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Bäckahästen. 
.. 
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Br't er som jag läste i Eder tidning no , 6'1 för de 
21 mars, fick jag rör mig att nedskriva, vad jag själv har hört 
berättas av min fars mormor och vad jag själv hört och sett. Jag 
är just ingen brevskriverska, men jag skall i korthet berätta, 
vad jag vet. - Min far het Johan Börjesson och han bodde på no. 
33 Hagestad, och detta är vad han berättat om bäckahästen. Han hade 
en gång en "ögapåg''", Det var en kväll och denne var uppe på hö 
gällen och skulle välta ned hö, då hände det sig, att där blev så 
ljust, att han ej torde gå dit upp mer. 

Vidare var det pä det viset, att när de satte 
in "fludakrackana" om vintern i stuan det hände om nätterna, att 

det hördes som om där var något, som välte dem, sa att t"ars hust 

i rö r s t a giftet sa, att far skulle ~å upp och köra .katten ut. Jag 

är hans dotter i andra gisi&~~I!dast på denna sida! 
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Far gade en 11ögapåg",som skulle välta ner hö på "högällen~ 

Då blev det så ljust däroppe,så ban vågade aldrig gå dit 

mer.Det.var Bäckahästen.Den brukade också välta kull "flu 

dakrackana"(flödakruckorna:.mjölkf'at av lera)för oss. 

Min mormor såg ljus vid Ramshögs stenar,och själv har jag 

hört klockringning där vid ju],. 

Far köpte ett hus efter "kardmagaren",som dog.Han hade varit 

trollkunnig,och det spökade i huset.Det tassade i rummet, 

där han hade haft sina signerier för sig.En kväll hörde vi 

det gå ut till sjöboden och slå med en yxa. 

En gång,här vi åkte på natten,låg en brun mössa på yägen, 

och sedan kom det en liten vagn med hästar så stora som , 

hundar ·och körde förbi oss. 

' 
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Spökeri vid Ramshögsstenarna. 
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Min mormor berätta om Ramshögsstena, att hon 
hade sett ljus tänt där, men jag har själv gått där förbi en gång 
i "julvic::,Can" vid sextiden på morgonen)ooh då hörde jag en sådan 

vacker ringning, så jag har aldrig ~ört sädan.sen. Jag var då blo~t 
skolflicka. Jag är nu 44 år. 

Skriv endast på denna sida! 

'-- 
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Gengängare. 

Sen är det vad jag själv hört. Det var sen vi 
hade flyttat till ett hus på Hagestad "gära". Där hade förut bott 
en man, som vi kalla "kardemagaren". Han kunde med "sineri". Så i 
den gtugan han bodde, där låg vi om somrarna., Där var ett litet 
hörnskåp, som han hade sina "sineris konster" i. Där stod sängen. 
Alltsä ·hörde vi, mina två systrar och jag, ett ovanligt tassande 

I 

för jämnan, men sä en kväll i september, så var det som att där 
hade sprungit nägo t förbi fön st ren och bort i 1·ars båthus, där 

hördes det som att dar hade slagits med fars stora slägga. Alltså 
vi ±'ick fort .sängen där ifrån. Vi hörde det a.i.La utom far. Det fa 
ta jag som gengångare •. 

Skriv endast på denna sida! 
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Spökeri. 
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Så var det en gäng att jag åkte genom Hagesta b 
en gång mellan 12 och l på natten att först vid en väg, 
"Svårtebrasvägen"J att rått som det var så"stemde" min man och sad11 
att där låg en brun möasa , Så sa far, att den passar ej. Sen ett 
stycke länger öster på så säg jag ett litet ekipage i storlek som 
ett par hunda r ,' Det ktörde, som det skulle kört med oss. Lika obe 
märkt ,som det kom efter oss, sä försvann ~et. 

Skriv endast på denna sida! 


