
Skrikande dödskallar
och huvudlösa spöken

Många helt vanliga hus hemsöks av spöken. Människorna som bor där
rapporterar om övernaturliga gäster även i fullt dagsljus. Men de flesta
kända spöken förknippas med gamla herrgårdar, slott och kloster. Många
är gengångare efter män och kvinnor som avrättats genom halshuggning.
Det finns också historier som handlar om huvuden som förlorat sina
kroppar, de skrikande dödskallarna…

I en del gamla hus finns dödskallar som helt enkelt vägrar att flytta. På
Wardley Hall, utanför Manchester i England, förvaras kraniet av en präst
som avrättades för förräderi 1641. Efter avrättningen förvarades kraniet på
Wardley Hall i många år. När man sedan försökte begrava kraniet utbröt
en våldsam storm. När man kastade det i en damm återvände det ändå till
Wardley Hall.

Den skrikande dödskallen på Bettiscombe Manor i Dorset i England gjorde
ungefär samma saker och mer där till. Skallen skulle ha tillhört en
västindisk slav. Ägaren hade lovat att föra tillbaka slaven till Afrika när han
dött. Där skulle han få begravas. Men ägaren bröt sitt löfte och begravde
slaven på en kyrkogård i England i stället. I flera veckor hölls ägaren
vaken på nätterna av stönanden och skrik. Då grävde man upp kroppen
och lade den på vinden. Efter många år var bara kraniet kvar.

Varje gång man försökte ta bort kraniet förstördes grödorna av åskväder
och boskapen dog. Man begravde skallen 3 meter under jord men nästa
dag låg det ändå ovan mark och väntade på att bli hemburen.
Och på vinden skrek den som en ”fångad råtta”
enligt en yngling.
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När det gäller antalet huvudlösa spöken så finns det inget som slår Towern
i London. Towern var i många hundra år ett känt fängelse och
avrättningplats. Ett av offren var den unga Anne Boleyn. Hon var kung
Henrik VIIIs andra hustru som avrättades för förräderi. Annes bleka gestalt
sägs vandra omkring i Towern, både med och utan huvud. Vakterna har
också sett henne i kapellet där hon ligger begravd.

Margaret, grevinna av Salisbury, halshögs i Towern år 1541. Hennes
skrikande vålnad springer fortfarande omkring på Tower green. Precis som
hon gjorde innan hon greps och fördes till stupstocken.

1. Vad betyder övernaturlig?
2. Vad är ett kloster?
3. Var ligger Wardley Hall?
4. Vad är ett kranium?
5. Vad hände när man försökte ta bort kraniet från Bettiscombe Manor?
6. Vad användes Towern till?
7. Vilken ”vanlig” siffra är den romerska siffran VIII?


