SKATTER SOM GÖMTS, GLÖMTS OCH HITTATS
Håll utkik efter blossande eldsken, galna höns eller stenblock lagom för 50 män.
Vad gör man när fienden är i antågande?
Gömmer sina klenoder väl. Viktigt är att det inte finns någon lättläst skattkarta som avslöjar platsen.
Ett vanligt problem med gömda skatter är att de faller i glömska, en fördel för skattletare.
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En nyckel
till Hovdala silver
återfanns under slottets golvtiljor.
För att den inte skulle påminna om
den förtretliga skatten slängdes den
i sjön - flera gånger. Men kom strax
i retur, i fiskenät och ur en gäddas
mage. Numera är den borttappad.

I östra Hästhagehultet finns flera gömmor att söka efter. Någonstans ligger kistan med slottets
undangömda silver. Att bärga den lär bli ett styvt arbete, man lät 50 män lägga en stor sten
ovanpå.
Ser du ett eldsken blossa har du sju kistor med mynt inom räckhåll! För att få makt att ta upp
skatten måste du kasta en psalmbok eller ett föremål av stål över den, innan eldskenet försvinner.
De sju kistorna sägs härstamma från en tidigare godsherre som under sju år inkasserade skatt i
Skåne, och sedan gömde alltihop i Hästhagen.
Strax intill finns Gullkullen med tillhörande
skatt. Trots att den finns registrerad i Riksantikvarieämbetets arkiv har ännu ingen
funnit den.
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Myntet hittades vid utgrävning av
borgen vid Gårdstalien, Hovdala slotts
föregångare. Det präglades under en
turbulent tid av den mäktige Sören
Norby, sjökrigare och Gotlands länsherre. Sören var trogen Christian II
(i Sverige kallad Christian Tyrann) och
fördrevs av den nya kung Frederik I
1526. Myntet är propaganda – för den
gamle kungen, samhället och katolicismen – och har genomborrats av en
stilett. Var någon på borgen av annan
mening?

Skyltens plats

Närmare Lörup är det en kopparkittel med
pengar du ska söka. Penga-eken som stod
i backen och alla håligheter efter tidigare
skattsökare är numera borta. Ryktet säger
att några Lörupsbor lade beslag på skatten. Lyckas du få syn på den kommer en
uppflygande höna eller annat fyle försöka
skrämma dig.

Ibland dyker skatter upp självmant, när ingen söker
dem längre. Som de fyra malmgrytorna som återsåg
dagens ljus när två värnpliktiga grävde öppna
skyttevärn vid Stora Sjödala,
en vårdag 1986.

If you see the blaze of firelight, you are within
reach of seven chests full of coins! To have the
power to bring forth the treasure you must throw
a psalm book or an object made of steel over the
firelight, before it disappears. The seven chests
are thought to originate from a previous lord of
the manor whom for seven years collected taxes
in Skåne, and then hid all of it in Hästhagen.
Next to the village lies Gull-kullen with its own
treasure. Despite the fact that it is noted in the
Swedish National Heritage Board archives it has
not yet been found. Sometimes treasure turns up
of its own accord, like the four cauldrons which
saw the light of day by accident one spring day in
1986.

Versteckte, vergessene und
gefundene Schätze

Sieben Kisten mit den Steuergeldern von sieben
Jahren können Sie heben, wenn Sie ein Gesangbuch oder einen Gegenstand aus Stahl darüber
werfen, solange Sie einen Feuerschein sehen.
Ein noch nicht gefundener Schatz in Gullkullen ist
im Archiv des Zentralamts für Denkmalpflege
registriert.
Wenn Sie den geldgefüllten Kessel in der Nähe
von Lorup finden, wird ein aufflatterndes Federvieh versuchen, Sie zu erschrecken.
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Vet du att...
… man gömde allt från fläsk till guld och silver under orostid.
Att gömma saker kunde också vara ett sätt att spara för framtiden.

What do you do when the enemy is approaching?
Hide your treasures well, without a map which
would easily reveal the location. Hidden treasures
get forgotten however; an advantage for treasure
hunters.
At Hästhagen, west of the village of Broslätt,
there are several places to search. Somewhere
there is a chest with the estate’s hidden silver.
To salvage that will be a tricky job, because 50
men carried the huge boulder which covers it.

In stürmischen Zeiten wurde alles vom Speck bis
zum Gold versteckt.
Das Verstecken war auch eine Möglichkeit, für die
Zukunft zu sparen.
Irgendwo im alten Hästhagen liegt die Truhe mit
dem versteckten Silber des Schlosses, auf die 50
Mann einen großen Stein gelegt haben.

Häradsekonomiska kartan från 1926-1934

Skånes mest kända skatt har sökts av många göingar, plåtmynten från Loshultskuppen 1676. De grävdes ner under snapphanefejderna. Ett okänt antal försvann
vid kuppen, minst 18 000. Den typen av mynt är världens största, de äldsta är
33 x 67 cm och väger upp till 20 kg/st.

Treasures which have been hidden,
forgotten and found
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Grytorna finns i hembygdsmuseet,
Hässleholm.

Malmgrytorna är tillverkade mellan 1600-1800-talen
och kommer troligen inte från ett vanligt torpar- eller bondhem.
Tillhörde de Hovdala slott, Brönnestads prästgård eller Skyrups herrgård?
Text: Cia Larsson

