Efter branden på Kruddarehus byggdes gården upp igen. Det mesta av kostnaderna för detta
stod ägarna på Fulltofta gård för, då det var ett arrende. 1923 upphörde arrendet och Jöns och
Anna Bengtsson med sonen Hilding Rikard flyttade till Kyhlestorp, som ligger mellan Östra
Äspinge och Satserup strax öster om Hörby.
Kyhlestorp nr 1 var en stor gård, där mangårdsbyggnaden blivit uppförd på 1880-talet.
Omkring 1950 fanns det många djur på stället. 8 hästar, 22 kor och 4 modersuggor är några av
den stora kreatursbesättningen.
1927 övertog sonen Hilding Rikard och hans hustru Anna gården med hjälp av Jöns och
Anna. Jöns avled 1940 och hustrun några år innan.

1927
var ett år som många bönder förbannade, åtminstone när det gällde vädret. Efter en kall vinter
med mycket snö blev våren inte ett dugg bättre. Snön hade visserligen smält, men när man
skulle så stod det fortfarande vatten på en del åkrar. Först omkring Pingst blev det varmare
med ett högtryck som stannade en vecka. Sommaren därefter blev kall och regnade bort.
Åkrar stod under vatten och säden ruttnade. Bönderna klagade med all rätt. Så kom
dråpslaget. Lördagen den 20 augusti rullade ett gigantiskt åskväder in från sydväst och
drabbade hela Skåne innan det fortsatte bort i nordost.
Under åskvädret slog blixten ned i många hus som brann upp, människor och djur träffades
och dog i värsta fall. Skyfall med hagel dränkte de redan vattentyngda åkrarna. Hörbyån
svämmade över och vattnet rann ner och förvandlade ett flertal åkrar och trädgårdar på söder
till sjöar. Ringsjöns vattenstånd som redan var högt steg ännu mer med översvämningar som
följd. Listan kunde göras ännu längre.

Gården Hörby nr 4, som ägdes av lantbrukare Anders Hallberg, låg vid allmänna landsvägen
mellan Östra Äspinge och Satserup. Här slog blixten ner och antände två uthuslängor, där

man förvarade hela höstskörden samt några maskiner, som blev ett tacksamt byte för elden.
Kreaturen var inte hemma utan gick på bete. Svinen lyckades man få ut, men en del höns
innebrändes. Tack vare ett snabbt ingripande av Östra Äspinge frivilliga brandkår lyckades
man rädda boningshuset som dock fick papptaket skadat. Något av bohaget blev också
vattenskadat.
Många människor anlände till brandplatsen för att hjälpa till och man kan anta att både Jöns
och hans son Rikard var där för att efter bästa förmåga bistå. Även skyfallet som åskan
medförde var till hjälp att begränsa elden.

Vid laga skiftet i Hörby på 1830-talet fick gårdarna nr 4 och 12 flytta ut.
Gården till vänster på bilden är Hörby nr 4 och gården till höger Hörby nr 12.
Om vi nu går tillbaka i tiden, lite mer än 100 år, så var Hörby nr 4 som då hette Skogshus nr
25 en krog för de människor som färdades på vägen mellan Hörby och Vä. På en karta från
1812 står att huset kallades för Rälikekrogen. Kärt barn har som bekant många namn, och i
husförhörsböckerna står förutom detta namn även Bokesholm.
Går man ännu längre tillbaks och studerar kartan från 1699 över Hörbys ägor så är denna
utjord benämnd Hörby skog. Denna utmark bestod mest av bok, al och en. Det fanns också
lite sank mark. Gränsen till Stavröds marker i väster gick längs en bäck som ännu finns i
området.
När man började bebygga området är svårt att säga, men på en karta från 1772 finns huset
Rälikekrogen markerat. Det finns också en bouppteckning över Märta Påhlsdotter, hustru till
husman Nils Bengtsson. Hon dog den 8 juli 1769. Detta år fanns huset här, och man kan anta
att det varit så sedan länge.
Husförhörsböckerna i Hörby börjar år 1795. Då bodde här husmannen Anders Bengtsson,
född 1751. Om han är bror till nyss nämnde Nils Bengtsson låter jag vara osagt, men det är
troligen så. Det kan betyda att huset fanns här redan i början av 1700-talet.

Nr 1 på kartan. Rälikehuset.
Nr 2 på kartan. Kyhlestorp.
Nr 3 på kartan. Söder om Rälikehuset gick en väg till Östra Äspinge. Numera är det två
stumpar från vardera hållet. (Kartan från år 1865.)

Den södra delen av vägen går numera bara till Nymölla.

Den 20 maj 1802 avlider Anders Bengtsson i bröstfeber. Han var gift med Karna Börjesdotter,
född den 10 januari 1755. De hade en son vid namn Bengt, född 1794.
Året därefter finns det boende i huset drängen Nils Persson, född 1774 och inhyseänkan Elna
född 1729. År 1807 är Karna gift med Nils, åldersskillnaden är 16 år.
Förmodligen blomstrade Rälikekrogen sedan Nils övertagit den. Då det reste många
människor även på den här tiden så har det sannolikt också funnits rum för långfarande gäster.
På natten mellan den 26 och 27 maj 1821 rånades och misshandlades Nils Persson. Skadorna
blev så svåra att han avled en dryg halvtimme efter det att rånarna hade försvunnit.
Frosta Härads Tingsrätt tog upp fallet i början av juni 1821 och längre fram kan du läsa om
denna förfärliga händelse.
Karna avvecklar krogen och säljer den lilla gården till smeden Anders Lundgren och hans
hustru Elna Hansdotter. Änkan Karna bor kvar och avlider omkring 1829.
På 1820-talet försvinner namnet Hörby skogshus eller Skogshus nr 25 och får namnet
Bokeholm nr 25. Omkring 1850 Bokeholm nr 1.
Den gamla krogen förvandlas nu till smedja där traktens bönder kan få hjälp med vad en smed
kan åstadkomma. 1863 köper smedgesällen Olof Andersson Lindblad gården. Han och hans
hustru Anna Jönsdotter inflyttar från Herrestad. Dottern Maria, född den 13 april 1870, gifter
sig med Anders Nilsson Hallberg den 27 augusti 1892.
På 1836 års karta skär landsvägen genom Bokeholms ägor, och inte långt därifrån finns en bro
över bäcken som på 1699 års karta kallas för Bohlbron. Idag finns här en välbevarad valvbro
av sten.
Vi är nu tillbaka till år 1927. I augusti detta år har man påbörjat en vägomläggning. Man
började vid Ekerödsskogen och gick mot Hörby för att räta ut besvärande kurvor, bredda och
gräva ut backar. Den 31 augusti hade man kommit fram till gränsen mellan Hörby nr 4 och nr
12:s ägor möter vid Ekeröd.
Antalet bilar på vägarna och även farten hade ökat under åren och en mängd dikeskörningar
hade skett på sträckan och därför hade man ansett att vägen skulle byggas om.

Vägarbete. Vykort stämplat 1915.

RÅNET I RÄLIKEHUSET
Söndagen den 27 maj 1821 kom det bud till kronolänsman Sjöström att det varit inbrott och
mord hos husman Nils Pehrsson i Rälikehuset strax öster om Hörby på vägen mot Vram. Han
förordade då att landsfiskal J. J. Sommar och en läkare skyndsamt skulle bege sig dit.
Dessa anlände under eftermiddagen, och den behöriga läkaren tog sig an att besiktiga den
döde som befanns vara ägaren Nils Pehrsson. Efter företagen undersökning konstaterade
läkaren att husman Nils Pehrsson avlidit natten mellan den 26 och 27 maj genom ett hårt slag
över huvudet med ett järnrör med vassa kanter, vilket låg kvarlämnat på golvet i stugan.
Järnrörets fyra bultar av en storlek på vardera en tumsvidd hade åstadkommit lika många hål
i huvudet. Läkaren konstaterade sålunda att Nils Pehrsson bragts om livet och skrev i sina
papper mord.
Den 8 juni anställdes ting i Hörby, och följande personer inkallades som vittnen:
Den döde Nils Pehrssons hustru Karna Börjesdotter.
Pigorna Kjerstina Nilsdotter och Bengta Tykarsdotter.
Mårten Olsson från Kyle.
Traktören Petter Ahlström i Rolsberga.
Husman Anders Öberg i Tappavitt (Gård mellan Fogdarp och Osbyholm.)
Jordbrukare Anders Åkasson och hans dräng Lars Wramberg från Malmö.
F. d. karabinjären Bengt Robert.
Hustrun Karna Börjesdotter hade på eftermiddagen lördagen den 26 maj åkt att besöka sin son
åbon Bengt Andersson i Benarp. Hon hade stannat över natten och först på söndagsmorgonen
fått bud att hennes man blivit mördad och då skyndsamt begivit sig hem.
Hon kunde konstatera att cirka 50 riksdaler riksgäld samt en del silverpenningar, en
silverbägare, en silversked, 2 par silverspännen till tröjor, hårdukar och halsdukar i bomull
och halvsiden samt ett par nya stövlar hade stulits.
Pigan Kjerstina Nilsdotter, som tjänade hos Karna Börjesdotter, jämte dess medtjänare Bengta
Tykarsdotter, gick lördagen den 26 maj i matmodern Karna Börjesdotters frånvaro till sängs
uti deras intill liggande dagliga stuga omkring kl. 10 om aftonen. Deras husbonde Nils
Pehrsson lade sig samtidigt till vila uti berörda stuga, och omkring kl. 1 om natten hade de
blivit väckta av hans jämmerrop och tyckt sig höra främmande röster och slag utdelas i
stugan. De hade stigit upp och ämnat ingå i stugan, då två stycken karlar som de inte sett förut
kommit och sagt att de skulle återgå till sina sängar. Men då pigorna vägrat hade en av
karlarna, som talade norska, frågat var Nils Pehrsson förvarade sina penningar och de hade
svarat att de inte visste. Han hade då lyft upp en stor knölpåk och tilldelat dem otaliga slag så
att blånader och blodviten uppkommit.
Då hade en av karlarna fått syn på en kista som genast bröts upp. I den fanns ca 180 Rdr i
sedlar samt en del lösepenningar, och han hade åter hotat mörda Kjerstina om hon inte talade
om var Nils Pehrsson förvarade sina pengar, och hon hade bedyrat att hon inte visste.
Karlarna hade då återgått till stugan och de hade hört förnyade jämmerrop från Nils Pehrsson.
Så där en timme efter det att nidningarna avlägsnat sig vågade de båda pigorna åter ingå i
stugan och fann då sin husbonde flytande i blod, men vid liv. Allt var förstört i stugan, kista
och skåp uppbrutna samt fönstret till stugan inslaget. Bengta Tykarsdotter skyndade till

grannarna för att berätta, och när dessa kom till stugan försökte de göra sitt bästa för Nils
Pehrsson. Trots ansträngningar avled han dock efter en halvtimma.
Vilka mördarna varit kunde inte Kjerstina Nilsdotter upplysa om, mer än de varit fyra
stycken. Tre av dem hade varit klädda i gröna rockar medan den fjärde hade blå rock. En av
dem talade norska. Hon kunde också berätta att omkring en och en halv månad tidigare hade
karabinjären Bengt Robert inkommit i Rälikehuset och begärt ett enskilt samtal med Nils
Pehrsson, och de hade gått ut i den bredvid liggande stuga varmed kammaren ingick. När så
de båda återkom och Bengt Robert avlägsnat sig sade Nils Pehrsson, att Robert suttit häktad
för stöld på Malmö Citadell och hört, att några tjuvar skulle, när de kom ut i friheten, ta sig till
Östra Äspinge och bestjäla Nils Pehrsson, som hade rykte om sig att ha många penningar
förvarade i stugan.
Åbon Mårten Olsson, som hade varit i Rälikehuset samtidigt som Bengt Robert tillsade Nils
Pehrsson att han skulle akta sina penningar, och intygar att det sades så.
Traktören Petter Ahlström berättar att han torsdagen den 24 maj fått påhälsning mellan kl. 11
och 12 på aftonen av tre stycken karlar, som ville ha något att äta och dricka. Då Ahlström
vid det här laget hade gått till sängs blev han tvungen att åter stiga upp. Två av karlarna var
klädda i vita linbyxor samt vita tröjor av vadmal, och den tredje, som han igenkände som en
norrman som arbetat som gårdsdräng på Fogdarp, hade blå långbyxor och mörkgrön rock
samt svart hatt. Dennes namn kunde han dock inte minnas.
När de ätit och betalat avlägsnade de sig, men Ahlström såg inte åt vilket håll de tog.
Den 26 maj mellan kl. 5 och 6 på aftonen hade han åter sett nämnda karlar komma åkande
utanför sitt hus, och taga vägen mot Hörby.
Husmannen Anders Öberg på Tappavitt säger att han fick besök av tre okända karlar lördagen
den 26 maj omkring kl. 10 på aftonen. De ville köpa något att äta. En hade blå eller grön rock
och de andra två grå rockar.
Jordbrukaren Anders Åkesson och hans dräng Lars Wramberg hade lördagen den 26 maj
omkring kl. 5 på aftonen befunnit sig i Hurva by och sett nämnda karlar köra igenom byn mot
Hörby. När Anders och Lars senare stannat till hos Anders Öberg hade karlarna varit där. De
hade tillfrågat dem vart de var på väg och svaret att de hörde hemma vid Kristianstad och
ämnade ta nattkvarter i Östra Äspinge. Anders och Lars hade omkring kl. 11 på aftonen
kommit till Hörby och sett dem taga vägen mot Vram.
F. d. karabinjären Bengt Robert, som vid mordets begående satt häktad på Malmö Citadell för
lösdriveri, bestrider Kjerstina Nilsdotters och Mårten Olssons berättelser. Hans enskilda
samtal med Nils Pehrsson gällde inte att varna honom för tjuvar, utan han ville få borga en ½
kvarter brännvin. Och skälet var att Nils Pehrssons hustru, i sin mans frånvaro, nekat Robert
brännvin om han inte kunde betala kontant.
Bengt Robert hade tidigare varit dömd för stölder och tjuvnadsbrott i Ingelstads härad, Färs
härad och Frosta härad. Straffet hade varit 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt en söndag. Han
var liten till växten, hade mörkt hår och mörka ögonbryn, var 34 år gammal och född i
Sallerups socken. F. d. karabinjär i Sallerups skvadron, vilken tjänst han slutat år 1848 på
grund av stöld.
Efter rannsakningen återfördes han till häradsfängelset av landsfiskalen.

Beträffande mordet på Nils Pehrsson uppmanade domstolen landsfiskal Sommar att fortsätta
att inhämta upplysningar om de fyra karlar som vittnena sett mellan Rolsberga och Hörby.
När dessa infångats skulle vittnena inkallas igen och ny rannsakning hållas.
Om mördarna blev infångade och straffade har inte hittats i domböckerna.

Karta från år 1812. Här kan man se att det är ganska långt mellan Hörby och Rälikehuset.

Skogen runt Rälikehuset bestod mest av bok, al och en. Då kan man kanske förstå att området
kallades för Hörby skog.

Den 3 juni 1821 begravdes husmannen Nils Pehrsson på Hörby kyrkogård. Han blev 52 år.
Den 13 augusti 1821 hölls bouppteckning efter avlidna husmannen Nils Pehrsson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÄLIKEHUSET eller RÄLIKEKROGEN
var som namnet säger en krog, som låg vid landsvägen mellan Hörby och Linderöd. Namnen
Rälikehuset och Rälikekruet avser själva byggnaden, medan Rälikan även använts om den
samlade bebyggelsen på platsen.
Enligt Hallberg är rälik- en form av det sydsvenskt dialektala adjektivet rälig, som i
fornsvenskan betydde förskräcklig, skrämmande, något som man blir rädd för.
Idag används ordet i betydelsen ful, stygg, otäck (Ambriua, Kindblad).
Ordet finns också på andra hus och bebyggelser i Skåne. Rälikakroget, f.d. krog på Stångby nr
12 vid landsvägen mellan Lund och Kävlinge, och en f. d. krog i Önnestads by. Vidare
Rälikens, ett hus i Norra Sandby och Rälikevärn, en bebyggelse i Alestad.
Källor:
Jonny Ambrius, Christian Kindblad. Skånsk ordbok 1995.
Göran Hallberg. Skånes ortnamn del 4. Frosta härad 2000.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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