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AKTUELLT FRÅN STYRELSEN 

 

Styrelsen kommer att genomföra ett digitalt möte i första veckan av december. 

Sedan senaste mötet, då vi konstituerade oss, är vi alla engagerade för att 

utveckla en lämplig organisation för att kunna genomföra våra övriga 

arbetsuppgifter.  

Föreningens stadga klargör att uppgiften är att främja samhörigheten och att 

stärka släktbanden. Medlen för detta är att främja släktforskning, ansvara för ett 

medlemsblad och vår hemsida, samt att stödja olika släktmöten och utveckla 

vårt släktarkiv.  

Flera av våra arbetsuppgifter är redan fördelade, såsom redaktör och kassör; och 

vi har utsett en arbetsgrupp för att förbereda nästa släktmöte. Adam och Eddy, 

vilka har lämnat styrelsen, fortsätter att arbeta med släktens arkiv.  

En del uppgifter återstår dock att lösa, till exempel ansvaret för 

medlemsregistret. En med det sammanhängande uppgift, som vi har beslutat att 

dryfta vid varje sammanträde, är frågan om hur vi ska få fler - och gärna yngre - 

fränder att bli medlemmar.  

Vi hoppas också att under kommande år få genomföra sammanträden i 

verkligheten, men närmare planer för dessa är ännu inte beslutade.  

 

INNEHÅLL I DETTA NUMMER  

I detta nummer av medlemsbladet berör vi bland annat några egendomar som 

tillhört våra släkter - nämligen Fjällaregården och Plönninge i Halland och 

Bäckaskog i Kalifornien. 

 

Som vanligt vill vi efterlysa material från fler läsare - i längden måste det vara ni 

läsare som fyller Medlemsbladet med innehåll. Vi släktingar är alla mycket 

intresserade av det just du kan berätta om våra fränder. Dina minnen och intryck 

av släktingar är viktiga pusselbitar. Medan vi uppmuntrar fler att ägna sig åt 

släktforskning, behövs det också personliga glimtar och hågkomster av personer 

i släkten för att vår släkts historia ska bli levande. 
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STYRELSENS JULHÄLSNING  

Styrelsen vill samfällt önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt 

år.  

Pandemins värsta fas är förhoppningsvis förbi, men det är fortfarande viktigt att 

vara extra försiktig kring de som är äldre eller har nedsatt immunförsvar.  

Trots detta hoppas vi att ingen släkting ska känna sig ensam under helgerna, 

utan att flera av både släkt och vänner kan mötas för att dela trevnad och glädje. 

GOD JUL! 

 

 

LEGALA NOTISER  

Döda  

Gren Datum Namn 

Fj.IV/Pl.III * 31 januari 1923 

† 7 augusti 2022 

SYLVIA Ingegerd Maria Bergenheim 

– de Coverly Veale 

Vi behöver din hjälp för att uppdatera våra släkters familjenyheter. Vi 

uppmanar medlemmarna att rapportera alla förändringar i släktens familjer. 

Meddela oss även eventuella felaktiga uppgifter, som vi råkar publicera. Överst 

på släktföreningens hemsida, (https://scheelebergenheim.org/) finns menyvalet 

”Familjenytt”. Där kan man enkelt anmäla förändringar i släkten.   

https://scheelebergenheim.org/
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BECKASKOG - BÄCKASKOG  

 

Den följande berättelsen om Beckaskog - Bäckaskog bygger på bland annat 

följande material:  

1.  Eric och hans syster Astrid Bergenheims (båda barn till Victor Bergenheim 

(Fj.VI) och hans hustru Anna, född Goës) nedskrivna minnen. (Eric 

Bergenheim är min morfar.) 

2.  tidningsnotiser från olika tidningar i Kalifornien, 

3.  domstolsprotokoll,  

4.  bilder och landskapsbeskrivningar (som Richard Finn från Livermore har 

gett mig från hans besök i trakterna där Beckaskog låg),  

5.  gamla kartor från Kalifornien,  

6.  köpe- och försäljningshandlingar (som Steve Lehmann från Windsor 

Historical Society letat fram åt mig),  

7.  brev från Victor Bergenheim till hemlandet, samt  

8.  kontakter med nuvarande landägare av det forna Beckaskogsområdet.  

 

Den 1 november 1888 köpte Richard von Scheele, Herman von Scheele, 

Gottfrid Bergenheim och Victor Bergenheim tillsammans Beckaskog.1 Säljare 

var Michael Chambers från Hot Springs Township, Napa County. Fastigheten 

var på 160 acres (ca 640 000 kvm) och belägen på ”The Southwest quarter of 

Section 11, Township 8 North, Range 7 West M.D.M.” Köpeskillingen var 

2.600 Dollar. (Det är Steve Lehmann, från Windsor Historical Society, som har 

hittat och kopierat de handskrivna köpedokumenten åt mig.) 

Gården, som döptes till Beckaskog eller Bäckaskog, ligger i Sonoma county i 

bergen strax söder om Calistoga och nära gränsen till Napa County. En smal 

väg, Kortom Road, går från Calistoga upp mot fastigheten.  

Jag har fått hjälp av Richard Finn i Livermore i försöken att lokalisera var 

Beckaskog låg. Han har också varit i området och tagit bilder. Så här skriver han 

om var gården låg: 

 
1 Richard von Scheele (Pl.II), gift sedan 1887 med Therése Bergenheim (FJ.II), 

Herman von Scheele (Pl.VIII) (bosatte och gifte sig senare i Alaska), Gottfrid 

Bergenheim (Fj.IV), gift sedan 1887 med Minnie von Schéele (Pl.III) och Victor 

Bergenheim (Fj.VI), gifte sig 1890 med Anna Goës.  
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” The best we could figure, the Bergenheim property went from about Sharp 

Road north to the county line and most likely was on both sides of Kortum 

Canyon Road (Studt Rd for some reason on Map Quest). Most likely mostly to 

the west of the road. I think 5895 Sharp Road is a very likely address for the 

property.”  

 

 

 

 

Ett utsnitt av The Official Map of Sonoma County, July 1, 1900. I det markerade områdets 

övre högra horn kan man i rutan läsa namnet ”Victor Bergenheim 160d”. Den krökta 

dubbeldragna linjen som löper igenom rutan är Porter Creek. 

 

  

Bilder från korsningen Kortum Canyon Road och Sharp Road. Foto: Richard Finn. 
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Man kan ”se” området där fastigheten låg, med hjälp av en satellitbild från Google Earth.  

Beckaskog/Bäckaskog utgör ungefär den nedre vänstra fjärdedelen av den med lila inramade 

kvadraten. 

 

Fastigheten Beckaskog/Bäckaskog markerad.  
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Den 25 november 1891 överlät Richard von Scheele, Gottfrid Bergenheim och 

Herman von Scheele till Victor Bergenheim rätten, att i deras ställe fatta alla 

former av beslut rörande fastigheten. Denna fullmakt registrerades den 12 april 

1892 hos the County Recorder of the County of Sonoma, (Liber D: Powers of 

Attorney, page 26.)  

 

Hur såg då livet ut för familjen Victor och Anna Bergenheim ut i Beckaskog? 

Även om de var flera som gemensamt hade köpt gården så verkar det som att det 

blev Victor och Annas hem. Beckaskog var i familjernas ägo från 1 november 

1888 och fram till att fastigheten såldes 1911. Som vi vet, återvände familjerna 

till Sverige. Victor var den sista i gruppen som lämnade Kalifornien hösten 

1907. 

När Victor och Anna fick sonen Eric i oktober 1891 bodde familjen i Livermore, 

där de tillsammans med Gottfrid Bergenheim och Rickard von Scheele hyrde 

Cornelia Farm, vars ägare var J. H. Wheeler.2 Cornelia Farm låg utefter 

Pleasanton-Livermore Road (idag: Stanley Boulevard). Efter frostnätter 1891, då 

man förlorade hela skörden, lämnade de Cornelia Farm, och det var då som 

Gottfrid och Rickard återvände till Sverige med sina familjer. Victor och Anna 

flyttade med sonen Eric till Beckaskog, som familjerna alltså hade ägt sedan 

november 1888. Där odlade man oliver och druvor. Victor fick anställning som 

”nightwatchman” (det vill säga nattvakt) på järnvägen mellan Calistoga och 

Napa (South Pacific Railway).  

Min morfar Eric Bergenheim och hans lillasyster Astrid (född 1892) beskriver 

bägge Bäckaskog i sina minnen från sin barndom. Både Eric och Astrid stavar 

gården Bäckaskog i sina minnesskrifter. Det är morfarsfar Victor som stavar 

gårdens namn Beckaskog i sina brev hem till Sverige. Eric skriver bland annat 

följande: 

”Bäckaskog låg uppe i bergen ovanför staden Calistoga. Brantaste vägen var ca 

5 km och en längre, men bekvämare väg var ca 10 km. Farmen inköptes av far 

och hans äldste bror Gottfrid. På farmen odlades vindruvor, äpplen, päron, 

persikor och mängder av plommon. Vindruvorna såldes till vinberedning. Av 

plommonen bereddes sviskon. Far hade arbete i Calistoga som lokputsare vid 

järnvägen som utgick från Calistoga och till Napa Junction. Vi tillbringade 

 
2 Levnadsdata och fotografier av Victor och Anna Bergenheim och deras 5 barn finns på 

släktföreningens hemsida: https://scheelebergenheim.org/. Klicka på ”Mer” i översta 

menyraden och sedan ”Våra förfäder”.  

https://scheelebergenheim.org/
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somrarna på Bäckaskog ända tills vi flyttade till Sverige år 1904. Bäckaskog var 

paradiset för oss barn.  

På Bäckaskog hade vi en bäck med iskallt källvatten och där höll vi oss barn 

gärna. Jag tog mig för att kliva i bäcken med kläderna på. Det fick jag givetvis 

inte göra. En yngre bror till far, Erik, fick tag på mig och jag fick stryk. På 

vägen upp mot huset mötte jag far och skrek i högan sky: fabbo jot, fabbo jot, ty 

jag fruktade att få ännu en omgång. Jag var då omkring 3 år, möjligen 4 år 

(förmodligen 1895).  

I Bäckaskogstrakten var det ganska gott om skallerormar. En gång när Yngve 

Lagerwall bodde hos oss fick min syster Vilma, som då var omkring 4 år, syn på 

en egendomlig sak som liknade ett fågelbo under en buske.3 Hon skulle just 

krypa in för att ta den då Yngve förekom henne och det var tur för henne. Yngve 

sträckte ut handen och kände liksom en pust. Det var en skallerorm som högg 

miste. Med hjälp av en granne fick vi död på ormen.  

Yngve och jag brukade leka i bäckens vatten där vi gjorde flottar. Vi skojade 

ofta med varandra och kunde då helt plötsligt ropa – en skallerorm här – Svaret 

var i regel – Du ljuger. Men en gång var det verklighet nere vid bäcken. Jag fick 

se en vacker stång som låg på stranden med ena änden i vattenbrynet på 

bäckens andra sida. Även då ropade jag – en orm – då jag såg att ”käppen” 

rörde sig. Yngve kom och vi tänkte försöka slå ihjäl den. Den drog sig emellertid 

in mellan rötterna till ett träd så vi fann det för farligt. ”Spring upp till huset 

och hämta en bössa där”, sa Yngve. Jag sprang då upp och hämtade bössan och 

ett par skott (hagelgevär). Yngve sköt då varvid huvudet och ungefär 2 dm 

bakom trasades sönder. Sedan flådde vi ormen och vi spände upp skinnet för 

torkning. Detta skinn togs med när vi reste till Sverige. Skinnet som hade 8 

ringar i skallran blev sedermera stulet.  

Bland de nöjen som vi roade oss med var tillverkning av en sorts fällor i vilka vi 

kunde fånga vaktelfåglar och vildkaniner. Vi kallade fällan figur fyra då gillret 

liknade en fyra. Själva fällan kunde bestå av en låda med skjutlucka på övre 

sidan. Gillret bestod av tre pinnar. 

Den första kaninen som fångades grävde sig ut. Vi satte då fällan på en plåt som 

doldes av sanden. Den nästa kaninen bars hem och placerades i en låda. Nästa 

morgon hade den gnagt hål på lådan och så var den borta. Följande 

kaninfångster avlivades omedelbart. De togs sedan om hand av mamma och 

blev till mat. 

 
3 Victor och Anna fick fem barn: Erik, f 1891, Vega Astrid f 1892, Anders f 1895 - d 1900, 

Vilma, f 1898 och Axel f 1900.  
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På Bäckaskog fanns det skunk. De kunde från vissa körtlar spruta ut ett mycket 

segt och illaluktande sekret. Vi var några skolpojkar som lyckades fånga en 

skunk. Yngve fick av detta sekret på sina kläder. Djuret tog vi död på och tog det 

till skolan och lade utanför skoldörren för att skrämma lärarinnan. Hon blev 

inte rädd men ganska ond på oss. Hemma hade Yngve rullat ihop sin rock och 

påstod att han hade skunken i den. Jag var vid den tiden ca 8 år.  

 

Flera episoder jag varit utsatt för har mamma talat om för mig, vilka jag inte 

har något minne av. Som mycket liten fick jag en gång tag i en kopp med lut som 

jag fick i halsen men som väl var inte i själva strupen. Det frätte upp i halsen så 

jag kunde endast intaga flytande föda en längre tid. Jag tyckte därvid mycket om 

gröt. En annan gång brände jag fötterna. Det fanns utanför köket ett dike i vilket 

askan från spisen alltid tömdes. Askan var så mjuk och det var min förtjusning 

att vada i denna fina aska. Vid ett tillfälle var dock askan inte släckt, vilket jag 

då inte visste om. Jag klev ner i den brännheta askan och blev illa bränd. Vid 6 

års ålder fick jag börja i skolan. Det var vid Bäckaskog som jag fick rida till 

skolan. En ung skotte vid man, Haily MacPike, bodde då hos oss och han hade 

en ponny som hette Skoony. Jag fick sitta upp bakom Haily på ponnyns rygg.” 

 

Astrid skriver i sina minnen bland annat följande om Bäckaskog: ”Där odlades 

fruktträd av olika slag, mest plommon, oliver och vindruvor som såldes i 

Calistoga. Även persikor som torkades och en del andra sorter till husbehov 

som jag kan minnas från barndomens år i Bäckaskog. Där blev arbete både på 

farmen och ner i Calistoga där pappa var anställd vid järnvägen, ofta med 

nattarbete.  

Många barndomsminnen har jag än av våra närmaste grannar i Bäckaskog. Vår 

farm låg mellan dessa båda gårdar. Mrs Miller var en rar fru. De hade två 

döttrar, något äldre än vi barn, så vi lekte sällan med dem. Den äldsta. Louise, 

kom ibland till oss och ville spela krocket hos oss men Alma var sällan med. De 

hade sommargäster. Mr Miller hade en stor damm på sin gård, där han 

förvarade massor av grodor som ofta höll konsert. Grodlår ansågs vara en 

delikatess, älskad av fransmän. Det jag inte gillade hos Mr Miller var hans 

fångst på de vackra fåglarna Quailes, troligen en art av vår tofsvipa. Den var så 

vacker och förvarades i ett par stora burar. Även de var en läckerhet för 

sommargäster. De stackars fåglarna såg så rädda ut när vi närmade oss 

burarna. Då tyckte jag inte om Mr Miller. Han var för övrigt en bussig man. 

Han var nog jägare och ägde flera jakthundar som jag ägde en viss respekt för.  
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Vår andra grannfamilj var av tysk härkomst, en präktig bra familj som vi hade 

god kontakt med. De hade fem barn i vår ålder. Vi hade mycket roligt 

tillsammans, gick i samma skola. (Familjen Moors, som Astrid berättar om, kom 

från Schweiz). Sista året vi var på vår farm blev även en flyttning för familjen 

Moors. Barnen växte upp och behövde bättre skolbildning. Mr Moors köpte en 

annan fin farm i St Rosa. Flera år efter fars hemresa till Sverige brevväxlade Mr 

Moors och far. Genom honom fick far reda på Bäckaskogs vidare öden. Fem 

barn hade familjen. Eric och jag plus Yngve Lagerwall gick i samma skola som 

tre av deras barn. Jag var ofta nere hos Moors och lekte med Clarence och 

Lissie. En dag fick jag följa med Moors till St Rosa. Familjen skulle se deras nya 

hem innan de flyttade dit. Där fick jag för första gången se de varma källorna 

på deras farm. Det var underligt. En varm källa intill en kall. 

Jag måste berätta vad denna familj kom att betyda för oss. Mamma blev så 

hastigt sjuk en kväll, vi trodde att hon dog. Eric fick springa ner till Moors efter 

hjälp. Mr Moors körde ner till Calistoga efter doktor Perisch. Jag fick i mörkret 

springa förbi Redwoodgrottan till Millers. Alla hemska ljud förnam jag. 

Framkommen skällde hundarna. O vad rädd jag var. Mrs Miller kom och fick in 

mig. Jag minns än hur förtvivlad jag var. – ”Mama is dying and we have not 

any whisky at home” – När jag lugnat mig följde hon mig hem. Familjen Moors 

tog hand om oss barn tills mamma blev bättre. Mamma hade fått en svår 

hjärtattack och kramp. Det var oroliga där i vårt hem men mamma blev 

slutligen bättre. Inie Fredrikssson var hos oss den sommaren som hjälp och 

sällskap. Far kom för att hämta oss barn hos Moors. Jag minns hur rörd han 

var, han hade svårt att behärska sig. Mamma var bättre och längtade efter sina 

barn. Vi fick behålla vår älskade mor.” 

I den lokala tidningen The Weekly Calistogian, finns en liten notis, publicerad 

fredagen 21 mars 1902, som bekräftar Astrids dramatiska berättelse.   

Den 15 april 1901 belånade 

Victor fastigheten Beckaskog 

mot ett lån på 600 dollar från 

The Continental Building and 

Loan Association, San 

Fransisco. Lånet löpte på 7 år 

med 6 % årlig ränta. Lånet 

skulle avbetalas varje månad 

tills det var slutbetalt efter 7 år. 

I oktober 1908 stämde The 

Continental Building and Loan Association, långivarna, Victor och de övriga 

 

The Weekly Calistogian, fredagen 21 mars 1902. 

(Tidningen har funnits sedan 1896 och ges 

fortfarande ut.) 
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ägarna, då lånet enligt dem inte hade 

slutbetalats. De påstod att den 13:e maj 

1908 kvarstod fortfarande en skuld på 

269,56 dollar. Stämningen registrerades 

den 23 oktober 1908 hos “Notary Public 

in and for the City and County of San 

Francisco”. En uppgift om stämningen 

finns publicerad i Santa Rosa 

Republican (Santa Rosa, California) 

från den12 november 1908. 27 

november 1908 bestred Victor och de 

övriga ägarna stämningen till the 

Superior Court of Sonoma County 

genom sin advokat Clearance E. Lea.  

Den 11 december 1908 drog The 

Continental Building Association 

tillbaka sin stämningsansökan och domstolen avslutade ärendet samma dag.  

1904 återvände Victors familj till Sverige. Victor själv stannade kvar, bland 

annat för att sälja Beckaskog. Det visade sig bli svårt. I ett brev den 16 april 

1906 skrev Victor, från Kern där han då bodde, till sin fru Anna: ”Kära, blif ej 

ledsen men, det synes omöjligt att få soldt till något pris, har annonserat i en 8 

veckors tid och haft endast ett bud på 1200 dollar.”  Under våren 1907 

annonserade han ut gården flera gånger till försäljning. Han tycks nu ha bestämt 

sig att återvända till Sverige detta år och för varje annonsering sänks priset på 

farmen. Den 4 maj 1907 löd annonsen i The San Fransisco Examiner: 

”Positively must sell to go to Europe; ¼ section near Calistoga, 25 acres of 

which is under cultivation and highly improved, balance contains much good 

land; 9 acres orchard, 1 olives, 8 vineyard, 1 berries; hay and garden lands; good 

pasture, crystal clear, cool, flowing water; an abundance of wood; beautiful 

scenery; county road, near school; climate positively unexcelled; worth $5.000, 

but I must sacrifice for a quick sale; investigate, make offer, Bergenheim, Kern, 

Cal. [Jag är tvingad att sälja för kunna resa till Europa; 1/4 sektion nära Calistoga, varav 

25 tunnland är uppodlat och avsevärt förbättrat, medan resterande del rymmer mycket goda 

marker. 9 tunnland används till fruktträdgårdar, 1 tunnland till oliver, 8 till vindruvor, 1 åt 

bär, hö och trädgårdsland. Det finns bra betesmarker och ett kristallklart, svalt och flödande 

vattendrag; stora mängder skog; vacker natur; landsväg, en närbelägen skola; ett 

oöverträffat klimat; värdet är 5.000 dollar; Men jag måste offra en del för att nå en snabb 

försäljning. Undersök området själv och lägg ett bud. Bergenheim, Kern, Kalifornia.] 

I de följande annonserna från 19 maj och 7 juli påtalas inkomsterna som 

området kan inbringa och köparen anmodas att komma med sitt eget erbjudande.  

 

Santa Rosa Republican, den12 november 

1908. (Tidningen gavs ut 1899–1948) 
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Trots ihärdiga försök lyckades Victor inte sälja gården och hösten 1907 

återvände Victor till Sverige utan att gården hade sålts. Vem som såg till gården 

fram till dess den såldes 1911 har jag inte fått fram någon information om. 

Kanske var det deras goda granne Frank Moors, kanske någon annan. Tidigare 

hade jag uppfattat det så att Victor återvände till Sverige när han hade sålt 

gården. De dokument jag hittat i min efterforskning stämmer inte med den 

historiebeskrivningen. Beckaskog såldes först den 10 juli 1911. Dokument finns 

från försäljningen av Beckaskog med avslut den 25 juni 1915. Avtalet slöts 

mellan säljarna, Richard von Scheele, Herman von Scheele, Gottfried 

Bergenheim och Victor Bergenheim och köparna, Joseph (Jörgen) Petersen, 

Hjalmar Petersen och Olivia Petersen. Det är Steve Lehmann från Windsor 

Historical Society som har fått fram dokumenten från försäljningen.  

Gården såldes på avbetalning för totalt 1,829 dollar, med en första betalning på 

50 dollar och sedan minst 20 dollar/månad + 6 % ränta till dess att gården var 

betald. Den 25 juni 1915 var gården slutbetald och försäljningen registrerades 

hos den amerikanske konsuln Joseph Westerberg i Malmö, 25 juni 1915 i 

närvaro av Victor Bergenheim som stod som ombud för säljarna. Den 15 juni 

1917 registrerades avtalet i “Book 351 of Deeds”, sidan 410, i Sonoma County 

Records, av F.G Nagle, “County Recorder” och R.G. Nagle, “Deputy Recorder”. 

Av någon anledning kom denna information inte fram till köparna, som således 

inte fick sitt ägandeskap bekräftat. I september 1923 gick de till domstolen, ”The 

Superior Court of the State of California” och stämde säljarna, för att få sitt 

ägandeskap bekräftat. Efter en lång rättslig process, som ingen av säljarna fick 

kännedom om, beslöt domstolen 1925 att gården tillhörde köparna. I domen 

noterades dock att säljarna hade erkänt försäljningen och att full betalning skett 

25 juni 1915, men att detta inte registrerats i fastighetsboken förrän 1917. Den 

rättsliga processen tycks därför ha varit helt onödig. (För den som är intresserad 

så har jag tillgång till domstolsdokumenten och de utredningar som gjordes 

1923–1925). 

Jag kommer att fortsätta mina efterforskningar kring fastigheten. Bland annat 

skrev Victor i sitt brev 16 april 1906 hem till Anna, bara några dagar före den 

stora jordbävningen i San Fransisco, att Beckaskog hade brunnit och att han 

hade fullt upp med korrespondensen med försäkringsbolaget. Så det kan vara så, 

att när han till sist 1911 kunde sälja fastigheten så är det bara mark och odlingar 

men inga byggnader kvar på fastigheten. Jag har kontakt med Terry Curtis, ett 

barnbarn till köparen Jörgen Petersens yngre bror Henry, som efter Jörgens 

barns bortgång övertog gården. Den har av olika skäl styckats upp i mindre 

delar. Han hjälper mig i mina efterforskningar kring gårdens fortsatta historia. 

Kvissleby i februari 2022, / Ingmar Nissen (Fj.IV) 
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PLÖNNINGE OCH FJÄLLAREGÅRDEN  

Region Halland, ägare till Plönninge, annonserade i rikstidningarna i september 

2022 att fyra fastigheter i 

Plönninge ska säljas.  

Det föranleder Medlemsbladet 

att försöka överblicka 

gårdarnas moderna historia. 

Som Medlemsbladets läsare 

torde känna till, har vår 

släktförening sina rötter på 

dessa gårdar. På nedanstående 

satellitbild (från Google 

Maps) syns gårdarnas läge 

intill Harplinge kyrka. 

Fjällaregården hade Erik 

Theodor Bergenheim (1823 – 

1903) fått genom sitt 

äktenskap med Johanna 

Petronella Andersson, (1833 – 

1873). Hans svärfar, Anders 

Nilsson (1803 – 1881, gift 

med Christina Nilsdotter 1804 

– 1890) gav sin dotter gården i 

hemgift vid bröllopet 1854. 

”Denne Anders Nilsson var så 

förmögen”, (berättar min 

morfar Robert von Schéele i 

sina Minnen) ”att han i 

hemgift åt var och en av sina 

tre döttrar givit en ganska stor 

och präktig gård. De båda 

andra svärsönerna fingo 

Drängagård och Rosenberg. 

Fjällaregården omfattade cirka 

100 tunnland god åkerjord och 

30 á 40 tunnland skog. För en 

fjärde dotter och hennes make 

 

Region Hallands annons från september 2022. 

 

Bokstäverna F, K och P markerar Fjällaregården, 

Kyrkan och Plönninge, sydost om Harplinge. På 

prästgården bodde kyrkoherde Westerlund. Två av 

prästens barn gifte in sig i familjen Bergenheim. Erik 

Theodor Bergenheim på Fjällaregården gifte sig i sitt 

andra äktenskap med HannaWesterlund och Erik 

Theodors äldsta dotter Euphrosyne (Fj.I) var gift med 

Erik Westerlund.  
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betalade han, såsom jag tror, för 50 år framåt arrendet för Hansagård, som ägdes 

av Halmstad stad. Se, det var en riktig svärfar!”  

1873 gick Petronella bort efter att ha fött åtta barn. Erik Theodor gifte sig igen 

senare samma år, nu med Johanna (Hanna) Westerlund (1842 – 1922). De kom 

att få fem barn.  

Granngården Plönninge – på tio minuters gångavstånd – hade fått en ny ägare 

när Herman von Schéele (1823 – 1875) köpt den av löjtnanten Fredrik 

Gyllenhammar, för 37 500 kronor. Herman var gift med Henriette (född 

Nordenstedt, 1835 – 1902) och de hade redan fyra barn när de flyttade in på 

Plönninge i maj1862. På gården föddes ytterligare sju barn.  

 

 

 

Harplinge stationsbyggnad. Vykort från ca 1900 efter fotografi av C. Persson. Mellersta 

Hallands Järnväg var en enskild järnväg mellan Varberg och Halmstad via Falkenberg. 

som var färdigställd 1886. Banan inköptes den 1 januari 1896 av Statens Järnvägar.  
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Fjällaregården krävde engagemang för att drivas och Erik Theodor hade 

kanske inte det intresse som gården krävde. Det sägs att han mer tyckte om att 

jaga. I boken om sin 

mamma Gunvor, skriver 

systrarna Åsa och 

Borghild om sin 

morfarsfar Erik 

Theodor, att han ansåg 

att arbetet på gården 

skulle skötas av anställt 

folk och inte av honom 

eller av hans söner.4 

”Ekonomin gick bakåt, 

och man tvingades ta 

lån och inteckna 

gården”. Till slut måste 

den arrenderas ut. 

Jorden var bördig och 

byggnaderna i gott skick, så det var inga problem att få tag på en hugad 

arrendator.” En arrendator med familj flyttade in 1885 och tog halva 

boningshuset och resten av byggnaderna i besittning. Men i längden räckte inte 

detta och slutligen sålde Erik Theodor Fjällaregården 1894.  

Vilka som ägde Fjällaregården därefter och fram till dess att Hallands landsting 

köpte gården är inget jag känner till, utan en fråga för efterforskning. Under en 

lång tid hade Fjällaregården hyst Plönningegymnasiets verksamhet kring hästar, 

intill 2016. Region Halland som landstinget nu kallas, sålde Fjällaregården 

2017. Fjällaregårdens nuvarande ägare är hoppryttaren Niklas Arvidsson, som 

enligt uppgift i pressen sagt att han planerade att skapa ett hästcenter med 

utbildnings- och tävlingsverksamhet på Fjällaregården. Niklas Arvidsson tävlar 

för Helsingborgs Fältrittklubb och är en rutinerad och framgångsrik elitryttare.  

 
4 Bergenheim, Åsa & Skånfors, Borghild, Gunvor Maria Elisabet: ett kvinnoliv under 1900-

talet, Feminova, Umeå, 2019.  
 

 

Fjällaregården - foto från släktmötet i Harplinge 1992  
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1875 dog Herman von 

Schéele på Plönninge, 52 

år gammal.  

Därmed övergick gården 

till hans änka Henriette. 

Deras äldste son Henri 

(Pl.I) hade redan tidigare 

varit anställd hos fadern 

som inspektor på gården 

och nu övertog han 

ledarskapet för 

verksamheten. Han 

signerade sig GH – Götrik Henri - och arrenderade Plönninge av sin mor 

Henriette och brukade gården till efter hennes död 1902. Då samlades syskonen 

och överenskom 

att Henri skulle 

köpa ut dem från 

gården. För den 

händelse att 

gården – om 

Henri sålde den 

inom tio år – 

skulle visa sig 

vara värd än mer 

än det belopp 

man 

överenskommit 

som gårdens 

värde, skulle de dela även hälften av det överskjutande beloppet. Så skedde 

också när Henri slutligen sålde Plönninge i februari 1907. Vem som köpte 

gården framgår inte av de handlingar jag har tillgång till. Men i Harplinge - en 

bok om hembygden (andra delen, 1973) finns en detaljerad redovisning av 

rektorn vid Plönninge lantbruksskola Bror Wallentin om hur landstinget senare 

köpte gården 1940 och byggde för att inrätta en lantmannaskola där.  

 

 

Plönninge Lantbruksskola 2014 (Foto: Jan Svensson, Digitalt 

Museum) 
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På 1930-talet hade 

lokalerna vid 

Landstingets 

folkhögskola 

Katrineberg blivit 

otillräckliga på grund 

av det ökade intresset 

för fackutbildning hos 

jordbrukarungdomen. 

Därvid uppkom frågan 

om inrättandet av en ny 

lantmanna- och 

lanthushållsskola i 

länet. Frågan om en ny 

lantmannaskola 

hänsköts till Landstinget och en kommitté tillsattes. Kommitténs arbete 

resulterade i att landstinget år 1938 beslöt inköpa Plönninge. Priset var 225 000 

kronor. Under åren 1945–1947 uppfördes skolbyggnader, elevhem, 

matsalsbyggnader och andra för undervisningen nödvändiga byggnader. År 

1947 överfördes lantmanna- och lanthushållsundervisningen från Katrinebergs 

folkhögskola till Plönninge och skolan benämndes från början Hallands läns 

lantmannaskola men kallades också Plönninge lantmannaskola. Ett 

riksdagsbeslut 1963 medförde att jordbruksutbildningarna benämndes 

lantbruksskolor, vilket i detta fall blev ”Plönninge lantbruksskola i Harplinge.” 

År 1962 startade man även en skogsbruksutbildning, först i regi av 

Skogsvårdsstyrelsen, men vilken landstinget tog över 1971. År 1975 slogs de 

båda yrkesskolorna samman och blev senare gymnasieutbildningar. Från 1994 

var Plönninge ett naturbruksgymnasium.  

När detta nummer av Medlemsbladet skrivs är Plönninge fortfarande inte sålt, 

varför det är möjligt att historien kommer att få en fortsättning.  

(Som underlag för denna text har jag använt Roberts von Schéeles Minnen, böckerna 

”Gunvor Maria Elisabet: ett kvinnoliv under 1900-talet”, av Bergenheim, Åsa & Skånfors, 

Borghild, och Harplinge - en bok om hembygden (andra delen) samt diverse artiklar på 

Internet.)  

 

/Olle-Petter Melin, (Pl.X/Fj.IX) 

 

Plönninge gård, vykort från 1940 talet.  

 

Fjällaregården 2017 - nu i privat ägo. (Foto: Hallandsposten) 

about:blank


Sida 18 av 28 
 

FÖREMÅL MED ANKNYTNING TILL SLÄKTEN 

I denna föreslagna serie hoppas redaktionskommittén att DU vill dela med dig 

av något du äger och som tidigare tillhört någon i vår släkt. Förutom en bild på 

föremålet kan du berätta ett minne – eller en reflektion – något om föremålets 

tidigare ägare eller något om föremålet. Beroende på vad du vill, kan texten vara 

personlig, beskrivande eller utredande. Som vanligt gäller att vi hjälper dig med 

din text, om du önskar det.  

Också tidigare har Medlemsbladet publicerat sådana föremål, och vi kanske ska 

återkomma till dem också. 

En liten tavla  

Som ett exempel bjuder jag, Olle-Petter Melin, på denna lilla tavla, som tidigare 

har tillhört min moster Astrid von Schéele (P.X/Fj.IX). Den är signerad, men 

liknande bilder återges, av auktionshus på internet, av andra konstnärer. 

Efterforskningar jag gjort visar att de är fritt utförda kopior av fresker i familjen 

Vettis hus (Casa dei Vettii) i Pompeji.  

 

 

Astrids tavla, fotograferad utan ram. 
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Jag upplevde moster Atti som omtänksam, alltid snäll och försiktigt humorfylld 

mot oss syskonbarn. Hon var duktig med hushållning – vi fick ofta dricka 

hennes hemkokta saft - och engagerad i vår skolgång; - jag är en av flera 

syskonbarn som fått tillgång till duktiga lärare för extralektioner genom hennes 

försorg. Men när min mor talade med sina systrar om Astrid, fick jag alltid ett 

intryck av Atti som en väldigt sträng person, som de, trots att de alla var vuxna, 

tycktes vara smått rädda för.  

Först senare har jag förstått sammanhanget. Astrid var näst äldst av syskonen 

och hade tidigt fått i uppgift att se till 

småsyskonens fostran, då deras mor 

ofta var sjuk. Det tycks mig nu också 

självklart - att Astrid, som alltid älskat 

och tagit sin egen skolgång på stort 

allvar – tog på sig uppdraget att vara 

rektor för Kjellbergska Flickskolan. 

Hon var van vid ledarrollen. Och hon 

var van vid att ha medvetna och 

stränga krav. Som tonåring frågade jag 

henne varför hon hade sökt det tunga 

arbetet som rektor. Hon svarade: ”Jag 

gör hellre arbetet rätt själv, än att jag 

måste göra om det efter någon annan”.  

När jag tänker på hur Astrid framstod i 

kontakterna vi hade i hennes eller mina 

föräldrars hem, inser jag att hon 

växlade mellan olika, kanske väl inövade, beteenden - beroende på hur många 

och vilka personer som var samlade. Hon har då kommit att illustrera för mig 

vad det innebar att i praktiken skilja på sitt professionella framträdande och att 

vara personlig i kontakten med omgivningen. Hon överraskade mig alltid när 

hon var personlig – som till exempel när hon önskade mig och min dåvarande – 

och nyfunna - pojkvän lycka till med vårt beslut att bilda ett gemensamt bo. Jag 

hade varit övertygad om att vårt förhållande – ett mellan två män - borde hållas 

hemligt för Astrid! Men givetvis var hon aldrig själv privat gentemot mig. Och 

om Atti verkligen bara var sig själv inför någon annan person, så var det nog 

inget som någon annan, än just den speciella personen, kände till.  

Den här tavlan hängde på Attis rum i lägenheten på Arkivgatan i Göteborg, i den 

bostad som hon delade med sin far - min morfar - Robert von Schéele (som 

också hade varit rektor). Tavlan är en för sin tid typisk turistprodukt – möjligen 

 

Arkeologen Antonio Soglianis akvarell 

efter en fresk från Casa dei Vettii, 

publicerad 1898 i Nuovi scavi di Pompei 

Casa dei Vettii appendice ai dipinti 

murali.  

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=30592790072&searchurl=an%3DSOGLIANO%2BANTONIO%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title8
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=30592790072&searchurl=an%3DSOGLIANO%2BANTONIO%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title8
https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=30592790072&searchurl=an%3DSOGLIANO%2BANTONIO%26sortby%3D17&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title8
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tillverkas och säljs liknande ännu idag. När Astrid reste till Italien med en 

väninna hade turismen började öka i omfattning igen, efter nedgången under 

andra världskriget. Astrid har sannolikt köpt - eller fått - den lilla bilden som en 

”souvenir”. (Ordet är franska för att minnas) ”I synnerhet förr”, står det i 

Svenska Akademins Ordbok, ”betecknade ordet souvenir även föremål som 

någon får av någon till minne av vederbörande eller av en viss händelse.”  

Mina undersökningar har visat att motivet finns i variationer på bevarade 

väggmålningar både i Pompeji och på andra ställen i Italien. Jag har alltid sett 

dragdjuren som hästar, trots att de både på fresken och tavlan är fantasifullt 

utförda som hjortdjur. Min tolkning är ändå att bilden föreställer en tidigare 

välkänd tankefigur.  

Körsvennen representerar då 

människans vilja, som måste 

kunna tygla de två dragdjuren 

Förnuft och Känsla. Liknelsen kan 

spåras till Platons dialog 

”Faidros”. I denna väggmålning är 

föraren bara en pojke, vilket på ett 

insmickrande sätt intygar att även 

om körkarlens uppgift är svår, så 

kan den bemästras.  

Att sälja bilder till långväga 

besökare är en gammal tradition. Konstnärer och skulptörer riktade sig tidigt till 

resenärer för att få inkomster av sina verk. Sedan utgrävningarna i Pompeji tog 

fart under 1800-talet, sålde många, mer eller mindre duktiga, artister med 

framgång sina alster till besökande nordeuropéer.  

När Atti köpte, eller kanske fick, den här tavlan vet jag inte. Jag vet att hon alltid 

reste i sällskap – dels var det sällan som en dam reste ensam på den tiden, dels 

ökar ett gott sällskap resans värde. Både personer med liknande intressen, och 

personer som är olika, kan få ett stort utbyte av att resa tillsammans - om man är 

öppen och accepterar att vi är många som kämpar – med varierande lycka - för 

att kontrollera våra dragdjur. Jag vet att Atti under sin livsresa intresserade sig 

varmt för sina syskonbarn – jag fick alltid ett kort av henne på min födelsedag. 

Hennes julklappar åtföljdes av hennes långa, lärda och roligt rimmade verser. 

För mig är tavlan ett fint minne av Astrid - och av den kloka och föredömliga 

självkontroll som hon utövade, både i familjen och i sitt yrkesliv.  

/ Olle-Petter Melin (Pl.X/FjIX)  

 

Fresk från ”Dykarens gravkammare” i Paestum, 

Salerno, Italien  
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NÅGRA UTDRAG UR ”TRO, SEDER OCH FOLKDIKTNING” 

av Karl A. Karlsson.  

”Harplinge och Steninge socknar äro goda studieobjekt ifråga om gamla 

sedvänjor och folkdiktning”, skriver författaren Karl Karlson i rubricerade 

artikel, som publicerades i Harplinge - En bok om hembygden (1927).  

”Övertro och skrock äro dess bättre i rask utdöende, och ingen torde sörja 

däröver, men de erbjuda ett tacksamt och intressant studium för en uppsats som 

denna. Övertron har spelat en stor roll i folklivet fordomdags. Sålunda fanns ett 

rikt fält av regler, av primitiv och vidskeplig natur, om hur man skulle bete sig 

vid det eller det tillfället, vad man skulle göra eller underlåta, till exempel vid 

olika årstider och högtider, vid olika tillfällen i livet, vid dåligt möte, till skydd 

mot onda ögon, mot trollpackor och deras anslag, mot gastar och troll, till bot 

för sjukdomar och så vidare. Och en del gott folk sysslade ju också med att 

förvärva sig hemliga konster att skada sin nästa, sända sjukdomar, förgöra 

kreaturen, tjuvmjölka korna och så vidare, detta kallades då för svartkonster. 

(…) 

Numera torde väl så gott som ingen i dessa två socknar tro på dessa sägnernas 

mytfigurer som jag i denna uppsats vill låta passera revy, även om lite var inte är 

helt kemiskt ren från mera modern vidskepelse. Men dock har jag i mera 

avlägsna socknar i vår provins träffat gamlingar som ännu tro på trollen och det 

lika fast som på någon realitet i världen. Jag vill då här i korta drag genomgå 

åtskilligt om de övernaturliga väsen varmed folktron sysslat i våra hemsocknar.  

Jättarna som bodde i Harplinge kunde inte mera trivas där sedan kyrkan blivit 

byggd av den ädla fru Harpa. De skyggade ljuset och kristendomen, drogo 

därför upp till Steningebergen där de togo sitt tillhåll. Men klockklangen från 

Harplinge kyrka, som av dem kallades ”Harplinge bjällerko” smärtade deras 

öron, och förbittrade däröver kastade de stenar för att slå ned densamma. De 

stod uppå Steningebergen och kastade. Men stenarna hann inte längre än till 

Kullagårdens ägor i Skintaby, där de kvarlegat, den ene till ett tiotal år före, den 

andre till något efter, senaste sekelskifte. Stenblocken har fordom kallats 

”jättekasten” men också ”hauge stenar”.5  

Trollen finnas flerstädes omtalade i dessa församlingars sägner. Gillesstugan i 

Lyngåkra skall ha fått sitt namn av att trollen på Aggaredsberg brukade infinna 

sig till gästabud där.  
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Då Karlsson inte återger berättelsen gör jag ett utdrag ur Sven Peter Bexells 

”Hallands historia och beskrivning” (1817–1819):  

”Sammaledes ligger ett torp uti Harplinge socken och Lyngåkra by, som kallas 

Gillestugan, tätt under ett högt berg, som kallas Aggaredsberget. Torpet sägas 

hava fått sitt namn av de gillen och dryckessamkväm, som sockenmännen i 

forna tider esomoftast hava haft därstädes. Uti detta torp berättas följande 

händelse hava tilldragit sig: Ett troll, som haft sin boning uti Aggaredsberget, 

skall ofta hava kommit in uti Gillestugan, då sockenmännen varit samlade att 

hålla gille, och druckit av deras öl, utan att de blivit det varse, så att deras 

dryckeskäril oförmodeligen blivit uttömda, varöver ofta trätor och slagsmål 

emellan de drickande yppades, i det att den ene höll den andre misstänkt för 

svek och bedrägeri uti dryckesmålet, enär de ju ej kunde se detta troll och spöke, 

som var deras dryckeskamrat och hade gjort sig osynligt. Slutligen råkade en 

gång en sockenman, som säges hava sett i syne, giva sig in till dem, där de voro 

i torpet och gav sig i deras sällskap, och när han då blev trollet varse, förtröt han 

därpå, att det drack ut deras öl. Gick alltså ut genom dörren och tog sig en 

vedklubba I handen och går åter in och slår trollet för pannan med densamma, 

och syntes det aldrig mer. En rund tid därefter, då Harplinge sockenmän voro 

sjöfarande, råkade de ut för ett starkt stormväder och anlände till en ö, som 

kallas Anhölt, varest de vid stranden möttes av en gammal gråskäggig gubbe, 

som frågade, var de voro hemma. På svaret: uti Harplinge socken, sade han: "Se, 

jag vet ganska väl var den socknen ligger, där var fordom mitt hemvist uti 

Aggareds berg." Frågade han dem ytterligare, om de ännu dricka Jans minne uti 

Gillestugan, och då de blevo häpna och tänkte han skulle betala dem med 

samma mått, kunde de honom ingenting svara. Då yttrade han sig omsider 

sägande: "Jag hade väl längre blivit hos eder i Harplinge, hade icke den stora 

biälla-koen varit och det starka Jans minnes drickandet.” (Med biälla-kon 

förstod han kyrkan och med Jans minnes drickandet den ära, som i fordna tider 

Jans eller Jöns skedde här i orten som annorstädes vid gillen och gästabud då de 

drucko hans skål. Denne Janus förmenas hava varit Noach. De gamla cimber 

hava i begynnelsen av januari månad (som av Janus haver sitt namn) sända 

varandra starka drycker, dem de kallade S:t Jans dryck, och vilket skedde Noach 

till ära och ihågkommelse, då han var den förste som efter syndafloden 

planterade vingårdar.)  

 

Åter till Karl A. Karlsson:  

Utom olika varianter i sägnen om trollen å Aggaredsberg, figurerar trollväsen i 

sägnen om trollhornet i Haverdals by. 

Också om detta vet Sven Peter Bexell besked, och jag citerar följande ur hans  

”Hallands historia och beskrivning”:  
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Sist ligger i Harplinge socken en by, som kallas Hafverdahl, och i samma by en 

gård, som heter Hornagården, vilken av en urminnes händelse säges hava fått sitt 

namn. Ett troll, som en afton strax efter solbärgningen kommit ut ur en 

jordkulle, som kallas Wega hög, ej långt från benämnda by, mötte en ridande 

person och framräckte ett horn med begäran, att han ville dricka därav. I stället 

hade denne vid mottagandet av hornet ryggvarts utslagit drycken, och så mycket 

vätska därav råkat komma på hästens länd, att håret gick därav, såsom hade det 

varit avskållat medelst hett vatten. Därpå han ögonblickligen givit hästen 

sporrarna och då han kom fram till Hafwerdals by kastade han hornet ifrån sig in 

uppå en åker, där nu ovannämnde Hornagården är byggd. Men trollet tillika med 

några andra, som voro i dess följe, efterjagade den ridande och slutligen ropade 

ett av dem till honom: "Rid det årde, ej det trådde, eljest kostar det ditt liv". 

Varuppå han äntligen retirerade sig in på en åker och måste där förtöva natten 

över till sol uppgick. Den morgonen gick han till den plats, där han hade kastat 

hornet, och fann det igen. Samma horn blev länge i denna gården förvarat, men 

uti vars händer det i senare tider kommit, vet ingen att berätta.6 

Tillbaka till Karl A. Karlsson:  

Goenisse, som tomtegubben i denna trakt mera allmänt lär ha kallats, har 

ävenledes spelat en stor roll i ortens folktro. Troligen, efter vad forskningen 

numer håller antagligt, lär detta väsen haft sitt ursprung i någon form av dyrkan 

av fädernas andrar fordomtima, då man tänkt sig den gamle husfadern ännu 

hålla sitt vakande öga över gården. Sen har därav blivit tomten. – Goenisse var 

bra att ha, han skötte sysslorna då husfolket sov, han vakade över gården. Men 

han måste behandlas väl, annars flyttade han. Till en granne eller dylik. Var det 

en person som förr i världen kom till välstånd, trodde man gärna att han hade 

”goenisse”. Men trots att tomten var välvillig och snäll var det dock nog här på 

orten så, att man ej ville räkna det riktigt rätt, att hålla sig med tomtegubbe. Det 

skiner fram i folktron om tomten, - och i sägnen om tomtegubben i Harplinge 

prästgård befaller prästen denne till sist, vid öppnat fönster, draga dit ”där han 

sitt rätta hemvist haver”.   

Ännu en gång vänder jag mig till Sven Peter Bexells ”Hallands historia och 

beskrivning” för att läsa hela historien: 

I Harplinge prästgård berättas före reformationstiden, hava varit en tomtegubbe, 

vilken där haft sitt uppehälle intill första lutherska prästs ankomst. Denne 

förnam, att drängarna, så ofta de hade hållit måltid, togo någon mat ut med sig, 

 
6 ”Rid det årde, ej det trådde” innebär att den ridande bör fara - på tvärs mot 

åkerns plogfåror – så att inte trollen ska hinna i fatt honom.  
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utan att han visste vem som skulle hava den. Omsider, då de en gång spisat, och 

han såg dem likaledes taga mat med sig utav bordet, frågade han dem, till vem 

de buro maten. Svarade de honom, att de gjorde det åt en dräng, som länge varit 

i gården. Åter frågade han dem vad drängen hette, då de svarade Koniste. Varpå 

prästen, lät kalla Koniste fram till sig och sporde, vem som hade statt honom i 

tjänst. Han svarade: De förra präster som varit i gården. På frågan, var han 

gjorde av den myckna maten, som drängarna buro till honom, visade han prästen 

en jordhåla i uthusen, varest han sammanblandat den. Ytterligare frågade 

prästen, vad han ville göra av den sammanlagda spisen, och erhöll det svar, att 

det komme honom intet vid, man skulle allenast låta honom (drängen) bliva i 

frid, så skulle ingen någon skada vederfaras. Då förmärkte prästen, att han måtte 

vara ett djävulens verktyg, och frågade var han var född och kommen. Svarades, 

det komme honom ej vid. Varpå prästen nästa morgon lät inkalla sitt tjänstefolk 

till bön och morgonvard, varvid även tomtegubben blev inkallad; och då bön 

hållits, slutade prästen med en särskild bön till Gud, att han ville skilja denna 

elaka personen ifrån gården. Efter förrättad bön blev tomtegubben förvandlad i 

en så förfärlig hamn och skepelse att det andra husfolket begynte rädas för 

honom. Men prästen sade: "Kära barn, rädens ej; han skall ej göra eder någon 

skada”, och frågade sedan tomtegubben, var han vore kommen ifrån. Därpå 

svarade han: Ifrån Nobis-krog".7 Prästen sade omsider till honom vid uppgjort 

fönster: "Så far då i Jesu namn dit, där du ditt rätta hemvist haver; varuppå han 

försvann och lämnade en ond stank efter sig i stugan. Natten därpå timade en 

vådeld i prästgården, som den alldeles lade i aska, utan att någon visste, var 

elden var lös kommen. Dock utan tvivel genom denna arga fördrivna 

tomtegubbes föranstaltande, ty alla, som voro tillstädes, sågo honom springa 

omkring vådelden ropande: "Hå, hå! Se så skall man taga rätt på denne prästen". 

Den tid, detta, hände, stod prästgården på ett annat ställe, som nu kallas 

Morstlyckan.   

Karl A. Karlsson fortsätter:  

Spiritus var ett i denna ort mycket omtalat väsen, i motsats till ovannämnda, 

kanhända ej av så stor allmän-mytologisk art. Denna var emellertid en liten figur 

som förvarades av sin ägare i en ask, därför kallades han också ”askapelle”. Den 

lycklige – eller kanske i själva verket olycklige, ägaren av en ”spiritus” behövde 

aldrig bli fattig, ty var gång han öppnade locket på asken fick han av dessa ande 

en penning. Och liksom man misstänkte folk för att ha en goenisse, kunde man 

tro om sin granne att han häll sig till ”spiritus”.  

 
7 ”Nobiskrog” är en mycket gammal beteckning för helvetet.  
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”Skogssnuvan” var den ortliga benämningen på ”skogsrået” eller ”skogsfrun”. 

Hon förde folk vilse i skogen, var fager att se på, men hennes rygg var ihålig 

som ett baktråg. Å det var rätt svårt att skilja mellan verklig människa och 

trolltyg, då ju naturligtvis skogssnuvan inte gärna vände ryggen till.  

Näcken eller bäckamannen florerar rikt i ortens sägenliv. Kunde man kasta en 

grimma på honom förvandlades han till en häst och kunde tjänstgöra som 

dragare.8 Jämför sägnen ”Wägarpsbonden och Näcken.”  

Ännu en gång lämnar Karlsson oss moderna läsare i sticket när han utgår från 

att vi känner till hans referens. Jag emellertid hittat en annan anteckning som 

Karlsson gjort om denna berättelse, som Karlsson hört av Lars J Bengtsson i 

Steninge, när denne var 90 år:  

Sålunda var det en gång en bonde i Wäggarp, Getinge, som fångade näcken. 

Långt nere vid den s k Folkastadsåns södra hörn låg för många år sedan en liten 

bondby, kallad Wäggarp, den tillhörde Fröllinge herregods, numera förvandlad 

till en liten plattgård, med samma namn och tillhör ännu Fröllinge, men bebos 

under denna tid av 4 eller 5 bönder, så kallade ”Herrskapsbönder”. Då hade en 

av bönderna, som troligen var den knipslugaste, åtskilliga gånger lagt märke till 

att en liten utsökt vacker häst gick och betade på kanten av ån. Genast föll det 

honom i tankarna att det var Näcken. Han hade hört att om man kunde fånga en 

sådan häst, kunde man slita honom både natt och dag utan både foder och vila, 

men att fånga honom det var lättare sagt än gjort, ty det kunde endast ske genom 

att få ett stålbetsel i munnen på honom. Men icke förty, beslöt vår man att våga 

försöket. Nästa gång lille vackre hästen blev synlig smög han sig, med sitt betsel 

i hand, så sakta och försiktigt så nära hästen som möjligt och utan att väcka hans 

misstankar, låtsande liksom att han icke såg hästen. När han kom mitt för honom 

lyfte hästen upp huvudet och genast var mannen färdig och fick betslet i munnen 

på honom och därmed var hästen fångad. Så länge han hade betslet i munnen 

kunde de köra med honom så mycket de ville, och därav kom ordspråket, som 

går igen även i våra dagar och lyder: ”De körde med honom som Wäggarparna 

körde med Näcken”. 

I sin uppsats i Harplinge hembygdsbok fortsätter Karlsson:  

Maran var ett väsen som hemsökte folk och kreatur, i sömn eller halvslummer. 

Den brukade fläta manen på hästarna. På folk kändes den som ett tungt 

tryckande, obehaglig känsla på bröstet och förorsakade illamående. Maran såg 

 
8 Bäckahästen. 
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man i regel icke, dock fanns det den som sett den i hast kila nedför sängtäcket i 

en råttas gestalt.  

Lyktgubbar. Det var väl i huvudsak irrbloss ute i kärrmarkerna som spelade 

”lyktgubbars” eller ”lysares” roll.9 Men annars trodde man att ”lysarne” voro 

spöken eller lantmäteriets orättvisor. Man hade även ute i markerna sett 

lantmätarkedjan nattetid, eldröd och glödande, rusa åstad, man hörde ropen som 

av lantmätare ute å fälten.10 Men, vad de egentliga ”lysarna” beträffar var det i 

sig själv rätt ofarliga spöken. Den som kunde framsäga en viss formel, kunde 

därmed tvinga en lyktgubbe att lysa sig hem.  

Djävulen. Det är ju självklart att den onde och hans anhang i personifierade 

former hava spelat en dominerande roll i folktron, synnerligen i sådant som som 

rörde häxerier och blåkullafärder. Det var fara för livet i tider då häxeri-

processerna flammade upp, ifall man ansågs kunna för mycket i hemliga 

konster, i all synnerhet om den som misstänktes därjämte hade ett lyte, eller var 

gammal och ful. Men det låg också stor fara i att vara häxmästare och dåligt 

kunna sitt yrke. Det talas om en svartkonstnär i Harplinge att han en gång läste 

fram en hel stab tjänstemän av ondskans här, men efter det han glömt formeln, 

var det nära nog omöjligt för honom att bli dem kvitt, innan han till sist i minnet 

åter fann vad han skulle säga. Om den som bedrev otillåtna svartkonster gällde 

väl att det en tid nog tycktes för honom gå bra, men förr eller senare var 

kontraktet ute, och då hämtades han ofta av djävulen själv. ”Skam tar alltid sitt”, 

säger ett ordspråk. Men ofta antog man även att en del andra människor, än 

precis med svartkonster sysslande, ”hämtades” på så sätt, det var sådana som 

påtagande mycket levat i förhärdelse och dåligt leverne. Det har omtalats hur 

man måste hämta en präst för att driva bort djävulen, vilket ofta skedde genom 

ett borrhål i väggen. Rökning med svavel skall även mot sådant varit ett 

verkande medel. / Utdragen är gjorda av redaktören. 

 
 

9 Svenska Akademiens Ordbok har följande att berätta om irrbloss: ”benämning på 

ljusfenomen bestående i utefter marken liksom hit och dit springande eller hoppande små 

lågor som efter mörkrets inbrott stundom uppträda på sumpiga ställen (och som av äldre tids 

folktro uppfattades såsom illvilliga väsen vilka bland annat förde vandraren vilse, om han 

följde dem.) 
10 Här har sannolikt Enskiftet (1807) och Laga skifte (från 1827) satt sina spår. Målsättningen 

med dessa lagstadgade skiften var att sammanlägga ägorna i så få skiften som möjligt. När 

skifte skulle verkställas i en by sändes en lantmätare dit för att mäta upp böndernas jord, rita 

skifteskartor och omfördela marken. Det var dock många bönder som inte ville veta av något 

skifte.  
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