NILS OLSSON OCH JÖNS LARSSON
Det var den 30 december 1825. Det var en vinterdag med frost, men ingen snö på markerna. Drängen
Nils Olsson var på väg till byn Sövröd med ett bud från sin husbonde åbon Nils Andersson. Den lilla
vägen gjorde en skarp krök precis innan man kom in i byn. Plötsligt spärrade skogvaktare Anders
Hörgren från Höör vägen. Nå Nils, sporde han, varför satte du eld på kyrkoherde Cronvalls bok? Jag har
inte satt eld på något träd, replikerade Nils. Du gör inget annat än beskyller oss drängar för både det ena
och det andra. Passa dig så du inte får stryk. Nils hötte med nävarna och Anders fann det för gott att
avlägsna sig.
På tillbakavägen hem skakade Nils av vrede, gick in till en bekant och bad att få låna en yxa. Han sade
att han i den närbelägna skogen skulle hugga några ekekäppar, då han skulle lyfta en vagn där hjulet
trillat av och hade behov av dessa käppar.
I skogen högg han ett par tre grova ekekäppar, satte dem så att ingen såg dem, gick tillbaka och lämnade
yxan.
Några dagar senare, närmare bestämt den 3 januari 1826, var Nils Olsson åter i byn. Då fick han syn på
Anders Hörgren, som kom ut från ett hus. Han hämtade käpparna och gick efter Anders. Då sprang han
på Jöns Larsson, dräng hos åbon Per Andersson, som frågade vad som stod på. Han talade om vad
Anders Hörgren hade beskyllt honom för, och nu skulle han springa ifatt honom och ge honom stryk. Nu
var det dags för hämnd.
Jöns Larsson hakade på och de skyndade efter skogvaktaren. Vid byns å, cirka 300 meter från byn, var
de ikapp honom. Överöste Anders med slag av käpparna på huvud och överkropp. Anders värjde sig,
men till sist ramlade han omkull och blev liggande. Drängarna tappade då intresset och vände om för att
bege sig tillbaka till byn.
Men Anders Hörgren kvicknade till, lyckades ta sig upp och började springa mot hemmet i Höör.
Drängarna hörde detta, satte av efter honom och började åter slå mot huvudet. Anders Hörgren stupade
och blev liggande. Nils Olsson och Jöns Larsson begav sig därifrån.
Från byn hade man hört konstiga ljud, och några karlar beslöt sig för att ta reda på orsaken. Efter
omkring en timme fann de skogvaktare Anders Hörgren liggande på den frusna marken och mycket död.
Länsmannen tillkallades, och eftersom man förstod vem som slagit skogvaktaren började man leta efter
drängarna och fann dem gömda i ett uthus. De fördes till häktet i Höör och efter rättegången i Frosta
Häradsrätt överfördes de till fängelset i Malmö dömda för gemensamt begånget dråp på skogvaktare
Anders Hörgren att genom halshuggning mista livet på Hörby avrättningsplats.
Detta skedde tisdagen den 1 september 1826. Det makabra i sammanhanget är det tal som Kungliga
Hovpredikanten Anders Cronsioe höll efter det att drängarna mist livet och ännu låg kvar på marken vid
stupstocken utan huvud. Talet är på 16 sidor och finns bevarat på Kungliga Biblioteket i Stockholm.
Här följer delar av det:
“I deras ännu rykande blod skref Guds finger warje mandråpares slutdom. Alt sådant wederfors dem till
ett exempel, men oss alla till en förvarning, att vi icke skola hava begärelse till det ondt är, såsom de
begärelse hade. Måtte deras ohyggliga död verka ett godt verk i oss alla........
Den rysliga gärning, vars straff idag kallade tusende av alla åldrar och kön tillsammans på detta ödsliga
rum......
Vänd då icke bort, syndare! Din stygga blick ifrån desse stympade lik! Se här den blick slocknad som
fordom ljungade hämndens blixtar, denna kind bleknad som så ofta rodnat av vrede, denna hand
förlamad som lyftes till brodermord....

Vistandet innanför fängelsets murar utgjorde för dem en kedja av själens bekymmer och kroppsliga
lidanden. Dödsens och helvetets ångest råkade uppå dem. En aldrig döende mask gnagade på deras
betungade samveten, tills de äntligen här på avrättningsplatsen, i blomman av sina år, funno sitt sista
jordiska mål. De har nu gått över till en annan värld, att stå inför en högre Domare, vars oåterkalleliga
dom är oss förborgad....”
Hela det långa talet inför församlingen och allmänheten som uppgick till flera tusen avslutades med
“Böjom våra hjärtan till Gud och nedkallom över oss Hans välsignelse! Herren välsigne oss och bevare
oss, herren.”
Nils Olsson blev 22 år och Jöns Larsson 34 år.

Sövrödsån.
Anders Cronsioe var Kungl. Hofpredikant, Prost och Kyrkoherde i Hög. Född i Håstad den 22 december
1803. 1821 blev han stadskomminister och slottspredikant i Malmö och blev mycket omtyckt. Han hade
många talanger, ritade och målade väl, var en god sångare och mycket musikintresserad, kompositör till
några nätta, ännu bevarade saker. Tog väl del av sällskapslivet och enligt en anteckning gjord av Peter
Wieselgren “blivit ett av offren för Malmös gästfrihet mot sina präster.”
Han hade oförgripliga tankar om brottslingars rätta och ändamålsenliga behandling, särskilt i fängelset.
Anders Cronsioe avled i Lund den 26 juli 1861.

SVEN MÅNSSON RÖRSTRÖM
I april 1833 utspelade ett drama i Södra Rörum. Byns smedja, som var sammanbyggd med ett annat hus,
fattade eld och båda brann ner till grunden. Ingen människa omkom, men de båda familjernas och deras
tjänstefolks lösöre brann till största delen inne.
Alla byns människor rusade till brandplatsen för att bistå, bara en, byns stora skrävlare, en f d soldat, satt
kvar på byns krog tills dess att fjärdingsmannen kom och häktade honom.

Vid den efterföljande rättegången rullades historien upp.
Den f d soldaten Sven Månsson Rörström bodde i ett hus i utkanten av Södra Rörum. Han var född i
Funderset och hade bott i hemmet tills han var 18 år då han hade tagit värvning. I kronan hade han tjänat
i 17 år och därefter blivit avskedad, inte för något brott utan för att regementet skulle läggas ned. Sedan
hade han försörjt sig genom att hjälpa till lite här och var i socknen.
Sven Månsson Rörström hade en broder som hette Nils Månsson och var torpare i Gunnarp, en by strax
öster om Södra Rörum.
Nils Månssons hustru Hanna Johansdotter avled den 23 april 1833 i barnsbörd, där även barnet dog. Hon
var 36 år gammal medan hennes man var 46 år.
I torpet fanns en piga vid namn Hanna Jönsdotter. Hon var född 1802 och således 31 år gammal.
En tid efter att Nils Månssons hustru hade avlidit ville han gifta sig med pigan då han ansåg att de var
trolovade. Men bråk uppstod, och Hanna sa rätt ut att hon inte var intresserad att gifta sig med honom.
Nils körde ut Hanna ur stugan och slängde ut hennes ägodelar på marken framför henne och bad henne
dra åt skogen.
Hanna hade ingenstans att ta vägen men dagen efter sade Nils till åboarna Sven Bengtsson och Sven
Truedsson: “Låt henne draga omkring, hon får väl lön någon gång.”
Dagen före branden var Nils Månsson i ett ärende i Södra Rörum och fick veta att Hanna hade flyttat in
hos smeden Johan Carlberg.
Johan Carlbergs hustru Sissa Jönsdotter hade avlidit i svår feber den 27 januari 1833 och Johan hade
stort behov av någon som kunde sköta om huset och barnen. Hanna Jönsdotter blev sålunda piga hos
smeden.
När torpare Nils Månsson fick veta att hans f d piga hade flyttat in hos smeden Carlberg rann sinnet över.
Han begav sig till sin broder Svens hus och över en eller flera flaskor brännvin övertalade han brodern
att sätta eld på smedens hus som hämnd för att Hanna flyttat in där. Och eftersom de var jämngamla så
var det ingen tvekan om vad som försiggick mellan de fyra väggarna.

Smedjan låg på nr 9 och upphörde 1893. Den sista av en lång rad smeder hette Petter Malmström.

Nils begav sig hem till Gunnarp medan Sven satt och älte vad han fått höra. Men efter allt det våta
slocknade han. Dagen efter hade han bestämt sig. Vid middagstid tog han med sig något brännbart och
tändstickor och begav sig mot smedens hus. Han lade det medförda i en öppning i östra gaveln i smeden
Johan Carlbergs och torpare Clemed Olssons gemensamma hus och tände på. Utan att se sig om
vandrade han till byns krog, och där satt han tills fjärdingsmannen kom och hämtade honom.
Han erkände sitt tilltag och påstod att han blivit intalad och förledd av sin broder Nils.
Båda häktades men vid tingsförhandlingarna kunde man inte döma Nils Månsson då det inte fanns några
vittnen till broderns påstående.
Sven Månsson Rörström fick lagens strängaste straff, halshuggning. I fängelset i Malmö kunde man så
småningom konstatera att han inte kunde läsa och inte hade några som helst spår av religionskunskap.
Hade svårt att fatta och hålla i minnet vad som sades till honom. Förstod i stort sett inte varför han satt i
fängelse.
Sven Månssons ägodelar såldes på auktion och behållningen gick till de drabbade i branden. Husen
byggdes upp på samma plats och smeden Johan Carlberg gifte sig med pigan Hanna Jönsdotter den 4
januari 1834.
Torpare Nils Månsson gifte sig med pigan Kjerstina Johansdotter den 12 mars 1834. Den 23 juli samma
år nedkom hon med ett dödfött barn.
Var det en hämnd från Sven Månsson Rörström som den 9 juli samma år blev halshuggen på Hörby
avrättningsplats?

Vy över Södra Rörum.

ELNA OLSDOTTER
På den knaggliga vägen uppenbarade sig en vagn dragen av två hästar. På kuskbocken satt två personer,
nattmannen och hans hustru. I vagnen fanns ytterligare två personer, en man och en kvinna. Kvinnan var
klädd i vitt medan mannen var svartklädd. Han var präst och kvinnan gjorde sin sista resa i livet. Det var
fredagen den 20 december 1861.
Nu är det dags att backa i tiden och detta till våren 1851. Vi befinner oss i Brandstad, en by strax norr om
Sjöbo. En förmiddag träffade Per Olsson åbon Måns Mårtensson som ledde en kviga. Han stannade
framåtböjd och sade sig må väldigt dåligt med svåra smärtor i magen. De skildes och några dagar senare
var Måns med sin fru Elna Olsdotter på väg till Starrarp med en häst. Halvvägs ville Måns vända hemåt
då han fick ont i magen och kräktes. Elna gick vidare med hästen. När hon återvände därifrån vid
skymningen fick hon höra att hennes man hade ramlat ikull vid åbo Nils Svenssons gård. Man hade tagit
in honom i huset, men alla upplivningsförsök hade misslyckats och här dog han den 6 juni. Han
begravdes den 15 juni på Brandstads kyrkogård. Han blev 27 år.
Den 18 juni hölls bouppteckning över hemmansåbon Måns Mårtensson å nr 7 Brandstad. Det fanns inga
bröstarvingar, dock befann sig hustru änkan Elna Olsdotter i havande tillstånd.
Den 29 oktober nedkom hon med ett dödfött gossebarn. Den 26 februari 1852 var det arvskifte och
likvidation, och behållningen delades lika mellan änkan och hennes svärfader undantagsmannen Mårten
Månsson.
Efter en tid flyttade Elna till sin broder i Kjerrstorp. Här träffade hon Anders Persson, som hade en gård
i Årröd. De gifte sig den 31 december 1853. 1856 fick de sonen Ola och två år senare sonen Johan.
Alla var helt överens att det inte fanns någon osämja mellan makarna, men någon gång under året 1860
började Anders förebrå sin hustru, att hon var slösaktig med deras pengar. Elna blev missnöjd och
började så smått fundera på om det kanske inte var dags för honom att lämna jordelivet precis så som
hennes förra man hade fått göra.
Fredagen den 30 november 1860 for hon till Hörby och gick in på apoteket där och bad att få köpa
arsenik då de hade många råttor på gården. Hon förvägrades detta, och då uppsökte Elna en piga som
hette Kirstina Svensdotter och som tidigare arbetat för henne och hennes man. Hon fick här lite gift och
begav sig hem.
Måndagen den 3 december strödde hon giftet på en smörgås, nästa dag lite på ett stycke oxkött. Sedan
väntade hon till lördagen då hon lade det i filmjölk och på söndagen i kalvdans. Anders blev allt sjukare
och tisdagen den 11 december avled han, 35 år gammal.
Anders Perssons bröder började undra hur en helt frisk man plötsligt kunde få magsmärtor och begärde
obduktion. När Elna var hos prästen för att tala om begravningen fick hon veta detta, och försökte då
med alla medel övertala prästen och andra i hennes omgivning att inte skära i hennes älskade make. Men
förgäves. Obduktionen utfördes av provinsialläkaren Th. L Eneroth i Hörby. Apotekare Nordqvist,
också han i Hörby, analyserade maginnehållet och fann då arsenik.
Hustrun Elna Olsdotter häktades och fördes till häktet i Hörby. I häktet bekände hon morden på såväl sin
man som sin före detta man i hopp att få en mildare dom.
Frosta Häradsrätts dom blev dock att hon dömdes till giftmord på sin man. “Då Elna Olsdotter tillstått
och uppgivit, att hon i samråd med skomakaren och spelmannen Andreas Lundgren i Bjälkhult genom
gift inom Brandstads socken och Färs Härad förgjort sin första man Måns Mårtensson så varder Elna
Nilsdotter förvisad till Färs Häradsrätt att undergå vidare förhör och rannsakning, samt i ett
sammanhang dömas för sina förbrytelser.”
Elna Olsdotter forslas sålunda till Sjöbo och förpassas till häktet där. Samtidigt häktades Andreas
Lundgren för medhjälp.

Brandstads kyrka.
Färs Häradsrätt beslöt samtidigt att graven på Brandstads kyrkogård, efter åbon Måns Mårtensson,
skulle öppnas och liket besiktigas.
Den 4 februari 1861 utfördes detta. På platsen som kyrkoherden visade företogs grävning, där två gravar
öppnades, vilka innehöll vars sitt skelett, den ena av en kvinna. Härefter avstod man från vidare försök
att finna platsen där Måns Mårtensson skulle vara begraven. Det framkom då att kyrkogården under
senare år blivit utjämnad.
Den 7 mars gjordes ett nytt försök, man grävde då nära den plats som man tidigare grävt på och fick här
upp en kista som var nära att falla i stycken. Snickaren på orten intygade att det var den kista han låtit
göra för Måns Mårtensson.
Det infallna locket togs av och man fann, förutom sand och jord, ett sönderfallet mansskelett. Man
tillvaratog den massa, som låg där magen hade sin plats. Massan bestod av kiselstenar, sand, lera,
kalkbitar, murbruk, tegelstensbitar, träpinnar m.m. Men det fanns inget spår av arsenik.

Östra Sallerups kyrka.
Dock dömde Färs Häradsrätt Elna Olsdotter till dubbelt giftmord att mista livet genom halshuggning.
Andreas Lundgren som angivits av Elna, som var den som sagt, att var hon missnöjd med sin man så ge

honom lite arsenik, friades.
Andreas sade att han aldrig träffat Elna och därför inte kunnat ge henne detta råd. Häradsrätten kunde
inte bevisa motsatsen, så han befriades från ansvar i målet.
Den 21 mars inkom Elna Olsdotter till Malmö Länsfängelse och blev straffånge nr 89. Hon hade brunt
hår och blågrå ögon, koppärrigt ansikte, ordinarie växt och kroppsbyggnad.
Den 26 mars träffade hon fängelseprästen och den 16 april håller han katekesförhör. Då bedyrar hon att
hon är alldeles oskyldig till det brott som hon blivit dömd för. Den 29 maj, då hon åter träffar prästen,
förnekar hon inte längre sitt brott och ångrar vad hon gjort.
Natten mellan den 16 och 17 augusti nedkommer hon med ett gossebarn som den 28 i samma månad
lämnas till fosterföräldrar.
Den 28 september får Elna reda på att Kongl. Maj:t avslagit hennes nådeansökan och prästen skriver i
sin dagbok “att Elna härefter befunnit sig i ett ytterst förtvivlat tillstånd.” Ytterligare en nådeansökan
skickas iväg. Här vädjar även hennes släktingar om nåd, men även denna avslås. Den 10 december
bestämdes det att hennes dödsdag skulle bli fredagen den 20 december.

Den 19 december blev Elna delaktig av H. H. Nattvard och därefter klockan 4 e.m. reser såväl prästen
som Elna Olsdotter till Hörby. Prästen skriver i sin bok “vi ankomma till Hörby emellan klockan 8 - 9 på
aftonen. Stannade kvar hos henne tills ut åt natten, då hon hoppades möjligen kunna få någon sömn.”
Den 20 december skriver han “besökte Elna Olsdotter påföljande morgon, hon hade icke sovit mycket
om natten och var även vid min ankomst något orolig. Hon uppgav såsom av här lite sin oro, att hon efter
sista nattvardsgången hade blivit så djupt gripen och tanken på, att hon, både vid hennes första
nattvardsgång och sedan alltjämnt (anvärdigt) begått H. H. Nattvard.
Sedan jag härpå hade en stund samtalat med henne, bett för och med henne och hon fått lätta sitt hjärta
med bekännelsen av ännu en synd, som hon förut förtigit, återfick hon lugn och stärkt i förtröstan på sina
synders förlåtelse genom Kristus Jesus, så att, när jag omkring klockan ½ 10 frågade henne, om hon var
villig och beredd att gå döden till mötes, hon utan minsta tvekan eller villrådighet genast svarade ja och
gjorde sig i ordning att resa mot avrättningsplatsen.

Under vägen dit förblev hon lugn och ankommen till avrättningsplatsen gick hon med verklig
beundransvärd styrka och sinnesnärvaro mot stupstocken för att böja sitt huvud under bödelns yxa.”
Prästens dagbok är skriven på Länsfängelset i Malmö och påbörjades den 2 januari 1855. Prästens namn
finns inte inskrivet i boken. Denna okända präst och en ung man vid namn Carl Skjöld, bokhållare hos
Fredrik Wihlborg på Råby gård, är de enda som nedtecknat vad som hände denna dag på galgbacken i
Hörby.
Carl Skjöld skriver bland annat “att galgbacken låg ca en fjärdingsväg på andra sidan Hörby i en bergig
terräng och ligger på toppen av en liten bergrygg. Vägen dit från landsvägen är mycket oländig och svår
att köra men är helt kort.
Anlända dit stod spetsgården för länge sedan i ordning omgiven av en talrik människomassa. Morgonen
var utmärkt vacker men kall och väntan blev säkert en timme i den kyliga väderleken.
Somliga av “publiken” sade att hon var väl beredd andra motsatsen. Men förhärdad var hon ej. Så
mycket jag kunde se framgick hon långsamt och vacklande, bortlade sin huvudbonad och knäböjde med
icke förbundna ögon. Prästen talade något vid henne, varpå hon nedlade sitt huvud men reste det åter
något upp för att lägga det bekvämare, nedlade det åter, varpå prästen började läsa välsignelsen under
det att skarprättaren framträdde ur spetsgården med bilan bakom sin rygg och gick ända fram till henne
samt vek något ned kragen på lintyget, varpå han fällde bilan liksom för att måtta åt det rätta stället,
höjde den åter och - innan välsignelsen slutat - föll det dödande hugget, vilket genast skilde huvudet från
kroppen. En dödstystnad rådde, så att ljudet av hugget tydligt förnams av alla.
Nattmannen och hans hustru tog därpå liket och lade det i en kista med huvudet på sin rätta plats samt
nedsänkte det i en ordningsställd grav på platsen.”

LÖNNMÖRDARGIFT
Vem minns inte filmen “Arsenik och gamla spetsar” som spelades in 1941. Två skenbart barnlösa gamla
damer som mördade ensamma herrar på besök med arsenik.
Förr använde man arsenik mot hudsjukdomar hos kreatur, mot olika skadedjur på gröderna, och mot
möss och råttor. Att det fanns arsenik på gårdarna var alltså inte alls ovanligt. Den dödliga dosen låg på
0,15 gram. Förgiftningssymtomen inträdde ett par timmar efter förtäringen i form av våldsam
magtarmkatarr, strävhet i halsen, illamående, uppkastningar och buksmärtor. Man blev starkt medtagen
och döden inträdde efter några dagar beroende på hur mycket man intog.
Under 1800-talet var den vackraste kvinnan den svagaste. Utseendet skulle betona att hon var en skör
varelse. Man tog till hårda svältkurer och dämpade hungern med blandningar av ättika, opiumtonic och
kalkvatten. Hjälpte inte detta tog man till drastiska medel såsom Doctor Simms´Arsenic Complexion
Wafers, tabletter innehållande arsenik. Om man inte strök med, så hade giftet den verkan att
syreupptagningen i blodet hämmades och kvinnorna fick en genomskinlig hy, som var mycket
eftertraktad.
Under senare delen av 1800-talet producerade Ronneby Helsobrunns Aktiebolag ett arsenikvatten som
tappades på flaskor och såldes till allmänheten. Arsenikvattnet bestod av en noga beräknad arsenikhalt
samt därtill en tillsats av järn. För att må bra rekommenderades man i samband med måltid att intaga 30
gram, tre gånger om dagen. Arsenikvattnet kunde köpas på apotek.
Arsenik upptäcktes troligen på 1200-talet.

Gudmuntorps kyrka ligger inbäddad vid Ringsjöbygdens bokskogar. Ursprungligen låg här en romansk
byggnad, som på långhusets norra sida hade en sandstensportal med fristående, flankerande kolonner av
en utformning som i provinsen endast är känd från Skarhults närbelägna kyrka. Av den medeltida
kyrkan kvarstår idag endast nedre delen av tornet.
Blickar man ut från kyrkogården ser man nedanför i söder och öster en brant dal som kallas för
Pinedalen. Här fanns också förr en gård kallad Pinegården, och dalen lär ha fått namnet ifrån denna gård.
Enligt en lokal tradition skulle kung Erik av Pommern ha inrättat ett birketing och tingsplats år 1413 vid
Pinan.
Häradets tingsplats låg ursprungligen i Bökeora skog strax öster om byn Gudmuntorp. Här fanns också
galgbacken eller galgagranet där missdådares kroppar vajade för vinden.
Tinget flyttade från Bökeora till höjden Tranehals väster om Lyby omkring 1620. Tingshuset var en
primitiv byggnad, snarast liknande ett regnskydd som användes fram till det att Hörby 1697 blev
häradets tingsställe. Tingshuset vid Gamla Torg stod klart 1699 och användes fram till 1763. Då
byggdes ett nytt tingshus på samma plats som togs i bruk 1767. Under mellantiden hade man tinget i
Sjöbo.
Tingshuset i Hörby började förfalla i mitten av 1800-talet och man började så smått att diskutera dess
iståndsättande, men mer än diskussion blev det inte. I januari 1881 utbröt en eldsvåda och ombud från
alla häradets socknar kallades till ett möte där man dryftade förslag om reparation. Det skulle kosta ca.
25.000 kronor. Man började då tänka om, kanske vore det bättre att bygga ett helt nytt på en annan plats.
Nu började ombuden från Höör och Hurva lägga sig i leken och menade att det nya tingshuset med
fördel kunde läggas på deras orter då de hade tillgång till järnväg. De kunde också tänka sig bidraga med
mark.
I juli 1881 yttrade sig länsstyrelsen i frågan och sade att tingshuset skulle förbli i Hörby. Men frågan
vandrade vidare ända upp i högsta domstolen, som ålade Frosta Härad att uppföra ett nytt tingshus i
Hörby. I slutet av 1884 började man bygga detta på tomten Nygatan 25. Den 5 oktober 1885 invigdes det
nya och samma år revs huset. På tomten uppfördes en ny och vacker byggnad och firman Olsson &
Winquist flyttade in.

Vid Gamla Torg låg också fängelset, bara ett stenkast från tingshuset. Här satt de åtalade men hit fördes
även de som skulle mista livet och de ankom alltid dagen före.
Var låg då galgbacken i Hörby? Det har funnits många bud om platsen. Det har varit på den nuvarande
industriplatsen på öster. På en backe i närheten av Uggleborg nordost om samhället, en idag
skogbevuxen kulle. På en karta från början av 1800-talet finns en plats inte så långt från byn Stattena,
där den gamla riksvägen en gång gick. På kartan finns en fyrkant markerad med namnet Galgbacke.
Vidare har man påstått att den var där det numera är kyrkogård. Förut fanns här ett tivoli. Den sista
platsen skulle vara Steglabacken i Fulltofta, enligt en lokal tradition en galgbacke med stegel.
Carl Skjöld skriver i sin anteckningsbok “... vi utgjorde en ridande trupp på ca 12 man. I skarp trav
satte vi av till Hörby, men komna till arresten var delinkventen ännu icke färdig, varför vi i sakta mak
redo till stället för exekutionen. Detta är beläget säkert en fjärdingsväg på andra sidan Hörby.”
Om man kommer från Råby måste på andra sidan Hörby vara Fulltofta. (En fjärdingsväg är ¼ av den
svenska milen, 9 000 fot, 2.672 meter.) Räknar man 2,5 km från Gamla Torg i Hörby, där fängelset låg,
då plockar man bort både kyrkogården och industriområdet. För till båda dessa platser är det knappt 1
km. Kvar är då nordost om Stattena och mot norr Fulltofta. Glöm för all del inte att vägarna på
1860-talet inte är som dagens.
Carl Skjöld skriver att vägen från landsvägen är oländig och svår att köra men är helt kort. Dags för lite
funderande.
På industriområdet är det inte heller otänkbart att här låg en avrättningsplats, men att den försvann när
man hade laga skifte 1838. Det innebär att Nils Olsson, Jöns Larsson och Sven Månsson Rörström
avrättades här, medan Elna Olsdotter miste livet antingen nordost om Stattena eller på Steglabacken i
Fulltofta.

Bilden är tagen på 1950-talet från en markväg öster om det forna Scan- området och ut över slätten. I
bakgrunden skogen som fortfarande, men mycket nedhuggen, finns kvar. På slätten har det byggts idel
industrier och området kallas för Hörby industriområde. Kan det ha varit en galgbacke här, eller är det
den lilla numera skogbevuxna fyrkant som är markerad med en liten ruta väster om Marielund som är
det?

1838, i samband med laga skiftet, flyttade man galgbacken från Hörby till en kulle mellan Stattena och
Stavröd. Idag bevuxen med buskar och snår och omgiven av höga granar.

Foto: Roland Pedersen, 2014.

Bild 1. Ramstorp.

Bild 2. Hörby industriområde.

Bild 1 är från Ramstorp. Här ligger strax söder om gården en backe som kallas för Steglabacken. Det
nuvarande huset flyttades på 1840-talet hit från Fulltofta by. Men det har funnits ett hus eller torp långt
tidigare. Vad som hände med detta kan man bara spekulera i, eldsvåda eller förfall.
I Ramstad har det bara funnits ett hus, men för det mesta bebott av två familjer. Kyrkoböckerna börjar
1683, men först den 5 februari 1692 hittar man födelsenotisen där Mätta Jeppasdotter nedkommer med
ett flickebarn som får namnet Elna. Fadern heter Måns Nilsson och de bor på Ramstorp nr 1. Men den 25
mars samma år avlider flickan, 7 veckor gammal.
Den 25 februari 1692 föds ytterligare ett barn på Ramstorp nr 1. Nils Andersson och Elna Larsdotters
pojke som får namnet Per.
Den 2 april 1700 avlider Sven Åkesson, 48 år gammal, och den 31 december 1722 Per Eskilsson, 74 år
gammal. Vidare avlider Anna Jöransdotter den 27 september 1715, 59 år gammal. Antager man att
någon av dessa tre har rötter på Ramstorp nr 1 så hamnar vi i mitten av 1600-talet.
Under hela 1700-talet och fram till i början av 1837 har det kontinuerligt bott två familjer på gården.
Men mellan februari 1837 och till september 1854 finns varken födda eller döda i kyrkoböckerna. Åren
Efter 1854 blir det som tidigare med två familjer boende här.
Beträffande Steglabacken så finns namnet ännu kvar i folkmun. Men hur länge kan det ha vandrat från
person till person? Knappast i 400 - 500 år. Men är det troligt att man ger ett sådant namn till en plats ute
i skogen utan att någon kärna av sanning givit upphov till det? Kan det rent av vara rimligt att Sven
Månsson Rörström fick plikta med livet här? I böckerna står bara att han fördes till Hörby

avrättningsplats. Det året stod Ramstorp nr 1 i princip öde.
Bild 2 är från Hörby industriområde på öster som också har utpekats att vara en galgbacke. Kanske den
försvann vid laga skiftet 1838 då en del av gårdarna i byn fick flytta ut till platser som inte tidigare varit
bebodda. Galgbacken kom då att så att säga ligga för nära.

Bild 3. Minneslunden på Hörby kyrkogård.
Bild 3 är från minneslunden på Hörby nya kyrkogård, till vänster, och från en skogsdunge på andra sidan
vägen, till höger. I början av 1900-talet låg här ett tivoli med tillhörande dansbana. Jag har hört av äldre
Hörbybor att i forna dagar var här en galgbacke.

Bild 4 tagen från Uggleborg.

Bild 4. På en skifteskarta från början av 1800-talet finns en kvadratisk markering. Under denna ruta står
galgbacke. Platsen ligger nordost om samhället inte långt från byn Stattena.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta:
Alla avrättningar skulle från år 1779 godkännas av Hans Maj:t Konungen.
1693 blev avrättningarna offentliga. Samtidigt bestämdes att det skulle bildas spetsgård kring
avrättningsplatsen. (Spetsgård: pikbeväpnad trupp avgränsade den plats inom vilken en avrättning
ägde rum.)
1877 upphörde detta och straffet verkställdes på fängelsegården och utan publik.
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