sådan person kallas i Göinge för »löns».
Snapphanarna hade här sitt förnämsta tillhåll, varför Karl
den älfte lät bränna hela socknen, med undantag av ett par
gårdar. I en av dessa gårdar, Örnanäs, bodde en bonde som
var ganska finurlig. När han såg, huru det brann i byarna
runt omkring, lät han föra samman en stor rishög utanför
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gården ock antände den. När svenskarna sågo, huru det rök
från det hållet, trodde de, att de redan varit där, varför gården
blev skonad.
Möller.

Vildsinta skåningar.
I nordöstra delen av Järsås församling, i Dönabärgakroken, var det fordomdags farligt att komma. Den befolkning, som
levde där, var nämligen ytterst vildsint, ock många ogärningar
blevo därstädes begångna. En gång, då det hade varit skallgång i trakten, voro en del bönder ock drängar på kvällen samlade i en gård, där ett dryckesgille var anordnat. Bland de närvarande var även en åttingsbonde från Ingarp, Sven Örn kallad,
känd både för sin stora styrka ock sin vildhet. Han blev full
ock började slåss med de övriga. De voro dock så många, att
han fick springa sin väg ifrån både mössa ock jaktredskap. En
av de närvarande, som han mörbultat värre än de andra, smög
sig dock efter, ock när Sven Örn väl satt sig till bords, sköt
han en kula genom fönstret, så att han med en suck, dödligt sårad, föll ned å golvet. Den förmente dråparen blev häktad, men nekade. Ock som ingen bevisning fanns, blev han
efter någon tid åter lössläppt. Det föreföll dock, som om han
sedermera råkat ut för Guds dom. Någon tid därefter, då
han gick utanför sin stuga, föll han nämligen omkull och
dog lika hastigt, som om någon skjutit honom en kula för
pannan.
A. A.

Kur mot fetma.
Å Bäckaskog fanns i gamla tider en abbot som led
av en förfärlig fetma. Samtidigt bodde en riddare å TrolleLjungby, som var både grym ock oförsynt. Under ett dryckeslag lovade han abboten att bota honom för hans fetma. En
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dag kom därför den andlige till Ljungby för att undergå kuren.
Den gick så till, att abboten blev bunden vid städet i gårdssmedjan, ock han fick stå där en hel månad ock sköta storsläggan, utan att få annan förtäring än vatten ock bröd. Efter
det han blivit frigiven, klagade han för kungen, ock han dömde
den grymme godsägaren, som så förbrutit sig emot prelaten,
till dryga böter.
L. Malmström.

Predikosjuka.
Det fanns för många år sedan en piga i Röke socken
som led av sömnsjuka. Under denna predikade hon väldeliga
emot tidens ondska. En gång förutsade hon, att hon skulle bli
upptagen till himlen, precis som profeten Elias. Hännes anhängare ock trogna trodde till punkt ock pricka härpå. Dagen
bestämdes, när färden skulle företagas. Det var en söndag, ock
en stor menighet följde hänne till en skogsbacke, varifrån hon
skulle upptagas. Där försjönk hon i bön, ock åskådarna väntade nedanför. De väntade i flera timmar, så gingo de upp för
att se, vart hon tagit vägen, om hon fanns kvar å bärget eller
inte. De trogna hade blivit förökade med en hel del nyfikna,
skogen genomsöktes i alla riktningar, men ingen piga fanns
där att upptäcka. Hon var ock förblev borta ock sågs aldrig
mera i bygden. En hel mängd personer trodde värkligen, att
vad hon förutsagt slagit in; de mera tvivlande menade, att hon
vandrat därifrån för att söka sig plats annorstädes.
Ek.

Hos Stor-Eskelas i Västraby tjänade under 1860-talet
en piga, som även led av sömn- ock predikos,juka. Hon bestämde en dag, då hon skulle predika. En halv timma förut
somnade hon, på utsatt klockslag begynte hon predika. Det
var förfärliga straff- ock botpredikningar, mäst riktade mot
tidens flärd ock ondska. En väldig massa folk brukade vara
tillstädes, ock slutligen blev besöket så stort, att hon vid sina
predikningar måste flyttas ut på gården. Efter någon tid upp-
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hörde hon dock med predikandet, flyttade från platsen ock blev
gift. Predikosjukan led hon sedermera aldrig av.
Det egendomliga med denna piga var, att hon emellan
predikningarna ock sömnanfallen kunde göra sina sysslor precis
som en annan.
Mor.

Prästhistorier.
För många härrans år sedan fanns det en präst som
sökte kallet i Glimåkra. Bönder ock biskop voro emellertid
emot honom. Efter slutad gudstjänst om söndagen satte han
sig å en häst ock red upp till Stockholm för att be kungen om
pastoratet. »Hinner du hem till söndag ock förrättar gudstjänsten i laga ordning, skall du få det», blev svaret Prästen
satte sig genast på hästryggen, gav sig i väg ock kom fram
just i lagom tid att börja. Han finnes också avbildad i kyrkan
med en klocka i handen, som pekar på halv tolv eller just den
tid då han återvände hem.
Ek.

Det fanns en präst i Glimåkra under slutet av 1700talet, som hette Rollof Andersson. Han var en sträng härre.
Under hans tid byggdes Lönsboda kyrka ock Glimåkra prästgård, ock det säges, att bara arbetarne sågo Rollofs rock hänga
å gärdesgården, skyndade de på med dubbel fart, av fruktan att
han själv skulle komma.
P. Möller.

1 en församling söderut fanns det en bonde som brukade
sätta en ära i att retas med prästen. Så hade han läst i kyrkolagen, att ingen präst fick lägga sig i vad namn föräldrarna
ville ge sina barn. Med det ämnade han nu stuka prästen.
Korn in en dag till prästen ock begärde att få ett barn döpt.
»Vad skall namnet vara?» frågade han. »Mormässa», blev svaret.
»Det var ett egendondigt namn», tyckte prästen — han anade,
att han var utsatt för drift. Men han sade ingenting, utan
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döpte barnet med det begärda namnet. Någon tid därefter kom
en annan bonde, som var intalad av den förste, ock begärde att
få ett barn döpt. På fråga, vad det skulle heta, svarade han,
att det skulle döpas till Kallebasse — det var en gosse. Prästen
döpte pojken, ock han fick i dopet detta namn. De myndiga
bönderna fingo ingen sak med honom, men deras barn fingo
bära sina grymma namn som minne efter deras dåraktiga föräldrar.
J. Thorelli.

38. I en viss socken fanns det en präst som inte var så
bortkommen av sig. I samma socken inflyttade en hantvärkare,
som en gång i tiden varit en av pastorns umgängesvänner. Då
var han en förmögen hantvärksmästare i en av Skånes större
städer. Genom superi hade han emellertid slösat bort sin förmögenhet ock bodde nu i en gammal stuga inom den socken,
där pastorn nyligen blivit kyrkoherde. Hustrun måste försörja
honom genom att å marknader i orten sälja kramsaker. Mannen
fortfor att supa. Hon klagade för prästen, ock han gick en
dag till den forne vännen, som för tillfället låg full i kakelugnsbänken. Kyrkoherden hälsade ock gick sedan bort till
hörnskåpet, där han trodde att b antvärkaren hade sina flaskor
gömda. Det var emellertid låst. »Var är nyckeln?» frågade
han i myndig ton, utan att få svar på sin fråga. Tre gånger
upprepade han frågan. Då äntligen kröp nyckeln fram ur byxfickan. Kyrkoherden öppnade ock tog flaskan, gick ut ock slog
den i gärdesgården. »Låt mig slippa se sådana i ditt hus efter
denna stund! Försörj i stället din stackars hustru på ett ordentligt sätt! I annat fall skall du få vidare med mig att göra».
Därmed gick prästen.
Hantvärkaren blev arg ock kravlade sig ut ur stugan, han
ämnade sig till staden för att få en skrift uppsatt ock anmäla
prästen för domkapitlet. En granne, som han mötte ock som
han talte om sitt ärende för, bad honom emellertid låta bli, som
han också gjorde. När han blivit nykter igän, beslöt han lyda
prästens råd ock blev åter en duglig yrkesidkare.
Kyrkoherden.
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Prosten Jönsson i Stoby var en våldsam person, han
var fruktansvärd, när han blev arg. Han predikade en gång:
»Akten er för satan, ty han far omkring från hus till hus
i församlingen». Därmed menade han en kolportör, som värkade i socknen.
»Kommen ihåg», brukade han säga till nattvardsbarnen,
»att på dommens dag skolen I rör mig redogöra för varje handling, som I utfört».
Prosten hade en soldat, som hetade Kardell, till tröskman. En dag då han kom ut, lågo han ock hans medjälpare i
halmen, med en brännvinsflaska emellan sig. Han flög på medjälparen ock örfilade upp honom ordentliga tag. Kardell kastade då flaskan mot prosten, ock hon träffade denne mitt i
pannan. Han fick sedan säx månader för det, men måste tröska
ut, innan han kom på röstningen.
Det var en bonde i närheten som hette Vall. Han
slogs flera gånger med prosten Jönsson. En gång hade prosten
tagit in svinen för honom ock en annan bonde, som hette Ored,
som kort förut fått pälsen dammad av J. De voro nu i sällskap till prosten för att söka få kreaturen tillbaka. »Låt mig
nu se», sade Vall, »att du inte ger dig för prosten i dag, utan
klatschar om honom riktigt ordentligt». Prosten var i trädgården, ock han bara uppmanade bönderna att ta sina svin ock
gå sin väg.
En gång när prosten Jönsson skulle köra till Sandby
kyrka ock förrätta gudstjänsten, träffade han ut för ett par
käringar, som grundligt genonapryglade honom. Det var naturligtvis förklädda karlar, men vilka de voro, fick han aldrig veta.
Ola Nilsson.

Kyrkoherde Sunesson i Örkened var på sin tid en
mäktig person i sin socken, icke minst när det gällde politiska
ting. Socknen var fordom den mäktigaste i Östra Göinge, när
det gällde att rösta; där fanns ock finnes ännu en massa små-
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bruk, vilkas alla innehavare ha politisk rösträtt. En gång var
en lantbrukare i trakten uppsatt som kandidat. Han var god
vän med kyrkoherden, ock denne hade satt sig i sinnet att
jälpa honom till uppdraget. Han visste också, att han hade
makten i sin hand, om han bara kunde få fram folket till valurnan, men det var lättare sagt än gjort.
Söndagen före valet lyste han ut stämma: det gällde att
besluta om byggande av tio nya skolhus i socknen. De hade
nyligen förut byggt ett par sådana, han visste sålunda, att detta
skulle väcka de sovande. För säkerhets skull tillade han, att
förslaget inte var hans, ock uppmanade församlingen att talrikt
möta. Dagen för stämman kom, ock med den nästan mangrant
socknens röstberättigade invånare. Stämmans ordförande läste
upp förslaget, men meddelade att, om de ville deltaga i val av
riksdagsman, vore den person, som inlemnat det, villig återta
detta. Naturligtvis ville de välja. Ock så blev den person,
som kyrkoherden önskat, vald med stor majoritet.
Ett par årtionden senare blev kyrkoherden avsatt från
prästämbetet ock dömd till långt fängelsestraff för förskingring
av omhänderhavda sparbanksmedel.
Ek.

Från Karl XV:s dagar.
45. Karl XV brukade ofta som kronprins ock även som
konung uppehålla sig å Bäckaskog. Han intresserade sig för
jordbruk, ock han brukade dagligen följa arbetet å gården. Ofta
gav han sig i samtal med .arbetarne, ock de stodo alltid bäst
hos honom, som voro mäst munviga ock som kunde ge de bästa
svaren. För hästavel intresserade han sig mycket. De auktioner å rashästar, som årligen ägde rum å gården, voro alltid
talrikt besökta. De skånska godsägarna mötte alltid vid dem,
om inte för att spekulera på djuren så för att få vara med om
den fästmiddag, som konungen alltid gav vid dessa auktioner.
Det gick merendels glatt ock livat till.
De kungliga brukade komma i maj eller början av juni.
Några järnvägar flinnos icke under början av Karl XV:s kron-
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prinstid. Sedermera blev en sådan anlagd mellan Kristianstad ock Hessleholm. Från Kristianstad brukade kungen komma
med skjuts. Vid såväl gården som de närbelägna byarna,
som man färdades igenom, brukade folket resa äreportar, ock
folkskaror kantade vägen. Ibland kunde de få vänta långt
ut på kvällarna. De sveko dock ej, utan stodo tåligt på post,
tils skjutsarna kommo.
En gång under sin kronprinstid roade sig Karl XV med att
frän Fjälkinge åka i den främsta skjutsen, som kom fram en
halv timme före de andra. Ingen människa anade, att det var
kronprinsen som åkte i den. När den kungliga vagnen anlände,
syntes blott ett par kammarhärrar i den. Man tyckte sig emellertid i den ena av dem känna igän kronprinsen ock hurrade
därför med liv ock lust.
»Vad hurrar ni för?» skrek en röst i hopen — det var en
gammal pensionerad soldat. »Hurrar ni för kronprinsen, bedrar
ni er grundligt. Han åkte i den skjuts, som kom för en stund
sen, ock han har i mera än en halv timme varit vid Bäckaskog».
Hurraropen upphörde. Kronprinsen skrattade sedan järtligt åt
händelsen.
Ladufogden.

46. Mera än en av folket i trakten fick i sitt hem emotta
besök av honom, då han företog utfärder. Ty lika road som
han var att gästa härregårdarna, var han att se, huru bönderna
hade det. Fyndiga ock slagfärdiga svar satte han alltid värde på.
Den bekante riksdagsmannen Sven Nilsson i Österslöv gästade en gång konungen å Bäckaskog. Efter middagen promenerade de, jämte en kammarhärre, ute i parken. Den senare frågade i något spetsig ton:
»Riksdagsmannen har ju varit skomakare i sin ungdom?»
»Ja, det har jag», blev svaret, »men det har inte greven?»
»Ne-ej, nej!»
»Nej, det kan jag väl tänka mig, för då hade härr greven
förmodligen varit det ännu», blev svaret.
»Där fick du», inföll kungen skrattande. »Akta dig för Sven
i Heagården, för han har tagit knäck på värre karlar än du.»
2-091377
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En annan gång kom han ridande i en av byarna på
något avstånd från gärden. Vid ett vägskäl observerade han
en luffare, som låg ock sov vid vägkanten. Obekant med vägen
frågade han luffaren:
»Vilken väg är det som går till Bäckaskog?»
»Den där», blev svaret, ock så pekade han makligt med
sitt nakna ben åt det håll, kungen skulle rida.
»Kan du göra en sådan gest en gång till», sade kungen,
»skall du få en krona.»
»Stoppa den där!» blev svaret, ock så pekade han makligt
med fingret åt västfickan.
Kungen skrattade ock lät en krona singla ner i diket till
landsvägsmannen, varefter han fortsatte ritten.
Ladufogden.

Under konung Karls tid fanns det en dansbana i
parken vid Bäckaskog, där samlade sig varje söndag en mängd
ungdom, för att roa sig med dans. Under yngre år brukade också
prinsen då ock då ta sig en svängom med bygdens töser, ock
mera än en ålderstigen bondgumma i dessa trakter torde ännu
leva, som i sin ungdom dansat med kungen.
En söndagskväll blev det slagsmål å dansbanan i parken.
Det gick synnerligen hett till. Det var åtskilliga bondpojkar
i trakten ock några av hovbetjäningen som kommit i krakel
med varandra. Slutligen gick det så långt, att några av härrarna fingo gripa in, ock kronprinsen själv var en av dem som
skyndade ut för att avstyra bråket. Knytnävarna voro flitigt i
gång, ock under den allmänna villervallan var det ingen som
Observerade, att kronprinsen var med. Han råkade komma för
nära en av kämparna, en stor, lång pojke, som var huvudet
högre än de andra. Han råkade ge den blivande kungen en
kraftig örfil. Förut hade han mörbultat en av betjänterna, så
att denne måst bäras in.
Dagen därpå korn ett bud efter slagskämpen — det var en
rik bondson från trakten — att han skulle komma till Bäckaskog att stå till svars för sina bedrifter. Han var nu bliven
nykter ock fann saken betänklig, hälst som han fått veta, att
han slagit kronprinsen. Han måste dock ge sig i väg, men

FRÅN KARL XV:8 DAGAR.

23

han förmådde en högt uppsatt släkting, som kronprinsen kände,
att följa med dit, som också denne gjorde.
Han, som förut varit en sådan jälte, fick nu falla till korta
ock be om förlåtelse.
»Straffet för örfilen skall jag skänka efter, men till min
kammartjänare, som du pryglade, får du allt punga ut med en
tusenlapp».
Bondsonen bad ännu en gång om förlåtelse ock fick böterna
nedprutade till hälften. Ock därmed var saken glömd.
Ladufogden.

49. Under den stora fältmanövern 1871 gjorde kungen ock
hans stab halt i Emitslövs by. Kungen var i sällskap med sin
svärson, numera konungen av Danmark. Han red in på en gård
utmed vägen, där begärde kungen att få köpa en kaka bröd,
varmed han ämnade fodra sin häst. Här råkade han ut för en
gumma av det slag, som han tyckte om att byta ord med.
Munvig ock slagfärdig som hon var, skrattade han järtligt åt
hänne — hon hade inte en aning om att det var kungen som
hon talade med.
Kungen bad att få köpa kakan på styck ock ville ge fån]
kronor för den; men gumman envisades ock ville väga den.
»Vad nytta gör det?» sade kungen, »den väger ändå inte till
hälften av de pängarna».
»Det bryr jag mig inte om», svarade gumman, »harren ska
ha sin rätt o ja min.»
Ock det var med möda kungen lyckades truga fämriksdalern på hänne.
I detsamma kom en drängpojke ock skrek, att en häst
blivit lös, som stått tjudrad ute på åkern, ock fallit på ryggen
i en grop. Kungen bad några av knektarna följa med ock
lyfta upp hästen, som också skedde.
»Harren, som inte sir ud te å va så dumm på hästa, vell
inte följa mä ud o si, om da ä nåed som en ska jöra mä
hanom?» frågade kvinnan.
»Det har jag värkligen inte tid till», svarade han, »men
fodra hästen bra. så blir han nog duktig igän, om han fattas
något.»
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Därmed tryckte han gummans hand, svingade sig åter upp
i sadeln ock fortsatte färden längre nedåt byn.
Där var en stor folkhop församlad, bland mängden fanns
en gumma från en by långt uppe i obygderna.
»Var ä kungen?» skrek hon.
»Där rider han ju», ock så pekade någon ut honom.
»Kors, ja tror, dä ä en mänska!» utbrast hon förvånad.
Hon hade föreställt sig honom som något helt annat.
John Person.

I Järsås by slogs läger över natten. Den gård, å
vars ägor kungen hade sitt tält, ägdes av en gammal ärevördig
danneman, ungkarl ock i viss mån ett original. Sedan det
blivit ro i lägret ock vakter utsatta, beslöt bonden sig för att göra
en rond genom lägret, men hindrades av de utställda posterna.
»Det var väl själva den sure», sade han, »om jag inte får
lov gå å mina egna ägor! Jag skall väl klaga för kungen.»
Sagt ock gjort. Han satte sin hotelse i värket ock kom,
just som kungen tillsammans med en del av härrarna höll på
att supera. Han sade, vem han var, fick genast tillträde ock
sade sitt ärende.
»Bry dig inte om det», sade kungen, »det är klart, att du
har fri passage.»
Han bad att få dricka ett par glas med honom ock skrev
några rader å ett kort, ock bonden fick sedan gå, var han ville,
då han visade detta.
Året därpå, då det var fältmanöver i en annan provins,
kom en torpare under samme bonde — han hade som korpral
deltagit i fältmanövern — in till husbonden.
»Jag skall hälsa dig så mycket från kungen», sade han.
»Han bad mig tacka så mycket för i fjor.»
»Gjorde han värkligen det? Att han kunde komma ihåg
mig!» frågade bonden förvånad.
»Ingen har bättre minne än han», blev svaret. Ock så fick
sig korpralen en duktig florshuva på den hälsningen. Det var
nog det han väntat, då han hittade på upptåget.
Lantbrukaren.
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Under uppehållet i Broby fick kungen syn på en pensionerad fanjunkare, som hette Vinberg, som han förut kände
för hans goda humör ock stora slagfärdighet.
»Nej, se Vinberg!» utropade han ock räckte den gamle underofficeren sin hand.
»Talar du tyska fortfarande?» frågade han med hänsyftning
på något, som passerat vid ett föregående tillfälle. Samtidigt
räckte han honom en tobaksrulle ock sade, att han skulle måla
av en gammaldags krigsmansbuss.
»Här tager man sig en hussis tobak in, där flabben kränger»,
sade Vinberg ock vred tobaken på gammalt militärvis runt
huvudet, innan han skar av bussen.
»Det är bra, Vinberg! Jag hör, att du inte glömt av dig.
För all del behåll hela rullen!» utropade kungen, skrattade ock
fortsatte vidare.
Under samma fältmanöver gjordes ett uppehåll i Råshult, där stora lägereldar tändes. En bonde från Broby socken
som hette Jöns, var med där, han hade med sig en hel tunna
brännvin, som han i smyg sålde i en närbelägen skogsbacke.
Om natten, när eldarna brunno, drev honom nyfikenheten att
gå upp ock se på dem ock se, huru soldaterna dansade omkring
dem. Han bad en soldat sköta försäljningen, medan han var
borta. Det gjorde denne på så sätt, att han sände bud på hela
kompaniet, som kom ner med sina tältkannor, som mer eller
mindre fylldes med brännvin. När Jöns kom åter, var tunnan
tom ock soldaten-försäljaren borta.
Lantbrukaren.

Småhistorier.
För många år sedan var det en bonde i en av Villands
härads mindre socknar, som hade tre söner, som studerade. De
två drunknade under en segeltur i en sjö i närheten; den tredje,
som också var med i båten, räddades ock fortsatte studierna.
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En dag kom prästen i socknen till gården, han hade länge
stått i en smula spänt förhållande till dess ägare.
»Vad skall din son bli, när han en gång slutat studierna?»
frågade han bonden.
»Åh, duger han inte till något annat, kan han väl duga till
präst», förklarade bonden tvärsäkert.
Prästen teg ock sväljde förtreten. Sonen blev emellertid
präst ock har i många år haft eget pastorat.
Torparen.

Länsman V. kom en gång ner till Emitslöv för att se,
om vägen var ren från snö. Alla snöskottare voro inne i en
gård, som hette Prinkens, för att supa, ock vägen var till hälften
ofarbar.
»Kallas detta att skotta snö, ålderman?» röt länsmannen.
»Vi ha varit uppe, sen sol gick upp, ock skottat snö», svarade åldermannen.
»Solen är inte uppe ännu, fähund!» blev svaret. Ock åldermannen fick sig en örfil, så att han tumlade omkull å stugugolvet.
Länsman fick förstås brått därifrån, annars hade han säkert
fått stryk av bönderna.
Far.

Soldaten Kvist läste instruktionen:
»Soldaten skall tiga ock lyda .. . tiga ock lyda, tiga ock
lyda», upprepade han.
»Det står väl mera äh tiga ock lyda?» frågade kaptenen.
»Det står väl även: samt sedan klaga?»
»Ja, visst står det så», blev svaret, »men vad flyttar det till?»
Soldaten.

En greve, som hette Oxenstjerna, var en gång på resa
i Skåne. En smålandspojke, som tjänade å ett bondställe där,
skjutsade honom.
»Vad heter härrn», frågade pojken, medan de foro vägen fram.
»Oxenstjerna», blev svaret.
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»Jaså», sade skjutspojken, »nog ä dä lätt få sig ett öknamn.
Min far stal en gång ett par oxar. Så blev han kallad StutaPällen under hela sitt liv, ock jag får heta Stuta-Pällens Pälle».
Ek.

Den smalspåriga järnvägen mellan Sölvesborg ock
Kristianstad kallades förr av folket för »sillabanan». En resande
skulle en gång driva med en sölvesborgare angående denna sak:
»Här forslas väl ingenting annat än blekingssill på den här
banan?» frågade han. .
»Åh jo, ibland färdas här också en ock annan torsk», svaEk.
rade den andre.
Det var en gång en knalle, som kom till en gård i
Nöbbelöv, just som de åto kvällsvard. Han bad att få göra
sällskap ock satte sig vid ena bordsändan, där dukade han upp
sitt förråd. Husets folk åto sill ock potatis. Knallen såg snålt
på sillen.
»Ursäkta, att jag nåkar!» sade han ock drog till sig en
av dem.
»Gärna det», sade bonden.
»Ursäkta, att jag nåkar än en gång», sade knallen ock drog
till sig ännu en sill.
Bonden tyckte nu, att det kunde vara slut med det där, så
vände han sig till knallen:
»Jag tror, du har fläsk, det har vi inte råd att äta till kvällsvard. Ursäkta, jag nåkar!»
Ock så drog han till sig knallens fläskaskinka ock skar
sig ett försvarligt stycke. Ock så lemnade han den åt drängarna. Knallen såg med förskräckelse, huru illa de hanterade
hans fläsk, men han sade ingenting. Sillen fick emellertid vara
Ek.
i fred.
En göingebonde hade en gång varit å slätten för att
sälja humle. Under vägen råkade han köra sönder sitt jul.
Han var ändå icke värre vid sig, än han gick in i en närbelägen bondgård, tog ett nytt jul ock fortsatte därefter resan.
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Bonden, som saknade julet, gav sig efter göingen. När
göingen såg honom komma, började han sjunga en psalm. »Den
fromme mannen kan aldrig ha tagit mitt jul», tänkte slättbon,
ock vände om mot hemmet. Ock göingen fortsatte helt lugnt
färden.
A. A.
Det var en bonde i en göingesocken, som var så snål,
att han band en fläskbit fast vid hörnskåpet med ett snöre. Så
satte han sig å bänken vid skåpet ock slukade gång efter annan
fläskbiten ock åt duktigt med bröd till. Så höll han på, tils
fläskbiten var uppsliten, då ersattes den med en ny.
A. A.
Kamrern å Råbelöv var en gång ute ock gick. Råkade
så en torpare, som hette Petter Korp.
»Det var dålig säd du har i din lycka, Petter,» sade han.
»Hur kommer det sig?»
»Den ligger för långt från solen, härr kamrer», blev svaret.
»Nej du, jag tror i stället, att den ligger för nära solen ock
för långt från gödselstaden», sade kamrern.
A. A.

Om troll ock jattar.
Norr om Glimåkra by ligger ett större bärg, som kallas
för Trollabackarnai. Där ha troll förr i värden funnits.
En bonde i Svenarp brukade varje julafton rulla en tunna
präktigt öl till jättestugan, till gengäld fick han av trollen sin
säd skuren. Men så en gång kunde han icke stilla sin nyfikenhet längre, utan passade på en natt, då han trodde säden vara
mogen, för att se, huru trollen gingo till väga. Han såg ingenting, men han hörde gubben ropa: »Kling, bing! Klädd, gör
band, ock Knubb, sätt upp! Jag själv skär håll.» Bonden började storskratta vid ett sådant tal. Men detta skulle han inte
ha gjort, ty från den dagen fick han ingen säd skuren av trollen.
En annan bonde, som gick genvägen från Bosarp över
Trollabackarna såg, huru en flicka, lång som en gran i skogen,
kom bärande med en vattenhink. »Stackars du, som är så liten
ock får gå ock bära vatten till de store därinne i bärget!»
skämtade bonden. Om natten kom flickan till honom i hans
stuga, men som han hade satt stål över dörren, lyckades hon
inte komma längre än i. förstugan. Hon lyftade dock av taket,
då hon gick därifrån. Efter den betan vågade inte bonden
skämta mera med trollen.
En gång var en bondson från någon av Bosarpsgårdarna
sysselsatt med något arbete ute å åkern. Det var varmt, varför han bortåt eftermiddagen lade sig å en flat sten ock som1) EVA WIGSTRÖM har i sina samlingar av skånska sägner berättat
åtskilligt från Trollabackarna. Vi ha därför här endast medtagit sådant,
som hon icke omtalat.
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nade. När han vaknade, fann han vid sin sida en ugnsraka.
Han anade, att denna härledde sig från trollen, ock satte sin
fällkniv i den. När han nu väl hade gjort detta, kände han sig
åter så tung ock besynnerlig, ock insomnade igän. När han
sedan vaknade, fann han en varm brödkaka vid sin sida. Han
åt upp denna ock blev därigenom så stark, att han kunde lyfta
de största tyngder. Ock ingen fanns i orten som i detta hänseende kunde mäta sig med honom.
Från Trollstugan går en gång längre inåt bärget. Långt
inne i detta skall finnas en järndörr. En bonde kröp en gång
in i denna gång ock kom ut vid — Sölvesborgs slott. Återvända
samma väg vågade han dock inte.
Ek.

Två jättar voro boende i närheten av Hässlekärr i Fjälkestads socken. Den ene av dem bodde vid byn ock den andre
längre bort vid Borreskog. En gång blevo de osams ock började kasta sten på varandra. Ungefär mitt emellan de båda
platserna ligger ett väldigt stenrör, kallat »Stora rör», som blev
vid sagda tillfälle.
A. A.

I närheten av Svenstorp i samma församling finnas några
höga backar kallade Bålabackarna. De ha sitt namn därav, att
vid den tid, när digerdöden rasade, folket där brukade tända
upp eldar, så att de få, som voro kvar, kunde meddela sig
med varandra. Sedermera ha troll varit boende i backarna,
vilka under vissa perioder varit väl sams med folket i Svenstorp. Ibland ha misshälligheter rätt dem emellan. Trollgumman i
Bålabackarna hade en gång stämt möte med en annan gumma
från Svenstorp, som fått låna silver av trollen till dotterns bröllop ock nu skulle bära hem detta. Mötesplatsen var ute i
skogen. När de väl hade skilts ifrån varandra, uppstod ett våldsamt åskväder, ock som blixten slår efter troll, måste bärgagumman skynda sig hem ock lemna silvret kvar. Det tog nu
den andra, ock sedan fingo trollen det aldrig igän. De beslöto
att hämnas. Så några år därefter, när gummans yngsta dotter
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skulle fira sitt bröllop ock bröllopsskaran kom i närheten av
bärget, kommo trollen ock rövade bruden. Hon kom sedan
aldrig till rätta. Den backen, där detta timade, har sedan dess
kallats för Bruali.
A. A.

En bondkvinna i Näsums församling skulle en gång gå ut
till sitt folk, som arbetade med lövhösten ett stycke från gården,
med middag. Å en backhälla, kallad Högamo, satte hon sig en
stund för att vila. Medan hon satt där, kom ett troll emot
hänne, Högamogumman kallat. Kvinnan började skrika av
rädsla, men- kände på samma gång till sin förfäran, att jorden
gav efter, ock hon sjönk allt djupare ned i högen, å vilken hon
satt. Ock när slåtterfolket kom till platsen, syntes endast ett
litet hål i marken, där hon försvunnit. De började gräva i
backen, men huru mycket de än grävde, kom den bärgtagna
aldrig till rätta.
Ek.

Överst å Kjuge kulle finnes en rund hög, i vilken en trollkäring fordom bott, kallad »Kjuge käring». Så länge hon bodde
där, stod hon på mycket god fot med folket i orten, som gjorde
hänne många tjänster. Kvinnorna brukade alltid utföra hännes
spånad; till gengäld gav hon dem alltid rikligt betalt, betydligt
mera, än om de skulle utfört detta arbete åt någon annan.
Andra sidan Oppmannasjön i Österslövs socken finns en
backe, kallad »Store backe», där bodde en jätte. Mellan honom
ock Kjuge käring rådde ett mycket vänskapligt förhållande, så
att de ofta brukade göra påhälsningar hos varandra. Men så
en gång när gubben skulle följa käringen hem, kommo »noens
hunna» (Odens hundar) efter dem, så att de höllo på att drunkna
i sjön. Från den dagen började gubben att gräva sig en gång under
sjön, så att de skulle få vara i fred, när de ville råkas.
Kjuge käring hade flera kor, svarta till färgen, vilka
drevos i vall tillsammans med byns övriga boskap, som vaktades
av en fårherde. En gång hade trollkäringens kor råkat komma
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ner i en mosse, där de, efter stora ansträngningar av vallherden,
dock åter lyckades komma upp. För det fick han stor belöning.
Magnusson.

73. Det var en jätte som hette Alle, som hade sin bostad
i Edenryd (Ivetofta socken). När folket där hade övergått från
hedendom till kristendom ock socknens kyrka blivit uppförd,
från vilken klockklangen ljöd över bygden, fann han sin värd
för trång ock flyttade över havet till ett annat land, därifrån
han en gång kommit ock där han visste ännu fanns gott om
folk som icke låtit kristna sig.
Han var mycket rik. Allt sitt gods förde han med sig över
havet till sin nya bostad. Många år därefter kommo tre fiskare
från Ivetofta socken att lida skeppsbrott vid stranden av det
land, dit jätten flyttat. Där thiffade de också denne; han
blev mycket glad, då han hörde, varifrån de voro. De blevo
också på bästa sätt emottagna ock välplägade. Vid avresan därifrån gav han dem icke allenast en präktig båt, utan också så
mycket silver ock guld, att båten höll på att sjunka.
»Hälsa till det gamla Villand!» sade han. »Jag är gammal
ock blind nu, så jag kommer aldrig att se den trakten mera,
ehuru jag har mina käraste minnen därifrån. Men när jag en
gång gått bort, skola mina ben vila i den traktens jord.»
Därpå räckte han dem handen till avsked. De anade, att
det skulle gå dem illa, om de räckte honom sina händer igän,
ock hade därför glödgat en järnstång, som de läto honom få tag
i. Jätten kramade denna så häftigt, att den brast av på två
ställen. Därefter seglade fiskarena åter mot sina hem.
Men när jätten Alle var, död, skedde det så med hans kvarlevor, som han sagt. Av hans släktingar forslades han över till
Skåne ock begrovs med vapen ock allt vid byn Allarp, som
bär namn efter honom. Där finns hans grav ännu, med en ring
av stora stenar.
A. A.

74. Ljumma-Gubbe heter ett troll, som bor i Immeln-sjön.
Alla hans fruntimmer bo å en ö i samma sjö, som heter Kvinnön.
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Dessa brukade vattna sina kreatur vid Ebbarp, varför bönderna
där kunde taga huru mycket fisk i sjön de ville. Av de präktiga braxar, som finnas i nämnda sjö, kunde de ösa upp med
skoffor ock sålde årligen sådana för stora pä,ngar.
A. A

Vid rågångsmärket mellan Knislinge ock Emitslövs socknar finns en håla i Linebäcken, som av ortsbefolkningen kallas
för Dunkehöl. Där, i denna håla, hade trollen sänkt ner Emitslövs ena kyrkklocka, vilken var omöjlig att taga upp. Flera
personer hade försökt det, ock en gång hade de haft hänne så
gott som uppdragen, men, som de ej kunde tiga, föll hon åter
ner i djupet. Ty för att de skulle kunna fä upp den, fordrades
fullkomlig tystnad. Sedan har hon också fått ligga kvar under
bäckahästens beskydd.
Mormor.
I ån, som flyter förbi Axeltorps by, är en håla så djup, »att
ingen botten finnes». Här i denna håla ha trollen sänkt ner den
första kyrkklocka, som fanns i Järsås. De ha många gånger
försökt få tag i hänne, men utan resultat.
A. A.

Vid den vackra Rolstorpssjön i Glimåkra socken finnes en
lång höjdsträcka. Vid sjöns södra ända kallas den Linebjär, en
punkt vid dess mitt benämnes Näsabärget. I bägge dessa bärg
bodde jättar. Ock bägge hade blivit kära i en ock samma
jätteflicka, som bodde i ett bärg invid sjön Farlången, på något
avstånd därifrån. Hon hade sagt dem, att de finge gins emellan
avgöra, vilken hon skulle tillhöra. Så hände det sig en dag,
att de båda rivalerna träffades å en höjd i närheten, som kallas Ekbacken. Där hade Linebjärsjätten sin skattkammare.
De voro arga, men hur det var, lyckades de dock komma överens om att ännu en gåfrng tala med Farlångsflickan om giftermålet.
Hon tyckte om Linebjärsjätten, men vågade inte yppa detta
för den andre. Hon föreslog därför de båda jättarna, att de
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skulle var för sig gräva ett utlopp för Rolstorpssjön, Linejätten
söderut till Ljungsjön ock Näsajätten västerut till Sibbhultaån.
Den som först blev färdig med arbetet, ville hon ha.
Jättarna började arbetet. Det drog ganska lång tid, innan
Linebjärsjätten hunnit igenom den branta bärgåsen, men det
gick i alla fall. Under tiden hade arbetet för Näsabärgsjätten
gått raskt undan. Farlångsflickan narrade honom därför till sig
ock uppmuntrade honom i sin kärlek på bästa sätt, så att han
glömde arbetet. Linebjärsjätten använde sin tid väl, så att en
dag fick rivalen höra ett glädjetjut, som han långt ifrån väntat.
Det var när jätten kommit med sin kanal till Ljungsjön. Jätten
i Näsabärget blev så arg, när han hörde detta, att han tog sten
på sten ock kastade i den kanal, som den andre grävt. Ock
ännu mera förtretad blev han, när han upptäckte Linebjärsjätten
sitta på Ekbacken med jätteflickan i sitt knä. Han tog ett
stort stenblock ock slungade emot honom. Det träffade, ock
han föll död till jorden. Kärestan flydde därifrån upp till Farlångens sjö, där hon bodde. Näsajätten drog sig sedan tillbaka
inom bärget, där kyrkklockorna inom kort ringde in honom för
Linebjärsjättens skatt har emellertid senare kommit i dagen
under form av den allra präktigaste granit, som inbringat ägaren
mycket pänningar.
Sv. Olofsson.

78. Fjälkinge backe — Store backe av de gamle kallad —
är en av de högsta punkterna i Kristianstadstrakten. Vill en
göra sig besvär att vandra upp till dess topp, får en riklig
lön för sin möda. Minst tjugo • kyrkor — någon har till ock
med sett tjugofyra — ser en därifrån. Många sagor ock sägner
äro förknippade med backen, ock vi skola här nedan förtälja
några av dem.
I Fjälkinge backe bodde förr en jätte, som kallades Store
gubbe. Med de flästa av bönderna i byn var han god vän. En
av dessa skulle reda till barndop ock bjöd även jätten till det.
Denne visste emellertid, att prästen skulle komma med, förebar
sig vara upptagen med annat ock sade, att han inte kunde
komma.
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»En riklig faddergåva vill jag emellertid ge», fortfor han.
»Har du någon säck med dig?»
Det hade inte bonden. Jätten sökte då upp en säck.
Bonden höll upp den, ock jätten öste upp pängar i den
med en stor sädesskoffa, så att bonden hade svårt att bära
hem den.

Långt efter det jätten i Store backe var död, regerade
hans kvinna å bärget. Hon hade fäherde tillsammans med bönderna i byn, men kännes kor skilde sig från deras därigenom
att alla kännes voro svarta till färgen.
Jättekvinnan i Fjälkinge backe hade en dotter, som
var känd vida omkring för sin skönhet, ock många voro de som
tävlade om att vinna hänne. Men hon var stolt ock tog inte
den förste bäste, som anmälde sig. Bland friarna var det särskilt två från norra delen av Villand, som voro mera uthålliga
än andra. Den ene av dem bodde i närheten av Vånga, den
andre i Oppmanna. Den senare tyckte hon själv om, men inte
den förre.
Mellan rivalerna rådde stor ovänskap, ock de kunde inte
tåla se varandra. Slutligen gick det så långt, att de kommo
överens om att vid ett bärg i närheten av Oppmanna by, där
en djup klyfta finnes, tävla om vem som skulle ha flickan. Den
som tio gånger kunde hoppa över klyftan utan att hoppa i,
skulle bli den lycklige. Den andre skulle avstå.
Oppmannajätten begynte. Några gånger gick det lyckligt;
men när han för sjunde gången tog sats, råkade han halka ock
föll i, ock i de vasskantiga stenarna spräckte han huvudskålen
ock vart död.
Nu var det Vångajätten som skulle ha flickan. Hon hade
fått vetskap om enviget ock hade skickat en av sina pigor åstad
för att se efter, hur det gick. När pigan kom tillbaka ock
talade om utgången, blev jätteflickan både arg ock ledsen. För
Vångajätten ville hon inte på några villkor ha. I förargelsen
rev hon loss ett par stora stenar från bärget ock kastade dem
emot jätten, där han korn vid Södraby vång på väg emot Fjäl-
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kinge. Första stenen råkade inte, men den andra träffade honom
i huvudet, så att han gick samma väg som rivalen.
Men jättarnas anhöriga uppe i Villands skogsbygd blevo
förtretade över den skymf, som Fjälkingekvinnans högfärdiga
dotter hade tillfogat dem. Slutligen gick ovänskapen så långt,
att både kvinnan ock dottern måste fly ock aldrig mera vågade
visa sig i bygden.

Det hände sig en gång, att en rik ock förnäm härre
å Bäckaskog jagade hare i närheten av Fjälkinge backe. Haren
tog sin tillflykt inåt bärget, ock hundarna följde efter. Godsägaren stod länge otåligt därutanför, ock slutligen befallde han
drängen att krypa in i bärget för att se, vart hundarna tagit
vägen. När han kommit ett stycke in, fann han en stor sal,
ock där stod en väldig jättekvinna framför honom. Bakom
hänne stodo två andra kvinnor. Drängen blev rädd.
»Varför förföljer du mina barn?» frågade kvinnan i sträng
ton ock pekade på de båda yngre, som stodo vid hännes sida.
»Jag kunde göra vad jag ville med dig», sade hon, »men jag
vet, att du av din husbonde tvingats att krypa hit. Hälsa din
husbonde att, om han en gång till förföljer någon av de mina,
skall han fä med mig att göra.»
Därmed fick drängen gå. När han kom ut, berättade han
vad han hört ock sett för husbonden, ock han vågade aldrig
mera jaga i närheten av Store backe.
En gång ville en dräng, som var full, gå upp å backen
ock slåss med jättekvinnan. När han kommit upp å den, började han skrika ock hojta.
»Vem är du,» röt hon, »som på detta sätt vågar förolämpa
bärgafolket?»
Drängen hajade till en smula, för aldrig hade han föreställt
sig hänne så väldig. Han var som en liten mygga bredvid hänne.
»Dagen är din, ock natten är min, men träffar jag dig här
en gång till om nattetid, skall du dö!» lovade hon.
Drängen hade i hast blivit nykter, han var glad att slippa
undan för så billigt pris, ock han lovade att aldrig mera komma
i gän.
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Det finns två stenar å Store backe, med hålor, som
jättekvinnan skulle ha låtit döpa sina barn i.
Mellan jättekvinnan i Fjälkinge ock den å Bjuge kull
rådde oftast stor ovänskap. En gång när den senare kom till
den förra, blevo de så stora ovänner, att hon från Fjälkinge
körde bort den andra, så att hon aldrig mera vågade visa sig
i bygden.
A. A.
På den höga åsen på andra sidan om Västra Vram
har fordom funnits troll. Man kan ännu se ingången till den
bostad de haft. I denna skall finnas ett bord av guld, som en
person i gamla tider varit i tillfälle få se.
Ladufogden.

Vid västra sidan av Ivlasjön finnes ett bärg, där dvärgar fordom levat. En dräng i Axeltorp gick en gång ock sökte
efter kreaturen, men blev fången av dvärgarna ock förd in i en
grotta, där han sedan fick stanna i sju dagar. När han åter
kom ut, var han rent lemlästad ock fick så gott som krypa
hem. Han hade nämligen hos dvärgarna fått utföra en hel
mängd hårt arbete. Han måste anlita läkare, ock han tog
bägge benen av honom, så att han fick gå på kryckor under
hela sitt liv.
A. A.
En kväll då jag gick från Emitslöv, såg jag i Hansa
fure små rödluvade bytingar. De vållade mig dock ingen förtret.
H. Victorin.

Nacken ock bäckahästen.
I Röetved, Fjälkestads socken, fanns det en person som
efter sin död blev vattenhäst. Det sades, att han begått ett brott
3-091377 Johnsson, Sägner från nö. Skåne.
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ock därför fått detta till straff. En natt mellan Mikaeli ock jul
kom han springande genom en gård i byn. Portarna slogos upp
med en väldig skräll, ock husen skakade. Man såg, att han var
svart till färgen med röda, glänsande ögon. En flicka, som var
ute å gården, såg honom, ock hon blev vansinnig. En klok anlitades, han gjorde så mycket, att hästen måste komma till gården, ock när flickan kommit honom så nära, att hon lyckats.
röra vid hans mule, blev hon åter klok.
En gång då några barn lekte i byn, kom en stor, vacker
häst till dem. Ock säkert skulle de krupit upp å hans rygg,
om icke en flicka råkat utropa: »Kors, aldrig såg jag så långt
hors!» När hästen hörde detta, försvann han.
Ek.

Mellan Emitslövs ock Knislinge byar var en gång ungdomen samlad till dans. Spelmannen gned sin fiol, så gott han
kunde. När dansen gick på som bäst, hördes en annan låt nere från
den förbiglidande ån. Melodien var mycket vackrare ock mycket
lättare att dansa efter än den, som spelmannen kunde åstadkomma. De märkte icke själva, i vilken fara de svävade, förrän en person kom, som icke förut deltagit i dansen. Till sin
förfäran såg nu denne, att de dansade allt längre ock längre
ned mot det branta stupet, varifrån de underbara tonerna hördes. Raskt tog den nykomne upp sin fällkniv ock kastade den
emellan de dansande ock vattnet. Musiken tystnade, ock alla
de närvarande insåg° genast, i vilken fara de svävat, ock upphörde med dansen. Man förstod, att det var näcken som spelat
för dem. Ock aldrig mera vågade man samlas till dans å den
platsen.
Mormor.
En ung flicka i Övarp (Strö socken) var en gång ute ock
slog kana å en förbiflytande bäck. Då fick hon höra en besynnerlig
musik nere från djupet. Hon skyndade åstad mot hemmet. Någon
stund därefter hörde både hon ock föräldrarna, huru det sparkades å dörren, som om en nyskodd häst sparkat. Man förstod
då, att det var näcken hon hört, ock att det var bäckahästen
som kommit efter hänne. Flickan blev sjuk, så att de måste
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söka kloka för hänne. Men varje natt hördes bäckahästen
sparka å dörrarna till stugan, ända tils prästen kommit dit
ock läst bort honom.
Cato.

För många år sedan fanns det en spelman i Göinge, som
kunde spela näckens polska precis lika bra som näcken själv. Men
han vågade aldrig spela mer än de två första stroferna. För spelade han dem alla tre, kunde det gå mycket illa. Så en gång
då han var på ett bröllop i Tydinge ock man druckit betydligt,
ville de tvinga honom att spela polskan fullständigt. Vid andra
strofen började möblerna att självmant flytta sig i rummen i
takt efter spelmannens musik, ock när han övergick till den
tredje, öppnades dörrarna, ock de dansade nedåt gården mot den
närbelägna sjön. Då kom en person händelsevis förbi, vilken
icke varit med på bröllopet. Han insåg, hur det var, sprang
genast fram ock skar av strängarna å fiolen. Det var också
hög tid, ty de främsta paren befunno sig redan nere vid stranden. Men från den dagen ville de icke ha spelmannen till
att spela Näckens polska.
Ek.

I Västra Vram har man ofta i närheten av bron sett
vattenhästen. Vi hade en kväll varit vid dansbanan ock konuno
en hel mängd ungdomar gående framåt vägen, då vi sågo honom
alldeles i vår närhet. Skyndsamt gingo vi mot hemmet, ock
vart han sedan tog vägen, vet jag icke.
Anna Peterson.

En gång voro en del ungdomar i Järsåslilla by församlade till lek i närheten av Helgeån, som flyter förbi där.
Rätt som det var, fingo de se en vit häst komma springande.
De togo fast honom, ock ett par av dem satte sig upp å den.
När de väl kommo upp, sågo de emellertid, huru hästen blev
allt längre ock längre. Allt flera kröpo upp å honom, men när
alla väl hade tagit plats, sågo de till sin förfäran, huru han i
galopp satte åstad mot ån. Att tänka sig komma av i en hast
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var omöjligt. Lyckligtvis var den, som satt främst, en påpasslig
ock hurtig man. När hästen kom ner bland albuskarna vid ån,
högg han tag i en gren ock skövlade så av alla dem, som sutto
efter honom. Men det var också hög tid, ty i samma ögonblick
kastade sig hästen i ån ock försvann. Man förstod då, att det
var bäckahästen som varit framme ock spelat ett spratt, som lätt
kunnat kosta dem livet.
Pernilla N:n.

95. En torpare i Övarp (Norra Strö) vid namn Ädel hade en
son, som hette Johan. Denne var en gång ute vid en bäck utanför
deras torp, då bäckahästen kom efter honom. Johan sprang mot
stugan, allt vad han förmådde, ock lyckades också komma in i
denna. lian skyndade in ock låste dörren, men hästen sparkade,
så att dörren höll på att gå sönder. Ock för dem som voro
inne hördes det, som om det varit en nyskodd häst som sparkat. Johan bäddades ner i en säng, emedan han kände sig
sjuk. Ock sjuk var han både den dagen ock den följande. Om
natten hördes åter bäckahästen sparka i dörren, ock dessa sparkningar upprepades flera nätter å rad. Först sedan prästen kommit ock• läst bort spökerierna, upphörde de.
Cato.

Om skogsnuvan.
Skogsjungfrun eller »skogsnuvan», som vi kalla hänne,
finnes det många jägare som råkat ut för. Hon kan ibland vara
stor som en gran i skogen ock är mycket fager att se uppå.
Kommer man hänne närmare, finner man, att hännes vackra klädnad är falsk. Jag såg en gång en skogsnuva, hon hade en
kjortel av bräder.
En annan gång, då jag strövat omkring i skogen, blev
det mörkt, ock jag skulle säkerligen aldrig råkat därifrån, om jag
inte vänt ut ock in på min tröja. Sådant har räddat mången
förvillad jägare, ock det räddade också mig.
A. A.
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En gång då jag gick i Smesjöhagen i närheten av Lönsboda, råkade jag ut för skogsnuvan, eller vad det var. Kunde
ej hitta fram, förrän jag vänt rocken, sedan lyckades det.
En annan person gick i samma hage en hel natt. Han
var inne i ett hus, men kände varken man eller kvinna där.
Kom ut ock blev lika förvillad. Först när det var full dager,
råkade han hem.
En gång gick jag själv en hel natt vid stranden av
en sjö uppe vid Smålandsgränsen. Jag kröp över den ena gärdesgården efter den andra. Vid fullt dagsljus fann jag emellertid, att det var en ock samma gärdesgård jag krupit över.
Ryktaren.

Om ormar.
I äldre tider fanns det i Nymölla mycket gott om ormar.
De höllo till i ladugården ock brukade lapa mjölk tillsammans
med kattorna. För de ägare, som höllo sig vän med dem, gick
det bra, men tvärtom för dem, som slogo efter dem.
Cato.

I Vanås tegelvång fanns det för en del år sedan en
orm, som var så stor som en bjälke. Han var vit till färgen ock
uppehöll sig där en längre tid, ock vid ett bärg i Kvittinge å
samma gårds ägor kunde det ibland ligga så fullt med ormar,
som om man stjälpt ut hela skäppekorgar. De voro dock icke farliga, utan det var de personer som vågade ta hela skoffor med
sådana ock kasta utför bärget.
Cato.

Jerusalems skomakare.
Under början av 1800-talet bodde det en ryttmästare
i Emitslöv, som hette Prink. En kväll när han satt ensammen
i sin bostad, kom en besynnerligt klädd person in där. Han
hälsade ock bad att få vila sig en stund. Ryttmästaren förvånade
sig över hans utseende. Han hade en ovanlig dräkt, hade skägg
som räckte ner emot knäna, ock håret räckte lika långt nedåt
ryggen. Bägge sågo ut som lång, vit mossa. Ryttmästare]
frågade, vem han var, men fick på den frågan det svaret, att
han vore en person som var dömd till en evig vandring. Han
förstod då, att det var Jerusalems skomakare. Sen bjöd han
honom på förplägnad, ock därefter fortsatte vandringsmannen
sin vandring, ock har sedan dess aldrig mera varit sedd i orten.
Morfar.

Sp ökerier.
Det var en gång en karl i Kviinge (Ö. Göinge härad),
som förfört en flicka, varför han blev stämd till häradsrätten. Där
sade han: »Är det sant, skall det stå en skugga på min grav
en gång, då jag blir död.» Ock så svor han sig fri. Några år
- därefter dog han, ock snart visade det sig också, att han gått
en falsk ed. Gång efter annan syntes nattetid en mörk skugga
på hans grav. Prästen fick också höra talas om det, men ville
inte sätta tro till ryktet. Så en afton kom hans egen piga in
ock berättade, att hon sett skuggan ock att den förföljt hänne
ända till köket. Prästen gick ut ock fick också se den. Han
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tillropade skuggan att i Guds namn gå dit, den hörde hemma.
Han fick då se den återvända till graven, ock sedan dess har
den icke häller varit synlig.
Cato.

På Truedstorp (i Kviinge) spökade det för en del år
sedan alldeles förfärligt. På en viss tid sågs ljus lysa från ett av
huvudbyggnadens fönster, möblerna flyttades i rummen, ock tunga
steg hördes i trapporna. Slutligen vågade ingen annan bebo
gården än en betjänt, men snart blev det outhärdligt även för
honom. Han måste flytta därifrån. Efter någon tid lät emellertid ägaren måla en tavla med följande inskription: »}lärre, låt
mig i lugn ock frid bo i detta hus!» Sedan dess blev det också
ro, ock några spökerier ha icke avhörts.
Cato.

På Västerlövs vång i Kviinge brukade man ofta möta
likskaror nattetid. Många personer ha också vid midnattstid där
mött en huvudlös gubbe.
Cato.

Vid var sin sida om landsvägen mittför Han askogs härresäte stå två större stenpelare. De gamle berätta, att en förnäm
man där fordomdags blivit avdagatagen. Långt tillbaka i tiden
bodde en mäktig härre å Hanaholms slott, som då var beläget
nere vid ån. Han hade två söner, som blivit kära i en ock
samma tös. Den ene brodern slog ijäl den andre å den plats,
där dessa stenpelare stå. Nattetid har man ofta sett dem glödgade, varvid mången vägfarande blivit skrämd.
En gång hade en skomakare från Kviinge varit i Kristianstad ock köpt en bunt läder, som han bar på ryggen. När
han nu kom till Hanaskog, fick han se två karlar stå på var sin
sida om vägen. Han misstänkte, att det var rövare som gått i
förhåll för honom, kastade läderpacken över gärdesgården ock
skyndade i väg mot hemmet, allt vad tyget höll. När han så
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dagen efter skulle se till, var lädret var, fick han se, att vad
han tagit för folk, endast var de två stenarna.
Cato.

I närheten av Strö by finnes en sandgrav, där man förr
i tiden brukade samlas om söndagarna för att »banka fyrk» eller
spela kort. Det var en gammal gubbe som varje söndag på.
sommaren hällre låg där än gick i kyrkan. Så dog han ock
skulle begravas. När liktåget kom mittför grusgraven, blev
liket så tungt, att de icke lyckades bära det längre, huru mycket
de än ansträngde sig, utan han blev begraven där å platsen.
Sedan dess fick folk avsky för att ligga där om söndagarna ock
spela kort.
Cato.

Drängen Pär Karlkvist i Gryt hade inte sett spöken mera
än tre gånger i sitt liv, ehuruväl han var född på en torsdag.
Den ena gången var då han skulle rida efter posten till husbonden. Det var sent på kvällen, ock han kunde inte få hästen
fram, när han kom till Gryts gata. Hästen stegrade sig ock
vrenskades på alla möjliga sätt, så att Pär höll på att falla av.
Rätt som det var, fick han emellertid lösning på gåtan. En
sugga, med ögon som eldkol, sprang över vägen. Först därefter lyckades han komma fram.
.
Den andra gången var å samma plats, han såg då en
katt med ögon som eld. Tredje gången var hemma å gården. En
natt vaknade Pär, ock genom den öppnade drängkarnmardörren
såg han en gubbe gå ute i stallet. Han klampade, som om
han haft trätofflor på fötterna. Först trodde Pär, att det var
husbonden som kom, men så såg han, att han var utan huvud.
Pär kände kalla rysningar gå genom sin kropp. Spöket uppehöll sig där en halv timmes tid, varefter det försvann. När Pär
dagen därpå talade om synen för husbonden, sade denne, att
en dräng för många år sedan hade hängt sig i stallet ock att
det säkerligen var han som gick igän.
Cato.
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På Kvittinge ängar, som lyda under Vanås, brukade förr
i tiden ett spöke visa sig, som kallades Maja. En gång då några
drängar voro ute å slåtterarbete, sågo de hänne på långt avstånd. »Kommer hon», sade en av dem, »skall jag hugga till
hänne.» Knappast hade han fått ordet av munnen, förrän hon
var invid honom. Ock han högg till. Men det skulle han
aldrig ha gjort, för lan högg sig själv i benet så illa, att han
blev halt därav under hela sitt liv.
Cato.

Under början av 1800-talet innehades Emitslövs boställe
av en ryttmästare Bennet. En kusk hos honom hade en gång
skjutsat för härskapet till en bjudning ock då blivit berusad, något
som åsamkade honom en skur av ovett under hemfärden. Förargad
häröver hängde han sig på natten, så att om morgonen fanns
han hängande död i stallet. Efteråt spökade han alldeles förfärligt. Någon tid därefter blev stallängan såld ock flyttad till
Nymölla Men spöket flyttade med, ock flera gånger har man
under mörka nätter sett ett huvud komma flygande ock fara in
i längan, som står kvar ännu. Ock att det är kusken som
hängde sig, finnes väl knappast någon som betvivlar.
Cato.

Ända in i senare tid har det brukat spöka å Nymölla.
I en av längorna där har man ofta hört knackningar om nätterna,
ock ibland har det hörts, som om en karl hoppat ned från höskullen i längan. En piga, som tjänte å gården, vaknade en
natt ock såg en flicka stå invid hännes säng. Hon frågade,
vad hon ville, men fick inte något svar. Om en stund var hon
försvunnen.
Cato.

115. När Rosengrens Klara i Nöbbelöv dog, blev hon lagd i
kista med vit klädning ock vita skor. Sedan hon blivit be-

46

JOHNSSON, SÄGNER FRÅN NÖ. SKÅNE.

graven, kom hon varje natt till mannen klädd i denna dräkt
ock blev inte borta, förrän prästen varit där ock läst bort hänne.
Cato.

En man ock en kvinna i Värestorp levde tillsammans,
ock kvinnan födde ett barn, som de jälptes åt att ta livet av. Så
någon tid därefter dog kvinnan ock vart begraven. Men hon
fick ingen ro i sin grav. Varje natt såg man ett ljus gå från
Järsås kyrkogård åt vägen mot Värestorp, där försvann det i
det hus, där mannen bodde. Så en natt följde denne med ljuset,
när det efter midnattstid återvände till kyrkogården. Vad som
där förehades, vet ingen. Men aldrig mera syntes ljuset komma
igän, ock den syndfulla kvinnan fick efter den natten ro i sin
'grav.
Cato.

En bonde i Emitslöv hade en gång varit i Broby, ock
det var lidet sent på kvällen, när han återvände hem. När han
kom i närheten av Emitslöv, kom ett bloss farande emot honom.
Mörkt var det, ock något beskänkt var mannen. »Är du en
gast», ropade han mot blosset, »då ljus mig hem!» Ock blosset
följde honom. Men när bonden dagen därpå vaknade, hade han
ett stort utslag på munnen. Han förstod då, att det var farligt
att driva spektakel med lyktgubbar.
Cato.

En skomakare i Svinabärga vid namn Orberg blev en
afton så hårt kramad av en gast i Lindgrens björke, att han
under en längre tid var sängliggande. Hustrun hans botade
honom dock på så sätt, att hon »puffade» krut över honom, vilket
gjorde, att han efter någon tid blev återställd.
Orberg själv.

119. På gränsen mellan Emitslöv ock Knislinge låg för en
del år sedan ett hus, som kallades »Frågöttens», där sades spöka.
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En bonde från Emitslöv gick förbi där sent en natt ock kom
då i sällskap med en rödluvad gubbe. Bonden blev rädd. Ingen
av dem sade något. Efter en stunds sällskap försvann emellertid den rödluvade gubben, ock bonden blev åter ensammen.
Men att han skyndade på stegen, faller av sig självt.
Bondens egen ber.

Vid medlet av 1800-talet bodde ensammen i sin stuga
i en utkant av Emitlövs by en gumma, som kallades Gormskan.
Hon låg en natt vaken ock fick då i det klara månskenet se
en hel mängd små tomtegubbar vandra fram till sängen, där
hon låg, bocka sig ock försvinna. Flera nätter å rad upprepades dessa besök, men så efter någon tid så upphörde de.
Mormor.

Ett sällskap ungdomar från Emitslöv gick en gång från
ett dansnöje. Komna i närheten av kyrkan, mötte de en gubbe,
som icke hade något huvud. Ingen vågade säga något, men
förskräckta över vad de hört ock sett, skyndade de var ock en
till sitt.
Mormor.

Ungefär mitt emellan Emitslöv ock Västraby ligger en
backe, som kallas för Neglasa backe, där påstods förr i värden
att det spökade. Sålunda kunde man ibland om nätterna möta
hela krigshärar där, ock de skramlade med sina sablar, så att
det hördes lång väg.
Mormor.
•
•
I Lunnoms by (Broby socken) fanns för en del år sedan
en gård, där det varje natt mellan mikaeli ock jul tröskade med
slaga, utan att någon kunde förstå, varav det kom sig. Ingen
människa syntes till. Frampå morgonen, när tröskningen upphört, var det, som om en stor sugga släpat över sängen i drängkammaren, så att drängen ej vågade ligga där längre. Slut-
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ligen fick gården en ny ägare, ock då upphörde spökeriväsendet av sig självt.
Ek.

I Lunnoms skog spökade det förfärligt omkring mitten
av 1800-talet. Stora bloss flögo längs gärdesgårdarna, ock rop
av lantmätare hördes lång väg. Det var gamla lantmätare, som
gjort orätt mot bönderna vid mätningen. Därför fingo de till
straff på detta sätt efter döden fara fram, utan att bli befriade.
Ek.

Någon tid efter det doktor L. i Broby gått till sina
fäder, skulle hans efterträdares fru en gång se sig i spegeln.
Då fick hon till sin förfäran se den döde doktorns ansikte. Det
sades sedan, att hon icke vågade se i den spegeln mera.
Ek.

Det var en gård inom Glimåkra socken där det
ofta spökade. Det kunde stundom hända, att personer, som händelsevis vågade sig upp å vinden, blevo på det värsta sätt kramade. En gång skulle två främmande övernatta där för att söka
utröna, huru det förhöll sig med dessa spöken. Det gick emellertid icke bättre, än att bägge vid midnattstid blevo kastade
utför trappan, så att de i högst mörbultat tillstånd måste begiva sig dit, varifrån de kommit.
Ek.

Kyrkoväktaren i en mindre socken inom häradet hade
en gång bevistat en begravning, varifrån han vid midnattstiden i
betydligt beskänkt tillstånd återvände. Mittför kyrkan kom
han händelsevis ihåg, att han glömt stänga likportarna, varför han beslöt göra detta. Sysselsatt härmed märkte han ett
underligt sus i luften, ock då han såg upp, fick han se, huru ett
stort liktåg kom farande ock slog ner å kyrkogården. Kyrkoväktaren, i hast nykter vorden, skyndade åstad mot hemmet,
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ock han vågade icke lägga sig, förrän gumman tagit en ullsax
flera gånger avigt omkring honom. Det skulle jälpa för trolldom ock spökerier.
Ek.

Det var en gumma i Felebärga (i Emitslövs socken)
som kallades Spiksmedskärringen. Hon gick en gång genom
Broestorps skog. Rätt som hon gick, märkte hon, att hon vid
sin sida hade en vitklädd gestalt, som tog jämna steg med hänne
själv. Gumman fortsatte, allt vad hon kunde, men spöket kunde
hon icke bli kvitt förrän vid ingången till sin stuga.
Ek.

En gammal soldat i Bjärlöv vid namn Malm berättade,
att då han en natt var kommenderad på vakt i Malmö fästning,
kom en väldig mansperson med långt, vitt skägg gående i korridoren. Han kunde inte hindra honom.
Cato.

I Sörby smedja spökade det alldeles förfärligt. Det
smiddes där nätterna igenom. Folk från alla håll kommo för att
höra detta. Prästen läste, ock kloka gjorde sitt för att få bort
det onda. Inom kort var emellertid allt försvunnet.
Cato.

En gång skulle jag köra till Kristianstad ock kom till
Torsebro, då var hela smedjan upplyst. Släggorna gingo, ock
gnistorna sprutade omkring. Jag gick bort ock såg i ett av
fönstren ock undrade, om de hade så brått, att de behövde smida
om natten. Men då släcktes alltihop, ock jag förstod, att det
var spökeri.
Jössa-Sven.

En torpare i Hanaskog, som hette Pär, hade en kväll
varit ute för att möta sin fästmö. Då råkade han ut för något
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å vägen, så att han Ilade svårt att komma förbi. Han blev arg
ock svor en rad. Fick så en örfil, så att han höll på att falla
omkull, ock en röst hördes: »Dagen är din, men natten är min,
då kan du vara hemma!»
Cato.

Folk har många gånger sett spann komma körande från
Färlövs kyrkogård till Araslöv. Hästarna ha haft ögon som
sprutat eld. När en ser detta, vet en, att det är den Skånska
prinsessan som är ute ock färdas.
Cato.

Under min barndom kunde man ofta få se tre ljus
komma från Färlövs kyrkogård till ett hus i Bjärlövs by. Det
var tre små gossar, som på en gång hade avlidit.
Kristina Trnedsson.

En gång såg min morfar en drankatunna komma
rullande av sig själv över en åker i Övarp. Det var sent på
natten, ock han förstod, att det var ett spöke.
Cato.

Vi hade en dräng i Kviinge, som hette Måns. En
afton skulle han gå till Övarp efter ett par hästar, men när
han kom till Bokelyckan, mötte han en stor, svart hund med
glödande ögon, ock då fann han för gott vända om.
Cato.

Det var en fru i Övarp som dog. Dessförinnan hade
hon av sin man begärt att få vigselringen med. i graven, men
han var snål, ock hon fick det inte. Men efter det hon var
begraven, hördes ofta buller ock knackningar i huset. Det var
förstås den döda som gick igän.
Cato.
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Under den tid jag var i Gumlösa, hörde jag ofta om
nattetid bänklocken smälla ute i skolsalen ock larm i trappan,
precis som om skolbarnen varit där. Efter hand blev jag så van
vid detta, att jag inte fäste mig vid det, men att det var varsel,
visste jag säkert.
Cato.

Gastabloss har det alltid varit gott om i Emitslöv. En
kväll då jag skulle gå från en sammankomst, såg jag ett sådant
ljus uppe å Långager. Det var stort, som om en tänt eld på ett
rislass. Vi sågo på det en stund, men då försvann det inåt
skogen.
En kväll, då jag gick från byn emot mitt hem, fick
jag se ett stort sken vid ekbusken å vägen mot Storingens.
Om en stund försvann det i ilande fart nedåt mot Linebäck.
Boställaren ock en till hade en natt varit ute ock gått.
Därvid fingo de se ett stort bloss komma emot sig mellan Jonsas
ock smedens. Det följde dem ett långt stycke, men det försvann
sedan.
A. A.

En kväll kom jag gående å Sandarna utanför Emitslövs by. En skjuts körde förbi i rask fart. Jag såg, att vagnen
var en likvagn, ock de hade två stora lyktor å den. Den körde
inom porten till en gård ock kom sedan inte ut därifrån, fast
jag stod där länge ock väntade.
A. A,

Två bondgummor i Emitslöv voro en afton på väg för
att hälsa på min kvinna. Som de nu voro på Sandarna nedanför
byn ock sågo sig tillbaka, fingo de se en stor ljusning vid kyrkogaveln. En väldig jättegestalt reste sig upp emot denna. Därefter kom ljuset efter dem. De voro mycket uppskrämda, då
de anlände till mitt hem. De trodde, att det var Gormekan,
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en gammal gumma som några år förut dött i ett hus utmed
vägen.
A. A.

Jag har inte sett gastabloss mer än en gång. Det var
tidigt en otta, då jag kom ut för att tröska, som jag såg ett
ensamt tänt — det var precis, som om det varit ett ljus som brunnit i ena kanten av min lycka. Om en stund var det försvunnet.
K. Magnusson.

Härlycke-Majan i Järsås hade ägt det hus, där min mor
sedan bodde. Så hände det sig en kväll, då jag ock min bror
lågo ock sovo, att vi väcktes vid det dörren gick. När vi sågo
upp, stod inte Maja livs levande framför oss! Om ett par minuter var hon åter borta.
A. A.

En gång körde vi från ett »Skättegille» i Björkeröd.
Vid Neglasa backe vid Västraby sågo vi på avstånd ett bloss,
som svävade vida omkring i närheten av Bängt Mats' gård.
Vi blevo alla uppskrämda ock körde på, allt vad vi orkade.
Mor.

Vid Neglasa backe har det, för rästen, alltid varit gott
em dålighet. När postbudet en gång gick hem ock kom söder
om backen, var det, som om stengärdesgården där rasat på en
lång sträcka. Det var månljust, men han såg inte en människa.
En gång gingo ett par bönder samma väg. Ungefär
mittför Västraby gård mötte de en gubbe, som inte hade något
huvud. Han tog vägen upp emot gården. Strax därefter hörde
de ett våldsamt dån, precis som stora, tunga portar slagits
samman. Förskräckta skyndade de vidare.
En kväll skulle Torpa-Bängtan gå från sitt hem i
Svinabärga till Klämdas i Västraby. När hon kom till backen,
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kom en stor hund emot häpne. Han var förfärlig att skåda,
med röda ögon, ock tassarna släpade han efter sig, som om det
varit en elefant. Han följde hänne ända fram till gården, själv
blev hon sängliggande sjuk.
Flera pers.

Då min far ock mor en gång kommo körande över
Sörby vång, fingo de se en gubbe, som gick ute i ett rågfält.
Han var hög som en fura ock tog väldiga steg. Far pekade på
honom för att visa mor, vad han såg. Dagen därpå fick han
ett förfärligt utslag å munnen ock i ansiktet.
Sofi Andersson.

Mellan Örkened ock Flyboda finnes en backe som kallas
Fyrkabacken, där har folk ofta sett bloss nattetid. Orsaken skall
vara den, att en gång en brud ock en brudgum där blevo skjutna, då de färdades från kyrkan. Bruden hade haft en annan
fästeman, som hon lurat. Han låtsade sig skjuta för brudparet,
som den tiden brukades, ock i förtreten sköt han först hänne
ock sedan den nyblivne maken. Det blev en förfärlig uppståndelse. Hon dog strax . därpå, han levde i ett par dagar.
Dråparen rymde ock var aldrig mera sedd där i bygden. Folk
har ofta sett två ljus lysa vid vägen å det ställe, där den hemska händelsen skulle ha ägt rum.
Icke så synnerligen långt härifrån, i närheten av Flyboda, finnes ett bål, där någon ljutit döden. En hög av ris ock
stenar utmärker stället. En gång kom en bonde vid namn Olof
körande där förbi nattetid. Någonting ovanligt grep tag i vagnen
ock kastade om den, så att häckarna fiögo omkring. Dagen
därpå kom han för att söka efter dessa, men de voro då alldeles försvunna.
Ryktaren.

En gång medan Gumlösa gamla kyrka restaurerades,
vände de upp ock ner på de lik, som lågo nedlagda i denna.
4-091377

Johnsson, Sågner från nå. Skåne.

54

JOHNSSON, SÄGNER FRÅN NÖ. SKÅNE.

Därvid kom en huvudskål från Skyttens kista att bli liggande
uppe. En gumma i trakten, som hade en man sjuk, passade på.
ock lånade skallen. Glömde så att bära den tillbaka, varför den
avlidne en natt kom för att kräva igän den. Gamman blev
förskräckt ock gick i första dagningen till kyrkan med huvudskålen. Kistan var då nedsatt, ock de måste åter taga upp
den för att få skallen på sin rätta plats.
A. A.

Vid tiden för enskiftet tog en lantmätare en bit av Blekinge ock lade till Örkeneds socken. För detta sitt fel har han
sedan varje julnatt fått fara längs gränsen ock skramla med.
sin kedja, som är alldeles rödglödgad.
Ryktaren.

En förvaltare på Odersbärga hade en afton varit körande
i en gård vid Strö. I en krök av vägen mötte han en skjuts,
som var förspänd med två par gula hästar. »Vem i helsike var
det, som hade gult spann?» ropade förvaltaren åt kusken. »Tst
Såg inte förvaltaren, att kusken inte hade något huvud?» Så.
var det värkligen, men det hade inte förvaltaren sett. Vid hemkomsten blev han sjuk ock fick ligga i flera dagar.
En annan gång då min svåger varit i Hovdala med
vete, mötte han i Strö hemeke samma spann. »Se, far!» sade hans
pojk, som var med. I detsamma fick vagnen en törn, så att
den kastades i diket, ock de hade det ganska svårt att åter
få upp den igän.
A. A.

Hästveda-Svennen, som var i släkt med min mor, måste
upp mitt i nätterna ock slåss med andarna. Han hade lånat
jord å kyrkogården ock sedan glömt bära den tillbaka.
Cato.
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Å en gård i Övarp spökade det en tid mycket, ock
folk fick inte ha någon ro. Det var ute i ett loggolv som spöket
hade sitt tillhåll. De grävde där ock funno ett benrangel
av ett barn, som en piga någon gång tagit livet av. Sedan de
fört det lilla skelettet till kyrkogården, blev det fred ock ro i
gården.
Cato.

När jag tjänade i Böckaregården i Nöbbelöv, blev jag
sent en afton av husmodern befalld gå ner i källaren efter
dricka. Jag gjorde det, men då jag väl kommit inom källaredörren, mötte jag en liten vitklädd flicka, som försvann ute å
gården. Sedan dess sågo vi hänne ofta. Vi grävde så i källaren ock funno ett benrangel av ett litet barn, naturligtvis ett
som blivit avdagataget. Sedan det lilla liket förts till kyrkogården, syntes inte flickan till mera..
Torpar-Bängta.

En flicka red för många härrans år sedan till Broby
kyrka, för att bevista julottan där. Red emellertid för tidigt från
hemmet. Kommen till kyrkan, gick hon in där ock fann före
sig en mängd människor. Det var de avlidnas andar som hade
sin gudstjänst, ock till sin förfäran kände flickan bland dessa
igän sin egen gudmoder, död för flera år sedan. Ock ännu mera
förskräckt blev hon, då den döda kom emot hänne: »Vore jag
inte din gudmoder», sade hon, »skulle jag riva ijäl dig». Flickan
bad hänne jälpa sig. Det gjorde hon också på så sätt, att hon
bad hänne gå baklänges ut ock lägga sin kjortel utanför kyrkdörren. Efter en timmas tid försvunno de döda, ock den värkliga ottan tog sin början. När denna var slut ock flickan vid
dagsljus såg sig omkring å kyrkogården efter sin kjortel, fann
hon, att denna av andarna blivit alldeles söndersliten. En flik
låg å varje grav. Hon förstod då, att om hon själv hade kommit i andarnas våld, skulle det gått för hänne på samma sätt.
Ek.

56

JOHNSSON, SÄGNER FRÅN NÖ. SKÅNE.

I Friggatofta hade en nattman för många år sedan
tagit sig av daga. Någon tid därefter kom en bonde, som varit i
Broby, körande förbi platsen. Han var full ock började orera
värre ock bad den avlidne komma fram, så skulle han leka med
honom. I detsamma stjälpte vagnen, ock bonden kom under
denna. Fick ligga där till dager. Under tiden kände han,
hurusom spöket satt grensle om hans rygg ock kramade honom
alldeles förfärligt.
Ek.

En gäng i min ungdom tyckte jag om en flicka, som
hette Elna, men hur det var, kommo våra vägar att skiljas åt.
Så någon tid därefter sporde jag, att hon var död. Natten därpå
fick jag se en vitklädd skepnad stå framför min säng. När
jag sett på hänne en stund, såg jag tydligt ock klart, att det
var Elna. Men då var också synen försvunnen.
A. A.

En torpare under Råbelövs gods (i Fjälkestads socken)
hade två gånger varit gift. Från det första äktenskapet hade han
en dotter, som genom det andra fick styvmoder. Denna var
allt annat än snäll mot den unga flickan. Sålunda tvingade
hon hänne att förrätta en hel mängd grövre arbete, som hon
inte utan stora ansträngningar orkade med. En gäng då styvmodern gav flickan en örfil, fick hon av en osynlig hand
ett par kraftiga sådana tillbaka, så att hon föll omkull å golvet.
Vidare märkte hon, att flera gånger, då hon förgick sig mot
flickan, var det som om osynliga händer tagit hänne i försvar.
Befolkningen i orten märkte nog åtskilligt av vad som passerade, ock allmänt var man överens om att det var flickans
döda moder som uppehöll sig i hännes närhet för att beskydda
hänne emot den elaka styvmodern.
Ek.

164. Bland de spökerier, som mäst upprört sinnena i norra
Skåne, voro de som visade sig i Fjälkestad vid mitten av 1860-
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tatet. De blevo aldrig avslöjade, så att de kunde få någon
naturlig förklaring.
I nämnda by fanns det under denna tid en gård som kallades för Majorens, antagligen till följd därav att någon major
under äldre tider innehaft densamma. Det var emellertid ett
förmöget ställe, som vid tiden för spökerierna innehades av en
änka ock en vuxen son. Gården, som var belägen mitt i byn,
hörde till Råbelövs fideikomiss.
En natt i november 1865 blevo gårdens pigor, som tillsammans lågo i dagligstugan, helt oförmodat väckta av någon,
som tog sängtäcket av dem ock kastade det utåt golvet. De
trodde, att det var någon av drängarna, som på något. sätt
smugit sig in för att driva ett puts med dem. Den ena pigau steg
upp ock tände ljus, ock lade sängtäcket på sin rätta plats. Men
ingen levande varelse syntes till i stugan, ock de trodde, att han
smugit sig ut lika tyst, som han kommit in. Så lade de sig
igän; men just som de höllo på att somna, rycktes sängtäcket
av dem för andra gången ock kastades ut på golvet. Nu insågo de, att det var något på tok, ock de vågade inte mera
släcka ljuset den natten,
Nästa nätt blev det likadant. Saker av varjehanda slag
slungades in, som av övernaturliga krafter, till ock med när
man hade ljus tänt. Folk förstod nu, att det var spöken som
grasserade, ock• de våldsammaste historier började spridas i bygden. Många reste dit, till ock med från längre håll, för att med
egna ögon se, huru det gick till. Ock få voro de nätter som
det var lugnt i huset.
Kyrkoherden i socknen, doktor Tärnström, sökte bringa ljus
i saken, men utan resultat. Vid ett tillfälle, då han ock ett par
av byns allra modigaste bönder, strax efter skymningen, kommo
in i spökhuset, fick kyrkoherden", just som han stod på tröskeln
till dagligstugan, en stor sten i ryggen, så att han höll på att
falla omkull. Då ljus blev tänt, såg man en med grågrön
mossa bevuxen sten av ganska ansenlig storlek.
Natt efter natt upprepades dessa spökerier, ock slutligen
gick det så långt, att ingen människa vågade bo i gården. Fram
på senvintern 1866 beslutade man hämta en i Örkeneds socken
vidtberyktad klok, Neringen. Han uppehöll sig någon tid å
stället för att mana bort det onda. Han gick därvid så till väga,
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att han i flera personers närvaro tog en halmknippa, som han
band om på åtskilliga ställen — han sade, att han band den inne,
som förorsakade oväsendet. Därefter begravde han denna kärve
i loggolvet till gården. Därvid mumlade han den ena besvärjelsen efter den andra. De närvarande vittnena kunde ej uppfatta orden, men de inneburo en vädjan till både goda ock onda
makter ock en sträng tillsägelse till spöket att vila i ro ock
aldrig mera komma igän.
Efter den behandlingen blev det fred ock ro i huset. Ägarne kunde återvända hem, ock inte det minsta, varken av
ett slag eller annat, visade sig sedermera. Men att Neringens
rykte efter den dagen steg, behöver ej förvåna någon.
A. A.

En afton för några år sedan sutto drängarna å Odersbärga gård efter slutat arbete ock språkade utanför ena ladugårdslängan. Då, med ens, kom en stor, vit oxe springande
vägen upp från ån ock försvann efter ett våldsamt rytande i ena
längan. De sprungo genast efter in för att söka få ut honom
igän, men ingen oxe fanns. Då förstodo de, att det var ett
spöke som uppenbarat sig.
A,. A.

I ett hus under Råbelövs gods bodde en från Tyskland
ankommen arbetare, som av gårdens ägare blivit jämte andra
införskriven för att bearbeta kalkfyndigheterna i Balsbärget.
Hur det nu var med denna person, berätta de gamle, att det
genast efter hans ankomst började spöka på det förfärligaste
sätt i rummen. Golvbräderna revos upp, ock från skorstenen
kastades stora stenar ner. Så skickade de efter en klok, ock han
lyckades med sina besvärjelser binda spöket vid en sten ute i
trädgårdstäppan, så att det sedan blev frid ock ro i huset.
Spöket fick sedan springa omkring stenen, så att denne om en
tid var slät, som om den varit hyvlad.
Ek.
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Ovanför Odersbärga gård låg för en del år sedan en
paviljong av trä, uppförd under 1700-talet. Paviljongen tillät icke
någon annan än gårdens ägare att ligga i den. En snickare,
sysselsatt med arbete å gården, skulle en natt ligga där; men
spöket, som fanns där, tog honom i sängen ock kastade honom
upp i taket, så att han slog sig mycket illa, då han åter föll
ner. Efter den betan vågade ingen mera där övernatta.
Ek.

En gång då jag nattetid gick emellan Odersbärga ock
Fjälkestad, råkade jag å Fjälkestads mark en person. Det var
mörkt, ock jag gav mig i samspråk med honom, under det vi
gingo vägen fram emot den sistnämnda byn. Jag fick emellertid inte något svar å mina frågor. Vid ett hus, som låg utmed
vägen, där ljus brann mittför fönstret, såg jag till min förskräckelse, att följeslagaren var utan huvud. Ock jag gjorde
mig sällskapet kvitt, så fort ske kunde.
K. Magnusson.

En grevinna å Ovesholms slott hade före sin död gjort
den bestämmelsen, att hon skulle få sitt sista viloläger i därvarande slottspark. Bur det var, respekterade emellertid inte de
-efterlevande denna. hännes sista önskan, utan beslutade, att den
döda grevinnans kvarlevor skulle föras till Träne kyrkogård ock
där sättas ner i familjegraven. Med stor ståt ägde begravningen
Tum, ock anhöriga ock vänner följde den avlidna till hännes
vilorum. Men när hästarna, soni drogo liket, kommo till en
grind, där Ovesholms ägor slutade, stannade de. Ock trots upprepade försök lyckades man inte få dem längre. Alla medel
användes, men de bara reste sig på bakbenen, fräste ock frustade, men drogo icke vagnen en tum. Först sedan man från
byn fått andra hästar, lyckades man köra fram till kyrkan.
Men då erinrade man sig också, vad den döda sagt, ock att
man ej gått hännes önskningar till mötes.
Nilla Persson.
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Det finnes n grind mellan Ovesholm ock Venest ad, där
jag stått mången natt i yngre dagar. Ungefär precis kl. 12 har
jag sett en vagn, förspänd med svarta hästar, blixtsnabbt fara,
förbi, så att det gnistrat omkring julen. Men det fick vara antingen en söndags- eller torsdagsnatt, om en skulle få se denna
skjuts. Den tog alltid vägen mot Ovesholm, för att om en
timmas tid återvända till Träne. De gamle sade, att det var
någon av de forna ägarne till Ovesholm, som inte kunde få ro
i sin grav, utan fick fara omkring på detta sätt ock tre nätter
i veckan besöka sin gård.
C. A. Lundh.

Att det inte spökar i gamla prästgårdar? säger de. Jo,
det har jag minsann fått erfara. Under den tid jag var hushållerska i en prästgård i Gärds härad, fick jag bevittna mycket,
som jag varken förr eller senare sett maken till. En kväll, då
jag ock städerskan voro ensamma hemma, hörde vi tydligt, huru
ytterdörren, som annars var stängd utantill, gick upp ock en
person med brådskande steg skyndade uppför trappan till vinden,
där även ett par boningsrum funnos. Vi trodde, att det var
tjuvar som berett sig inträde, skyndade ut ock kallade upp drängarna. I deras sällskap undersökte vi sedan hela vinden med alla
dess garderober ock skrubbar, dock utan att se spår efter någon
människa. Ock ytterdörren var läst på samma sätt som förut.
En annan kväll, då härskapet ävenledes var borta,
hade jag gjort fröknarnas rum i ordning, bäddat deras sängar
ock ställt vattenkaraffen i ordning å nattduksbordet. Så kom
en väninna på besök, ock vi sutto ock pratade i pigkammaren,
som var belägen mitt under fröknarnas rum. Bäst som vi sutto,
hörde vi något, som om vattenkaraffinen tungt fallit i golvet.
»Nu är Petter (katten) uppe å rummet ock gör skada!» utropade
jag, ock bad den andra flickan följa med upp. Men varken
Petter eller någon annan syntes till däruppe, ock karaffen stod
orörd å bordet, där jag satt den en stund förut.
En kväll då jag varit ute i trädgården ock kom till ena
hörnan av boningshuset, skällde det till alldeles förfärligt, ock
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jag kände å min kind, som en hund med sin kalla nos stött till
mig; samtidigt hörde jag det rassla av kedjor. Jag trodde, att
det var gårdshunden som slitit sig lös, ock skyndade bort till
hundkojan. Men Prippe låg helt makligt utsträckt inne i denna,
lika starkt bunden, som han var van att vara. Att jag blev
rädd ock skyndade in, behöver ingen förundra sig över.
174. Stundom hörde jag mitt om nätterna, huru tunga åkdon
med snabb fart körde upp till trappan, ock många gånger hörde
jag kusken ropa ptro åt hästarna. Åkdonet höll ungefär så
länge, som någon steg av, varefter det åter rasslade bort. Men
uppför trapporna hördes tunga steg, som om någon främmande
kommit. Men när jag dagen därpå hörde med härskapet, hade
ingen varken kommit eller farit. Det var varsel alltihop.
Jag tror inte, det är så sällsynt med spöken i gamla prästgårdar.
Nilla Persson.

Ibland hände det i min hemtrakt, att folk, som voro ute
ock körde, fingo så stora lass, att hästarna tvärstannade. Då
var det goenisse de råkade ut för. Man skulle taga huvudstolen avigt om hästens huvud, ock man skulle åter kunna fortsätta.
A. A.

Om drakar ock skatter.
I Emitslövs utmark ligger en kulle, som kallas för
FIönekullen, där säges en större skatt ligga förvarad. Den bevakas av en höna, ock mer än en har träffat på hönan, som
kacklande sprungit in i kullen. Man har ävenledes många
gånger sett drakar flyga däröver. Dessa ha haft form av en
betsman, med en lång, gnistrande stjärt.
K. Magnusson.
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177. Det var en bonde i Kjuge by, som många ansåg° för
underlig, under det många ansågo honom vara en »klok» man,
som kände till förborgade ting mera än någon annan i sin ort.
Dessutom var han i besittning av en slagruta, med den kunde
han säga, var den eller den skatten låg förvarad. En del av
hans grannar brukade anlita honom vid förefallande behov, under det åter andra voro rädda för honom ock de konster, varav
han sades vara i besittning.
Hurudan hans slagruta var, fick aldrig någon besked om;
men en dag spred sig inom byn det ryktet, att bonden var i
färd med att å Kjuge kull gräva upp en skatt, som han med
sin slagruta upptäckt. Bonden hade länge funderat på om inte
kullen kunde innehålla något annat än grus ock sten. Så tog
han sig för att en natt vandra upp till toppen av kullen för
att med sin slagruta söka utröna den hemlighet, som kunde
ligga där. Med slagrutan lönade det sig inte att vara ute om
dagen.
Slagrutan utvisade ett ställe, där enligt bondens åsikt en
stor skatt skulle vara nedgrävd. Den gällde det nu att upptäcka.
Följande natt tog bonden sina drängar med sig att börja
grävningen. De grävde denna ock ännu ytterligare några nätter, utan att lyckas träffa något. Så en natt, när de voro som
bäst i farten, väste det till så förfärligt, att hela bärget skakade.
Bonden ock hans medjälpare sprungo, allt vad tyget höll, nerför sluttningen. De förstod° nu, att det var en drake som vakade över skatten.
Det gällde nu att kväsa denne. Bonden använde så många
medel, som upptänkas kunde, men utan resultat. Slutligen hittade de en dag bonden död uppe å kullens topp i närheten av
det hål, som han grävt. Draken hade tagit livet av honom.
Efter den betan vågade ingen på många härrans år besöka
kullen; men hålet, som bonden grävt sig till döds i, kan en
ännu i denna dag få se.
Karl Magnusson.
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Å Källemossen, mellan Kviinge ock Övarp, ligger en
höjd, precis som en holme å den vida slätten. Den kallas Bökeholm. En stor skatt skall finnas förvarad där, den bevakas av
en drake, som man ofta sett flyga mellan Bökeholm ock Bokelyckan, som ligger mittemot.
Cato.

Under början av 1800-talet var det en bonde i Råby
(Fjälkestads socken) som ofta nattetid såg drakar sväva över sin
gård, såsom vanligt var, där någonting blivit nedgrävt under
ofredstider. Dessa drakar syntes med förkärlek hålla sig över
hans foderlänga, ock han drog den slutsatsen, att loggolvet
måste vara det ställe där skatten skulle ligga förborgad.
Därför talade han vid en svåger, som bodde i Gåryda, att
vara honom bejälplig att söka upp skatten. Först ock främst
skulle grävningen försiggå nattetid mellan kl. 12 ock 2, ock
så gällde det att kunna läsa Fader vår baklänges, för att inte
trollen skulle kunna ta någon makt över vad en sökte efter.
Så började grävningen. De fortsatte en natt ock två, men
utan resultat. Först tredje natten hörde de något klinga, som
om de stött på något föremål av metall. Ock straxt därpå funno
de en stor koppargryta, övertäckt med järnplåt. För att de
ordentligt skulle få upp den, fordrades ett vitt fölsto. Medan
den ene av skattgrävarna höll vakt, gick den andre för att
skaffa ett sådant, som de kunde spänna för grytan. Hade
skatten av troll eller illasinnade människor blivit förgjord, dog
stoet, men var den inte detta, blev det vid liv.
Det blev vid liv. Vid det hästen drog till, sågo nämligen
de båda skattgrävarna, huru grytan flög upp ur jorden. Glädjen blev stor, men ännu större blev den, när de lyftade upp
locket ock fingo se de många dyrbarheterna. Skatten delades,
ock den blev för en av deltagarna grunden till en stor förmögenhet, vilken dock av de efterkommande skingrats.
Ek.

Norr om Västråby finnes en ättehög, som kallas Ljusakull. Där påstås det att en skatt finnes gömd, vilken vaktas av en
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höna. En bonde i byn blev mycket uppskrämd en natt, då han
gick från ett kalas. Han råkade nämligen sparka till hönan,
ock med ett förfärligt kacklande flög hon in i högen.
Nils V—y.

Det var en dräng vid namn Sven, som tjänade hos oss
i Kviinge. Han hade en gång varit ute ock gått ock därvid sett
en drake, som sprutade eldgnistor, som om det varit ett fyrvärkeri.
Cato.

I ett gyl (liten sjö) i närheten av Lönsboda sänkte
en gång snapphanarna en hel kittel full med pängar. Alla
blevo sedan skjutna. En drake vakar nu över denna skatt, som
ingen är i stånd att taga upp. Det finnes nämligen ingen som
kan tiga, så länge som man söker upp den.
Ryktaren.

Det gamla folket i Myren brukade alltid se en höna,
som höll till i en lindstubbe. De undrade, vad detta betydde,
ock hämtade därför en klok, som kallades Neringen. Han
gjorde sina undersökningar, ock han påstod, att en stor skatt
låg fördold där. De började gräva ock funno en gryta full
med pängar.
A. A.

Iv.
Finnen med slagrutan.
184. För många år sedan kom en finne till en gård i
Getabärga ock bad att få låna hus över natten. Det fick han
också. Märkvärdigt med honom var, att han visste allt ock
kände till allt i gården. Bonden förstod, att han var »klok»,
ock så gav han sig i samspråk med honom. Därunder fick
han veta, att å ägorna till gården skulle en stor skatt vara
dold, som han ville peka ut, ifall han fick ett par kronor.
Bonden gick in på det, ock så gingo de ut å ägorna. Finnen
visade på en kulle ock påstod, att där var skatten gömd. Med
slagruta fick han vetskap härom, men dessutom påstod han, att
draken väste så förfärligt där, så det var farligt att för tillfället börja gräva. Därefter gick finnen sin väg, ock saken
förföll i glömska.
Från samma plats ha emellertid under senare år väldiga
massor av grön granit blivit upptagna, så att finnen hade rätt
i det att en stor skatt låg gömd i »Getabärga kulle», som platsen kallas.
Jössa-Pär sade också, att han många gånger hade sett,
huru drakar, som glödgade betsmän, under mörka vinterkvällar
brukat fara omkring.
Mor.

Om häxor.
185. Förr i värden fanns det häxor, som brukade flyga omkring i luften skärtorsdagsnatten. En sådan afton hade några av
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gubbarna i Fjälkestad varit samlade ock stodo efteråt utanför smedens ock samtalade. Då korn en häxa flygande. Jägaren Hammargren, som även var närvarande, sköt ner hänne. Med ett
skri damp hon ner i Kaptenskärret, ock det befanns sedermera
vara en torpargumma från Fjälkestads mark, vilken också alltsedan dess förblev halt. Hammargren var svår att råka ut för,
ty hans kulor förfelade aldrig sitt mål.
A. A.

Om kloka.
En person i Strö hade svartkonstbok ock lemnade den
en gång hemma, när han gick i kyrkan. Han kände på sig, att
det inte stod rätt till där, återvände skyndsamt ock fann gården full med rödluvade bytingar. Han måste gå in efter ett
helt fat ärter, som han slog ut å marken, ock så tvingade han
dem plocka upp dessa, medan han läste bort dem.
Cato.

Vid början av 1800-talet fanns det en präst i Fjälkestad,
som var betydligt lärdare än prästerna i allmänhet. Allmänt
troddes, att han hade många svartkonstböcker i sitt stora bibliotek. Han jälpte en gång sin adjunkt ur en svår belägenhet.
Adjunkten hade under någon tid tjänstgjort som prästman
i Lappland, där hade han ingått förbindelse med en lappkvinna.
De voro förlovade, ock bröllopet var utsatt till en bestämd dag,
då den unge prästmannen skulle komma för att infria sina löften. Dag gick emellertid efter dag, månad efter månad ock år
efter år, utan att fästmannen kom.
En dag, när adjunkten gick hemma i Fjälkestads prästgård, kände han sig mycket underlig ock besynnerlig till mods.
Han kom överens med sig själv, att något ledsamt eller otrevligt förestod. Så gick han in till prosten, förklarade sin belägenhet ock talade om, i vad förhållande han stod till kvinnan
i Lappland. Prosten bad honom vara lugn. Han skulle styra om,
så att han blev fri. 1 ett mörkt rum bars ett stort kärl vatten

OM KLOKA.

67

in. Prosten gick före in ock gjorde åtskilliga signerier med
vattnet, därefter bad han adjunkten komma in för att söka få.
vetskap om vad det kunde vara som ängslade honom. Han kom
in, såg ner i vattnet, men tog ett steg tillbaka av förskräckelse.
Å ett snöfält såg han, huru den lapp, som en gäng varit ämnad
bli hans svärfar, på skidorna flög åstad söderut. över sin axel
hade han ett gevär, ock adjunkten förstod, att hans mening var
att skjuta honom, eftersom han svikit det en gång givna löftet
att äkta hans dotter. Han frågade prosten, vad han skulle göra,
ock prosten gav honom det rådet att ta sitt gevär, taga säkert
sikte på lappen ock trycka av.
Adjunkten rådgjorde en stund med sig själv. Det fanns nog
ingen annan råd än att göra, som prosten sade. Han grep därför
bössan, tog säkert sikte på lappen ock sköt. Vattnet porlade högt
omkring. När det lugnat sig, såg han åter ner i det ock upptäckte, att lappen fallit ock färgat drivan med sitt blod. All
fara var överstånden, ock han kände ingen oro längre, åtminstone
för tillfället. Framdeles lär dock samvetets röst ha slagit honom, han insåg det hemska i sin gärning, ock han slutade sina
dagar som vansinnig.
A. A.

För många härrans år sedan fanns det en klok i Fjälkestad, som kallades för Kloke-Karl. Han hade svartkonstböcker
ock mycken annan dålighet i sitt hus ock var beryktad vida
omkring för sina kunskaper i trolldom ock förborgade ting.
En gång då Karl var i kyrkan, hade hans dräng fått tag i
svartkonstboken ock börjat läsa. Som han gjorde detta, blev
huset omgivet av små trollgubbar i pickelhuvor, de pockade på,
ock ville in. Kloke-Karl märkte nogsamt, där han satt i kyrkan,
att det inte stod rätt till hemma. Efter gudstjänstens slut skyndade han hem ock fann gården full av trollgubbar. Karl tog
då en handfull ärter, kastade dem i en rishög ock befallde dem
plocka upp ärterna, medan han läste bort dem. Men från den
dagen låste han ner svartkonstböckerna bättre, än han förut
brukat göra.
En gång hade en bonde i Råbelöv förlorat någon sak
av värde ock bad Kloke-Karl söka rätt på den. Karl lovade
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det, tog en bok ock började läsa. Om en stund kom bondens
egen svåger bärande med det förlorade. Han erkände sig ha
tagit det under ett besök i bondens stuga några dagar förut.
En gång var Kloke-Karl resande å den skånska slätten.
Kom så en afton till en bondgård, vars innehavare vägrade låna
honom hus. »Kan du neka Kloke-Karl från Fjälkestad hus över
natten?» frågade denne. »Kloke-Karl? Honom känner jag inte»,
svarade bonden ock tillade: »Du ser inte mycket klok ut».
»Vet du, hur många kor du har i ditt stall?» frågade Karl.
»Tolv.»
»Nej, du håller med nio. Gå själv ock se!»
Bonden gjorde detta ock fann, att Karl hade rätt. Av de
tolv korna hade tre slitit sig lösa ock genom den öppna ladugårdsdörren sprungit ut i en sädesåker. Bonden fann då, att
den främmande var klokare, än han trodde. Han fick gärna
låna hus för natten ock stannade en längre tid i orten, där
han botade både folk ock fä.
Ek.

1 Lönsboda socken bodde för en del år sedan en klok,
som kallades Trane-Massen efter Tranetorpet, där han bodde. I
närheten av hans bostad grasserade bäckahästen alldeles förskräckligt. Trane-Massen lyckades emellertid binda honom i ån,
men brukade alltid säga, att det ville han inte göra om igän,
för han hade arbete därmed en hel natt.
En gång kallade Masse upp en död, som någon tid förut
hängt sig, endast för det han skulle få veta orsaken till självmordet. Någon tid därefter kallade han upp samma person för
att få reda på något annat. Men den döde sade honom då, att
om det skedde en gång till, skulle han inte med livet slippa
ifrån.
Ryktaren.

193. I samma socken bodde en annan klok, som kallades
Neringen. För en del år sedan hittades han död å Fjälkestads
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mark. Ränseln med svartkonstboken hade han lagt under huvudet, ock en kan lätt tänka sig, vad död han fick.
Ryktaren.

I en av Villands härads socknar bodde en person, som
sades vara klok. Samtidigt fanns en länsman i det distrikt, där
den kloke bodde, som satt sig i sinnet, att han skulle häktas,
emedan han gjorde intrång i läkarens praktik. Länsmannen tog
därför en dag fjärdingsmannen med på skjutsen ock körde upp
till den gård, där den kloke bodde. Strax innan han kom dit,
skyggade hästarna ock sprungo genom en grind in på en åker.
Där fingo länsmannen ock hans sällskap sedan köra, tils den
kloke kom ner ock förlossade dem. Men då nämndes ingenting om ärendet, utan länsmannen var nöjd ock belåten med
att vända om dit, varifråri han kommit.
Men länsmannen var envis ock beslöt driva igenom, vad
han fått i sinnet. Så en vacker dag höll han åter med sin skjuts
utanför den klokes bostad. Den gången hade han lyckats
komma fram ock bad nu den kloke i lagens namn följa med.
Han var villig till det ock satte sig efter en stund upp å skjutsen. Skjutsbonden smacka0e på hästarna, ock så skulle de ge
sig i väg. Men hästarna bara stegrade sig ock började rygga,
så att vagnen höll på att gå ner i diket. Att piska på dem
jälpte inte, för då blev det yttermera värre.
»Kanske det är bäst, att jag går av?» frågade den kloke.
»Ja-a, kanske det», svarade länsmannen.
Men då fingo hästarna fart i benen, ock länsmannen förstod sammanhanget. Ock så blev det inte någon häktning av
varken denna gång eller senare.
A. A.

Den förut omtalade Hammargren kunde bota för »villarpaskott», som en råkar ut för i vädret. Den som råkat ut för
lappskottet, skulle infinna sig hos honom tre torsdagar å rad.
Därefter sköt Hammargren med en bössa, varmed någon förut tagit
5-091377 Johnsson, Sägner från nk. Skåne.
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sig av daga, ett skott över det sjuka stället. På så sätt blev den,
som råkat ut för trolltyget, så småningom botad.
A. A.

197. En del personer kunna döva krut. Ludvig hette en allmänt bekant spelman i Emitslöv. Han kunde den konsten. Det
hände sig en gång, att en bonde från nämnda by skulle köra
till Ålsåkra för att vara med på ett bröllop. Han hade ystra
hästar, ock när de kommo till Skräneboda eller Främlinge — som
det nu heter — började bonden känna sig en smula missmodig.
Han fick nämligen där se flera personer uppställda i avsikt att
skjuta, då han körde förbi, som under den tiden brukades.
Ludvig, som var med, uppmanade emellertid bonden vara vid
gott mod. Han skulle nog ombesörja, att ingen fara skulle bli.
När de kommit mitt för skyttarna, skulle de klämma till. Paffpaff-paff ljöd det utefter hela linjen. Alla bössorna klickade.
Men bakom gården brakade ett skott löst. »Den drummeln såg
jag inte», sa spelmannen, »annars skulle nog också den fått stå
där med skammen.»
Far.

Det fanns en präst i Glimåkra som var mycket klok.
En gång då han var ute ock körde, gick julet av vagnen. Han
förstod, att det var goenisse som spelat honom detta spratt,
ock han tvingade honom springa ett par mil ock bära upp axeln.
När de kommit hem å gården, bad han honom draga dit han
hörde hemma.
A. A.

För många år sedan fauns det en präst i Glimåkra,
som på något sätt stod i förbund med den onde. Hände sig
så en kväll, då han hållit gudstjänst i Lönsboda, med vilken
socken Glimåkra då var pastorat, att då prästen kommit halvvägs
mellan dessa platser, axeln brast å vagnen, så att julet föll i
vägen. »Hur skall vi nu göra?» frågade skjutsbonden. »Bry inte
din järna med det», tröstade prästen, »bara kör, men kör skarpt!»
Bonden piskade på hästarna ock körde, allt vad tyget höll, ända
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till Glimåkra prästgård, utan att minsta missöde inträffade. »Nu
är du fri, nisse», sade prästen, då bonden ock han stigit av. I
samma ögonblick föll julet i golvet. Bonden förstod då, att
det var goenisse som prästen tvingat hälla julet uppe, tils de
kommo lyckligt hem.
Ek.•

Om frimurare.
Den som skulle bli frimurare, fick gå en ed, som var
alldeles förfärlig: han avsvor sig tron på Gud ock allt annat
heligt. Bröt han en sådan ed, så att han berättade det minsta
av vad frimurarne hade för sig, dog han på fläcken.
En handlande i Kristianstad var en mycket hög frimurare.
Han hade tjänat sin stora förmögenhet på leverans av människokött till hundturkarna. Många voro också de personer som
efter besök i denne handlandes butik blevo helt borta ock aldrig
mera återkommo. I ett rum innanför butiken fanns nämligen
en fallucka å golvet. De personer, som kommo in i detta rum,
voro ojälpligt förlorade. Ty nere i källaren stodo hans drängar till reds att fånga dem, som kommo ned. De fingo sedan
nötkärnor ock söt mjölk att äta, tils de blevo riktigt feta, då
slaktades de ock lades i tunnor för att sedan säljas till turkarna.
En bonde från Emitslövs församling hade en gång varit
inne i butiken för att köpa en tunna sill. Han fick sillen, men
då han efter hemkomsten slog upp tunnan, fann han den innehålla människokött, med två händer lagda kars om varandra.
ovanpå köttet. Bonden blev förskräckt, ock dagen därpå begav
han sig åter till staden, där han fick ombytt. Bokhållaren, som
expedierat fel, fick sig en hård skrapa, bonden fick inte allenast en tunna sill med sig hem, utan också en fjärding pängar,
så att han efter sin hemkomst blev socknens rikaste man. Pängarna fick han, för det han skulle tiga, ock sedan dess ha inte
pängar saknats inom den släkten.
En gång kom en bonde från Dönabärga in i samme
handlares affär, där han gjorde några inköp. Sedan likvid er-
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lagts för dessa, blev han bjuden in i ett annat rum på ett glas
vin. När han fått detta, gick handelsmannen ut, men när bonden
ville gå, fann han dörren stängd. Han förstod då, att han blivit
narrad i en fälla. Säkerligen skulle ock hans sista stund varit
kommen, ifall han inte kunnat mera än andra. Men det kunde
han,* för när han läst sitt Fader vår avigt, sprungo dörrar ock
fönster upp av sig själva, så att han kunde gå, varhälst han än
ville. Ingen fanns som kunde hindra honom.
203. En gång kom en bonde från Emitslöv, som var i staden,
att taga fel på ett hus, där han skulle söka någon, ock kom in
i ett rum, där frimurarne voro församlade. De hade en stor
svartmålad likkista å ett bord, ock själva voro de klädda i de
mäst besynnerliga dräkter. Han trodde, att de skulle taga hans
liv, slog igän dörren ock skyndade sig ut för att aldrig mer
titta åt det huset.
Morfar.

v.
Ort- ock personsägner.
Araslöv ägdes en gång av två systrar, som voro så
stora ovänner, att de inte kunde vara i samma kyrka. Den ena
av systrarna bodde å Färlövsholm, den andra å Araslöv. Slutligen gick det så långt, att den som bodde å den senare gården
där byggde en kyrka, som ännu kvarstår.
A. A.

Det finns en gård i Arkelstorp, som kallas för Jularens. Orsaken härtill är följande. För många härrans år
sedan fanns det en pojke i" trakten, som gick vall med boskapen
i närheten av Äspekullarna. Ur en av dessa kom en väldig
häst utspringande, ock strax därefter ur en annan kulle mitt
emot en annan sådan häst. De började slåss, det värsta de
kunde. Pojken blev rädd ock sprang sin väg. Dagen därefter
kom han emellertid tillbaka, samma uppträde upprepades åter,
med den skillnaden att den ene hästen blev alldeles ijälslagen,
varefter den andre sprang sin väg; men han lemnade kvar ett
jul, varmed pojken kunde vägleda sig till den ijälslagne hästens
hemvist. Det var nämligen inte några vanliga hästar, utan
jättar, som skapat sig till hästar, ock pojken fann en stor förmögenhet. Den gård, varav han sedermera blev ägare, kallades
efter detta lyekojul för Jularens, ock heter så ännu i dag.
K. Magnusson.

Å en holme i Skeingesjön skall Birkeborgs slott förr
i världen ha legat. En gång i tiden innehades detta av en förnäm
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härre. Han var änkling, men hade en son, som tog emot slottet
ock gården. Denne råkade bli kär i en prästdotter i Visseltofta. Hon var ung ock vacker, ock hännes moder hade pastoratet på nådår. En natt hade denna senare en förfärlig dröm. Hon
drömde, att dottern blivit kär i en person över sitt stånd, ock
att hon genom denne skulle råka i olycka. Ock hon såg tydligen, huru flera personer buro bort hännes dotter. Den som
gick i spetsen för tåget, hade en stor bila. Hon varnade dottern
för härren på Birkeborg, men förgäves. Den unge godsägaren
ock hon höllo samman ock beslutade att rödja flickans moder
ur vägen, emedan de ansågo hänue stå som ett hinder för deras
giftermål. Dottern blandade gift i kål, som hon lagat till, men
modern, som anade oråd, var på sin vakt ock kastade något av
anrättningen ut genom fönstret. Hon fick då se, huru foglarna,
vilka åto av den, dogo, den ene efter den andre. Slutligen lyckades man i sina förehavanden. Modern blev röjd ur vägen,
ock prästdottern flyttade in i borgen. Men folket i orten, som
hade vetskap om huru allt hade gått till, blev i hög grad uppretat. De brände gården, varvid borghärren ock hans unga fru
ledo döden. Sedan dess har Birkeborg aldrig varit uppfört.
Endast några stenar utvisa, var platsen för den hemska händelsen är att finna.
Harald Johnsson efter fleras ber. ä platsen.

Borrestad har sitt namn av en konung, som residerat där, vid namn Borre. Då var platsen en stad, bebodd av
en hel mängd förnämt folk ock väldiga kämpar.
Ladufogden.

Å en höjd norr om Broby har ända tils i fjor stått
en väldig bok, kallad »Vilebögen». Detta namn har den erhållit
därav, att Karl XII under en av sina resor där sökt vila. Stenar
voro lagda runt omkring eken — som stod invid landsvägen —
ock kyrkfolket brukade där vila ut, när de gingo till ock från
Broby kyrka. I fjor blåste emellertid trädet ner, ock för närvarande är endast stubben kvar.
Fleras berätt.
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Broby skall en gång i tiden ha legat vid nuvarande byn
Njura, där man hade färjeställe över ån. Men när de började
anlägga broar, flyttades byn dit ner, där den nu är belägen.
Kyrkan hade de förut sökt bygga vid Glimminge, men vad de
uppförde om dagen, revs ner om nätterna av trollen. Så fingo
de flytta även denna till Broby.
Ek.

Dänningarum i Broby socken ägdes en gång av råm
bönder. En gång kommo rövare dit. De voro svärtade i ansiktet,
så att ingen skulle känna igän - dem, ock de togo allt vad som
fanns, varefter ledaren för sällskapet, som var en förnäm härre,
tog alla gårdarna i besittning. Det har emellertid aldrig varit
Ek.
någon lycka i gården.

Emitslövs kyrka skall vara uppförd av en mäkta rik
jungfru, som hette Emma. Hon hade sina getter i Getabärga, svin
i Svinabärga, föl i Felebärga ock präktiga jaktmarker i Tiarabärga. Först sökte hon bygga kyrkan längre västerut, vid det
nuvarande Västraby, men vad som byggdes upp om dagen blev
om natten nedrivet. Slutligen fick man flytta kyrkan till den
plats, där den nu är. Men vid Västraby ha ända tils för några
år sedan en mängd stenar visat platsen, var den först skulle
byggts.
Morfar.
Emitslövs boställe innehades en gång av en ryttmästare
vid namn Pär Bjure. Han hade tjänat upp sig från simpel soldat.
Men så hade han också varit i krig, ock där hade han räddat en
major Rosencrantz från att bli nedhuggen av fienderna. Denna
räddningsbragd åstadkom hans befordran ock grundlade en livslång vänskap. När jag tjänade hos Bjure, som var ungkarl, skulle
vi varje jul köra ner till Gyllebo, Rosencrantzens gård. Där
stannade vi sedan i ett par veckor, innan vi återvände. Bjures
far var soldat i Lönsboda, men tjänade för ett nummer i Näsan].
Nils Tufvesson,
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En gång i tiden bodde det tre gudar i Fjälkestads
socken. Oden bodde på Odersbärga, Tor vid Torseke ock Balder
vid Balsbärg. Där bodde han i den stora grottan. Så kom den
kristna läran hit, Oden ock Tor rymde fältet, Balder stannade kvar, men grät bittra tårar över människornas förvillande.
Sydväst om Balsbärg är en ås, med tusentals lass kampersten.
Dessa kallas för »Balders tårar», emedan han grät dem vid
det tillfället.
A. A.
I närheten av Fjälkinge finnes en hög, som kallas
Balvekulle, på den ligger en sten med ett stort hål. En älgko
födde en gång en kalv i detta hål, varefter hon gick till en
källa för att dricka. Strax därefter kom en kvinna för att
hämta vatten i en kärna, som hon bar med sig. Då hon kom
hem, hade det blivit smör av vattnet.
Spöken har det varit gott om i Fjälkinge socken. En
bonde från Legeved berättade mig, att förr kunde Legevedsborna inte köra från sin by emot Fjälkinge, utan det var, som
om en väldig tyngd hängt vid vagnen, ända tils de kommo
mitt för kyrkan, då släppte den. Det troddes allmänt, att det
var en gammal gumma som gick igän.
A. A.

Forsakar heter ett beryktat vattenfall, strax invid
Degebärga. Vattnet från den lilla ån kastar sig med våldsam
kraft utför fallet. Detta har sin historia, som av de gamla
brukade berättas så.
Det bodde en gång i trakten en jätte, som hade en dotter,
som var mycket vacker. En bondson råkade bli kär i hänne,
men det var svårt för de båda älskande att finna något ställe,
där de ostörda kunde träffas. Jätteflickan var stark, ock hon
grävde därför en grotta, där de sedan kunde råkas. Emellertid
hade hon en annan beundrare. Han var av jättesläkt, ock när
han fick vetskap om denna kärleksaffär, blev han förargad ock
beslöt att spela de båda ett spratt. Han grävde därför en djup
kanal från ån, som flöt förbi, ned till grottan. En afton då de
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båda älskande sutto där, ledde _han ner vattnet i denna, så att
de bägge förgingos. Från den dagen har platsen blivit kallad
för Forsakor.
Ladufogden.

Norr om Färlövs kyrka ser man lemningar efter det
gamla Färlövsholm, där en mindre bondgård nu är belägen.
Mitt under sängen i stugan skall finnas en stor skatt, förvarad i en kista. Sven ock Tyke, som varit med om att lägga
golvet, hade varit så nära, att de stött till den med sina järnspett; men Tyke, som var rädd för drakar ock dålighet, ville
inte jälpa till med upptagningen. Då blev Sven arg ock lät
kistan bli kvar. Mången har frågat mig, om det inte har spökat å en så gammal ock minnesrik plats, men jag, som bott
här snart en hel mansålder, har aldrig vare sig sett eller hört
någonting.
Lars Nilsson.

Hanaskogs härregård i Kviinge församling har förr
legat å tre holmar ute i Helgeån, en halv fjärdingsväg från
den plats, där den nu är uppförd. En gång för många härrans
år sedan slog åskan ner ock tände eld på gården, som brann ner
i grunden. Ägaren gick i sin förtvivlan ut i en närbelägen skog.
Som han gick där, hörde han en hane gala, det tog han för
ett gott tecken ock beslutade att där uppföra den nya gården.
Därav fick denna namnet Hanaskog.
Cato.

Långt tillbaka i tiden gick goenisse omkring i värden
ock sådde kamperstenar. När han så kom till Hanaskogs vång,
gick bottnen ur sädeskorgen, så att där blev hela rästlagret liggande. Stenarna ligga där i en hög än i denna dag.
N. Lindström.
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Vid Ilåstad i Österslövs socken har i gamla tider
legat en borg, där en mäktig härre bott. Han var gift med
en ståtlig- kvinna, som var alla riddersmäns förtjusning. En
gång då borghärren var ute i krig, blev frun dagligen uppvaktad av en närboende härre. Hur det var, blev mannen
underrättad, ock han skyndade sig i väg hem, så fort ske kunde.
Han fann hustruns älskare i borgen ock blev så uppretad, att
lian dödade både häune ock honom. För att försona sitt brott
skänkte han därefter gården till Lunds domkyrka.
A. A.

Vid llässlekärr i Österslövs socken finnas många
fornlemningar ovan jord i form av rör ock stenar. Men fornlemningar finnas också under jorden. Under min ungdom voro vi
sysselsatta med grävning där, för en nyodling. Nästan med
varje spadtag träffade vi på ett lerkärl, ofta fyllt med aska ock
benbitar.
En bonde i Hässlekärr tog en gång bort ett stort stenrör å sina ägor i avsikt att odla. När ban sen skulle köra där,
fick han inte årdret i jorden. När han såg efter, vad som fattades, fick han se en stor guldring, som satt om billen. Han tog
den med sig fram till Råbelöv för att visa kamrern den. Han
köpte ringen för fämtio kronor. Var den sedan hamnat, känner
jag inte.
A. A.

Till Hässlekärr kom en gäng en vandrare, mycket dåligt
klädd, med ett förfärande utseende, så att husmodern, som var
ensam hemma, ej vågade hysa honom över natten. Han föregav sig vara dödligt sjuk, men fick dock ej sin önskan att
stanna uppfylld. Han bad åtminstone få en kaka bröd för att
stilla sin hunger, vilket han fick. Sedan fortsatte han sin
vandring. Dagen därpå hittade de honom död å Fjälkestads
mark. De förde honom fram till byn, så att han skulle få en
kristlig begravning. En av de närvarande tog av det bröd, han
fått i Hässlekärr, ock blev inom kort sjuk ock dog. Snart
spridde sig den hemska sjukdomen med stor våldsamhet inom
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socknen, vars alla invånare, på ett par undantag när, dogo ut.
Det var nämligen digerdöden som på detta sätt gjort sitt inträde
i Fjälkestad.
Ek.

Ilåstveda socken skall fordom ha hetat Hästvita. Då
kyrkan skulle byggas, fick man leda en vit häst runt om
platsen, så att trollen inte skulle kunna bryta ner den, som de
gjort vid Broby. Därav kom namnet.
Ek.

Å Ivö finnes en källare, som är en kvarleva från en
borg, där en biskop från Lund bott, som led av spetälska.
Biskopen kunde uträtta saker som ingen annan. En julafton,
då alla tjänarna, jämte en hel del andra personer, voro samlade till kalas i hans gård, tröt vinet. Biskopen bad då en av
uppassarne att gå ner till en källa utanför gården efter vatten
i stället. Han gjorde det, men när de skulle dricka av det,
befanns det vara det allra ypperligaste vin.
Samtidigt med biskopen regerade å ön en riddare,
som hette Bratte. Han var en gudlös härre, som var biskopen
till stort förfång. En gång, då ett stort dryckeslag var samlat
å Brattingsborg, sjönk hela borgen med man ock allt ner i
Ivösjön, där lemningar av slottet i gamla tider varit att se.
Det hände en gång å samma ö, att ungdomen var
samlad till midsommardans. Två bondsöner blevo då osams om
en ock samma tös, den ene slog ijäl den andre ock kastade
sig därefter upp på en häst, som betade i en närbelägen hage,
samt red tvärs över sjön. Man kunde från Klacken se, huru
han lyckligt kom i land. Därifrån fortsatte han sedan ritten
ock sågs aldrig mera i den bygden.
Ungefär för en mansålder sedan inträffade en svår
missväxt i bygden. En gammal gumma gick förgäves från
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gård till gård ock begärde att få köpa en skäppa råg. Allt
förgäves. Då gick hon till prästen ock bad honom besörja
om ringning. Han frågade, vilken som var död, ock hon svarade, att det var Barmhärtigheten å ön.
K. Magnusson.

En av Karsholms kvinnliga ägare, fru Barbro Krogenos, var en kraftfull ock energisk kvinna, men hon satte inte
mycket värde på dem, som hörde under hännes gods. Hon flyttade slottet ut på en holme i sjön, emedan hon där trodde sig bli
fri från den mängd av råttor, som höllo på att förgöra hänne,
där hon förut bodde. Ute på holmen blevo emellertid råttorna
ytter värre, så att hon efter någon tid åter fick flytta slottet
tillbaka till fastlandet. Under dessa flyttningar fingo hännes
torpare ock drängar slita som slavar. Sålunda befallde hon, att
de, en ock en, skulle i skogen fålla ock släpa hem de timmerstockar, som gingo åt för slottsbyggnaden. Förgäves protesterade de, under begäran att få bli två ock två för att kunna
jälpa varandra i arbetet. Men den stränga frun var obeveklig;
till yttermera visso, för att se, hur hännes befallningar efterlevdes, brukade hon själv komma ut i skogen.
En dag hade en till gården nyss ankommen torpare
blivit befalld till samma arbete som de andra. Han var emellertid
hemma i förborgade saker ock ting, som inte de andra kände
till. Han passade nu på en dag, när frun var ute i skogen, att
fälla en väldig jättegran, som han varken högg av på något
ställe eller kvistade. Men på ett givet tecken av honom kom
en svart häst framspringande, han spände honom för den väldiga granen, ock när han detta gjort, fattade han piskan, som
han anlitade synnerligen flitigt, med det resultat att granen kom
upp till slottsbyggnaden. Allt som oftast, medan piskan ven
över hästens länd, skrek han: »Fram, Krogenos!» Ock fram till
byggnadsställningen gick det med ursinnig fart. Men då var
också hästen löddrig av svett, ock när körsvennen släppte tömmarna, sjönk han rakt ner i jorden. Borgfrun, som följt efter
ock hört hans utrop, frågade nu:
»Vad var det du körde med?»
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»Er avlidne man. Ock om ni inte bättrar er, så skall jag
göra på samma sätt med er, när ni blir död», ljöd svaret.
Men fru Krogenos aktade noga på dessa ord. Visserligen
fick torparen sitt avsked från gärden, men torpare ock drängar
på gården fingo efter den dagen vara två ock två om skogshygget, ock hon blev även på andra sätt bättre mot sina underlydande.
En gång förde samma fru process om ett hemman, Bokenäset i Oppmanna socken, som hon på något orätt sätt tillskansat sig. Tinget hölls ute i skogen, ock saken tycktes vara allt
mer ock mer emot hänne. Slutligen svor hon en ed, att om
hemmanet ej var hän nes, skulle det efter hännes död synas märken efter hänne å den sten, hon satt på. Så några år därefter
dog hon ock blev begraven. Men strax därpå syntes också märken i stenen efter fru Krogenos. De förstod°, att hon gått falsk
ed. Märkena synas ån i denna dag å stenen, han är belägen
i den nuvarande Nygårds skog.
Efter hänne blev en härre vid namn Klas Podebusch
ägare till Karsholms gård. Han var lika grym ock orättvis som fru
Barbro ock skaffade sig en järnpiska, som han pryglade sitt folk
med. Straffet skulle dock komma. En gång då han omåttligt
drev på folket, kom en svärm kajor flygande, som höggo tag i
honom ock flögo bort. Ut på havet flögo de, där observerades
den märkvärdiga synen av en fiskare. Han frågade: »Vem är
ni?» — »Klas Podebusch från Karsholm», ljöd svaret, med tilllägg: »Gud vare hans själ nådig!» Därefter fortsatte foglarna
sin flykt. Sedan dess har Klas aldrig mera varit synlig.
Under den iid Piprarna ägde Karsholm, var det föga
bättre ställt. Själva *vor° de mycket humana ock tillmötesgående,
men de hade i sin tjänst högst omänskliga förvaltare, som plågade
folket på alla upptänkliga sätt. Belysande är den fråga, som
greven en gång ställde på gårdsbokhållaren: »Varför klagar
alltid inspektoren på de största ock starkaste karlarna?» —
»Därför att han inte vågar slå dem», blev svaret.
Förvaltaren blev en gång så arg, att han häftigt insjuknade.
Så en natt, då stalldrängarna ute i deras kammare voro syssel-
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satta med att spela kort, hörde de, huru en skjuts med häftig
fart kom körande in i stallet. De undrade, vem det kunde vara,
ock sprungo ut. De fingo då se, att skjutsen var förspänd med
två svarta hästar, vilkas ögon glödde som eld. Skjutsen vände
helt plötsligt ock körde upp mot den byggnad, där förvaltaren
bodde. Där stego två karlar av ock gingo in i huset. Efter
någon tid kommo de åter ut, bärande en tredje person i famnen; därefter riktigt flög skjutsen åstad från gården. Dagen
därpå fingo drängarna spörja, att förvaltaren under nattens lopp
avlidit, 'varför man allmänt ansåg, att det var den onde själv
som hämtat honom.
Så fick hans son platsen. Denne var mera beskedlig ock
foglig till lynnet än fadern. Men så snart han visade sig i
ladugården, ryckte ock sleto kreaturen i sina bin4slen ock råmade alldeles förfärligt. På samma sätt var det, när han kom
i stallen. Hästarna vrenskades ock sleto sig lösa, blott de sågo
honom. Slutligen måste han söka sig därifrån.
Det spökade ofta förr i världen å Karsholm. Sålunda
observerade en väktare å gården, huru varje natt vid tolvslaget en
människogestalt kom flygande från ena tornspiran ner på borggården. Så en natt, när väktaren fått sig en smula till bästa,
passade han på ock skrek, när han såg gestalten komma nerdansande: »Vad är du för en fogel, som flyger på detta sätt?»
Men detta skulle han inte ha sagt, för i samma ögonblick fick
sig väktaren en munfisk, så att han kastades långt ut i sjön
ock blott med största möda lyckades kravla sig i land. Därefter blev han så sjuk, att han måste tagas in å sjukhus. Sedan
dess har ingen vågat tilltala detta spöke.
A. A.

Under den tid då Skåne hörde till Danmark, fanns
det en präst i Knislinge, som på ett visst sätt utmärkte sig.
Till gården kom en dag under pågående krig mellan Sverge
ock Danmark en trupp svenskar, som i pockande ton begärde,
att mat ock dryck skulle sättas fram. Prästen skaffade fram
det lilla, som fanns i visthuset, ock vandrade sen ut i byn för
i att skaffa brännvin. Det lyckades ock, så att han fick tag
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en stor kagge brännvin. Men han blandade gift i det, ock så
lät han sätta fram det till knektarna, med resultat att alla om
morgonen lågo döda å golvet. Själv blev han då rädd ock
rymde från trakten långt ut på en ö i Immeln. Där lät
befolkningen åt honom uppföra en predikstol av sten, ock från
den predikade han varje söndag för sina församlingsbor. Lemningar efter predikstolen finnas ännu att se, ock ön kallas allt
fortfarande Prästön.
A. A.

Krögerslund heter en liten gård. som ligger väster om
Broby. Den är byggd av en länsman, som hette Kröger. Efter
honom blev en general ägare därav, som hette Velin. Han stod
i förbund med den onde ock blev mäkta rik, men han hade en
son, som blev straffad som falskmyntare. Så blev en sergeant
vid namn Schuls ägare till Krögerslund. Han var osams med
Tydinge bönder, därför hade han en söndag passat på att klena
svart färg å deras bänk i kyrkan. Bönderna gåvo inte akt på
detta, utan satte sig med sina gula skinnbyxor å stolen ock
tingo därigenom dessa alldeles fördärvade. Han var ovän med
en skogvaktare uppe i skogen. En gång då Schuls var körande
däruppe, råkade han stjälpa, varefter skogvaktaren icke allenast kastade upp ett bål å olycksplatsen, utan gick även ner
till byn ock lät ringa for Schuls, som häröver blev mäkta förtretad.
Ek.

Loshults socken har sitt namn av en borg, som skall
ha varit belägen där ock kallades Losborg. Den blev förstörd
på ett förskräckligt sätt. Den ägdes av en härre vid namn
Sigfrid, som var mycket grym ock elak mot sina underhavande.
Dessa samlade sig en gång i stort antal för att bringa honom
om livet. I den förbiflytande ån var mycket vatten, ock de
dämde upp den. När de sedan åter släppte vattnet löst, underminerades borgen ock rasade med borghärrn ock allt det manskap, som fanns där.
Möller.
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Strax väster om Vä kyrka ligger en gård som heter
Nunkebärg. Mellan denna ock det gamla kloster, som en gång
i tiden funnits i Vä, har fordom gått en murad gång, varav
lemningar in i senare tid varit att se.
A. A.

I närheten av Vittskövle ock Degebärga finnes en
plats, som av gammalt benämnes för Navladal. I en hög där
skola två bröder vara jordade.
Egeside gård, varav man ännu utpekar lemningar, fanns
en mycket vacker flicka, som bägge bröderna voro kära i. En
gång då de bägge voro på väg till gården, råkades de i Navladal. Stor ovänskap uppkom, som slutade med att de slogo ijäl
varandra. Folket i trakten begravde dem sedan i högen. De
gamle skola också ofta ha sett spöken å platsen, ock det skall
ha varit dessa bröder som utan ro fingo irra omkring.
Ladufogden.

Odersbärga gård i Fjälkestads socken ägdes en gång
i tiden av två bröder. Sämjan mellan dem var ej alltid den
bästa.- Slutligen gick det så långt, att den ene sköt ijäl den
andre. Det skedde under en jakt i skogen. Ända in i senare
tid har den ek stått kvar, som dråpet skedde vid.
A. A.

I Albo härad ligger S:t Olofs gård. Där bodde i
gamla tider en mäktig härre, som hade en mycket vacker dotter,
ock till hänne hade en annan härre i grannskapet friat. Hon
svarade dock nej, varöver han blev mycket förtretad. En förnyad anhållan fick ett förnyat nej till svar. Så en afton, då
flickan gick ifrån aftonsången i S:t Olofs kyrka, blev hon överfallen av sin envise älskare ock dödad. Han tog därefter till
flykten ock sågs aldrig mera i bygden. Men å det ställe, där
hon blivit dödad, sprang upp en källa, som alltsedan dess haft
anseende som helig.
Ladufogden.
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Hovmarskalken von Rosen å Råbelöv hade en betjänt,
som hette Killgren. R. var fattig ock hade många gånger svårt
för att klara sina affärer. En gång kom ett brev från Danmark
till hovmarskalken med uppmaning, att han skulle gå ut till
ett angivet ställe å Fjälkestads mark, där han på söndagen, när
luckorna i Fjälkestads kyrka voro öppna, kunde se mitt igenom
tornet. En stor skatt låg där dold bakom en stenhäll, ock
denna skulle rädda honom ur hans ekonomiska betryck. Killgren bröt brevet, gick söndagen därpå till den uppgivna platsen
ock tog skatten, vilken sedan varit en stor förmögenhet inom
två släkter i socken. »Med orätt fås, med sorg förgås», heter
det emellertid, ock för bäggedera ha nu pängarna gått, lika
fort som de kommit.
A. A.

Det var en gång en Skytte som bodde i Råbelöv, vilken
var mycket ogudaktig. I Odersbärga funnos under den tiden flera
bönder, som själva voro ägare till sina gårdar. Skytten hade
emellertid lyckats köpa alla dessa, med undantag av en. Ägaren till denna motsatte sig på det bestämdaste att göra någon
affär med honom. Slutligen blev Skytten så arg, att han en
gång, då bonden firade bröllop åt sin dotter, sköt eld på gården, så att denna i grunden brann ner. Bonden byggde dock
åter upp den, ock den kom aldrig i Skyttens ägo.
A. A.

För många härrans år sedan fanns det en härre å
Råbelöv, som hette Skytte. Han lät bygga sig ett lusthus å
en holme i parken. Detta kom honom väl till pass, för kort
tid därefter utbröt pästen. Skytte tog då sin bostad i denna
paviljong. Ingen fick gå till honom. Den mat, som han skulle
ha, räcktes honom genom en lucka. Han var mycket elak ock
dog några år därefter en mycket svår död.
A. A.

Sinclairsholm har namn av en härre, som hette
Sinclair, som byggt gården. Den har brunnit tre gånger. Sista.
a-091377. Johnsson, Sägner från nä. Skåne.
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gången kom elden ut på det sätt, att en av Skyttens döttrar,
som då ägde ' den, kom hem från en ridtur ock hängde sin
kjol vid kakelugnen, så att kjolen tog eld. Elden spred sig
sedan vidare, så att hela gården brann ned.
Ladufogden.

Stänkeslycke heter en gård i Hästveda socken. Här
bodde, rör många år sedan en doktor Saar, som en natt blev
mördad i sitt rum. ,Man misstänkte tre personer rör dråpet,
menl lyckades inte få bevisning på någon.
Ek.

I Svenarp av Glimåkra församling finne's en gård,
som kallas för Sjunnagården, därför att en hustru där födde sju
bara på en gång. De levde dock endast en kort tid.
I närheten av gården är en källa, som kallas Dopkällan.
Här, döptes de första kristna i socknen. Det säges ävenledes,
att ett kapell varit beläget i närheten av denna källa.
Möller.

Sörbytorps härregård innehades för en del år sedan av
en baron Duvall, som var gift, men barnlös. Han kom en gång
körande till Stockholm. I närheten av denna stad råkade kusken
köra sönder en sele, varför en sadelmakaregesäll hämtades från
staden. »Vad heter du?» frågade baronen, när han skulle betala.
»Duvall», blev svaret. Baronen blev förvånad, frågade efter
hans härkomst ock kom snart underfund med att det var hans
egen son med en piga, som passat upp honom, under den tid
han 'varit officer i Stockholm. Han tog sig an pojken, lät uppfostra. honom, ock slutligen blev han arvtagare till Sörbytorps
härregård.
Fr. Andersson.

24:9. Kamrer Möllerbärg å Råbelöv hade en gård i Tdmarp,
där jag var gårdsdräng. Han var en duktig gubbe, som visste
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hålla folk i arbete. Klockan tre om morgnarna ville han att folk
skulle vara uppe, om det vore bra. Ibland kunde han om sommartiden komma för att se efter, om de passade på tiden. En
natt fick jag plötsligt en känsla av att han skulle komma. Jag
kallade upp de andra drängarna ock pigorna. Strax före tre
kom gubben, men då voro hästarna ryktade ock stugan städad.
»1 ären tidigt uppe här», sa han, då han kom. »Ja, härr kamrer, så här på vårsidan får en vara uppe klockan två, så att en
har hästarna klara åtminstone till fyra.» — »Det är bra», sade gubben ock gick in för att se, om pigorna voro uppe. Det var de.
Det är annat än i våra dagar, då man börjar arbetet klockan sju.
A. A.

Vankiva bär sitt namn därav, att det en gång i tiden
där funnits ett par mäktiga personer, som hade en ock samma
brunn, som de ständigt ock jämt trätte om. Grannarna började
därför kalla platsen för Vankiva, som den alltsedan fått heta.
Ladufogden.

Vanås skrevs i gamla tider för Wandås. Denna
gamla borg skall vara uppförd av en gammal viking vid namn
Vand. Han ock en annan viking, som hette Kvitting, drogo
sig tillbaka från vikingalivet ock byggde upp var sin borg —
Vandås ock Kvittingsborg — i närheten av varandra. Den
senare brann efter få år, ock dess ägare med den, varefter
jorden kom under Vanås, till vilken gård den allt fortfarande hör.
Cato.

För många härrans är sedan fanns det en ägare till
Vallås härregård, som var mycket omänsklig. Av kungen begärde
han, att en galge skulle resas vid varje gård ock att alla Skulle
erhålla spöstraff för minsta förbrytelse. Kom någon för sent till
arbetet å gården, fick han springa gatlopp. I Gryts socken
voro de under denna tid synnerligen fattiga. 1 Kamparp fanns
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en bonde som en gång tog ett lass ved att köra till staden för
att sälja det ock därigenom få pängar till mat. Härren å Vanås fick veta det, ock den som felat, blev kallad upp till slottet.
Där fick han springa gatlopp, varvid greven slog med spö. Ock
han sprang till sist, så att han blev liggande. »Din usling, du
tålde ingenting», sade greven ock gav honom skjuts hem. Efter
den härremannens död blevo emellertid hans efterkommande så
fattiga, att det behövdes tre generationer för återvinning av förmögenheten.
A. A.

253. En gång för många år sedan, då Vanås slott undergick
reparation, fick en arbetare tillåtelse att övernatta å slottet.
Framemot midnattstid väcktes han av ett kraftigt buller, som
efter någon stund åter upprepades. Det lät, som det ena ekipaget efter det andra anlänt, därefter hördes fotsteg i trapporna,
som om en mängd folk vandrat uppför dem. Sablar ock sporrar klingade, ock vår man tyckte sig tydligen kunna urskilja
fraset av damernas klädningar o. s. v.
När detta gått på en stund, hördes slamret av knivar, flaskor,
tallrikar ock glas. Dessutom hördes tydligen sorlet av de många
gästerna, när de pratade ock sjöng°, skrålade ock drucko däruppe i salen. Han undrade storligen, vad detta kunde betyda,
i all synnerhet som han visste, att det grevliga härrskapet icke
var hemma. Han trodde dock, att de kommit hem sent på
kvällen ock haft en del gäster med sig, vilka under nattens
timmar fördrev° tiden med varjehanda. Så somnade han.
På morgonen hörde han sig för med gårdens betjäning, huru
det förhöll sig med saken. De förklarade bestämt, att de varken hört eller sett något, ock att gårdens ägare icke ens varit
hemma. Han förstod således, att det varit spöken, som under
nattens lopp huserat å slottet. Därför vågade han inte sova
mera däruppe, utan flyttade i stället ner till en av flyglarna.
Där fick han vara i fred.
Ek.
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Alldeles utanför Verums kyrka finnes en stor stenhäll, som trollen kastat emot kyrkan för att slå ner den. Förr
i världen har det synts märken efter fingrarna, men dessa märken
äro nu bortfrätta.
På något avstånd från byn finnes en grotta, där snapphanarna förr i världen brukat ha sitt tillhåll.
N. Nilsson.

Vfflands härad bär sitt namn efter en smed med
samma namn, som haft sin smedja vid Hammar, strax öster
om Kristianstad. Själv säges han ligga begraven i Edenryd
åt Sölvesborgshållet.
A. A.

Det torde vara få härresäten i Skåne vid vilka så
många sagor ock sägner äro förknippade som Yittskövle i
Gärds härad. En av de gamle ägarne till gården var förlovad
med en rik ock förnäm fröken, men greps av svårmod, så att
han var halvt vansinnig. Äktenskapet fick anstå. Under sina
strövtåg i skogarna omkring gården träffade han en liten man,
som han kom i samspråk med. Denne räckte honom ett jul
av guld, som han skulle vrida omkring under utrop; »Jälp mig,
du heliga trefaldighet!». Han gjorde så ock blev så småningom
åter frisk ock gifte sig med sin käresta. Till minne av denna
händelse finnes över inkörsporten å södra borggården en sten,
vari ett jul är avbildat, ock å julet finnes bönen att läsa.
En gång då en av borgfruarna å Vittskövle var ute
ock färdades, kom en rövare, som sprang upp å vagnen, kastade ner kusken ock fattade tag i tömmarna under försök att
köra in i en skog bredvid. Frun gjorde då av sitt strumpeband
en snara, som hon lyckades kasta om halsen på rövaren, så att
han därigenom blev strypt. Därefter tog hon själv hand om
tömmarna ock körde dit hon ämnat.
En äldre ägare till Vittskövle hade en gång process
med en annan närboende godsägare om en del av godset, vartill
han inte kunde förete nöjaktiga åtkomsthandlingar. Godshärren
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var djupt bekymrad över det. Som han en natt låg i sitt rum,
fick han se en egendomligt klädd person komma in i rummet
ock med en lykta lysa på muren, som om han sökte något.
Dagen därefter rev godsägaren av tapeterna, ock då fann han
ett lönnskåp: där voro de saknade handlingarna instoppade.
Genom företeende av dessa vann han därefter processen.
Det var för rästen inte första gången som spöke visat
sig å Vittskövle. Tvärtom finnes det ett rum som i dagligt tal
kallas för »spökrummet». Det berättas om en person, som låg
i detta rum, att han en natt plötsligt vaknade. När han såg
upp, fick han 'se en munk stående framför sig, klädd i en fotsid
kåpa. Förskräckt frågade han, vad han ville. Munken svarade,
att han önskade se honom bli en bättre människa. Den främmande, som inte hade något särdeles gott rykte, säges från den
stunden ha bättrat sig.
Ett av de äldre härskaperna å Vittskövle hade endast
ett barn. Helt naturligt var därför detta ofta lemnat åt sig
självt, enär lekkamrater saknades. Helt ensamt var det dock
inte, ty en ängel brukade ofta följa det ock leka med det.
Barnet blev sedan en mycket god människa.
Ladufogden.

Å ett annat ställe i Albo socken finnes en plats som
kallas för Ånga. Här bodde i gamla dagar en härre, som hette
Truls, som hade tre söner ock en dotter. Sönerna drogo vid
tidiga år utomlands för att vinna ära ock rikedom. Som vilda
vikingar återvände de hem. När de kommo i närheten av
hemmet, mötte de en vackar flicka. De våldtogo hänne ock
misshandlade hänne, så att hon dog. Vid hemkomsten fingo de
emellertid veta, att det var deras egen syster. Även fadern fick
veta det, ock om natten dödade han dem alla tre. Därefter
tände han eld på borgen ock lät bränna sig inne. Ända in i
senare tid ha funnits lemningar kvar efter borgen.
Ladufogden.
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En rimkrönika om lapparna. (XVII. 7.)
K. P. LEFFLER, Öster-Fernebo. (XVIII. 7.)
Årg. 1911: Fästskrift till II. F. Feilberg på 80-årsdagen.
Årg. 1912: EMIL HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet.
AUG. H2EFFNER, Anders Värmes historier.
JÖRAN SAHLGREN, Några dalboord från 1600-talets slut.
JÖRAN SAHLGREN, Några svenska ortnamn.
SAM. LANDTMANSON Menuetter ock Polska dantzar.
A. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk.
JOSEF SANDSTRÖM, Utvecklingen av fsv. ö ock ii inom
Bilagor:
västgötadialekterna (B. 6).
GEORG CHAMBERT, Ord ock uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1).
AUG. FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272.
H. GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7).
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