Mordet på Nils Persson i Korsaröd,
Tjörnarp 1858
Nils Persson var född i Skättilljunga i Västra Vrams socken 1799. 1833 ägde han en
gård där, men flyttade sen till Vinslöv där han ägde två gårdar. Nils Persson hade tydligen
skapat sig en förmögenhet, för 1849 köpte han Korsarödsgården som då omfattade hela
Korsaröds by och var på så mycket som 2 ¼ mantal.
Korsaröds by hade fram till 1790-talet hade bestått av fyra hemman. Dessa köptes då
av borgmästare Rönström i Kristianstad som slog samman dem till en gård. Den stora
gråstensladugården byggdes för övrigt av Rönström.
1852 blev Nils Persson änkling och 1857 drog han sig tillbaka och överlät gården till
sin svärson, Per Nilsson. som var gift med hans dotter Anna. Nils Persson bodde sedan
kvar i en undantagslägenhet som bestod av sovrum och en kammare vid husets västra
gavel. (Nils Persson hade en son som också hette Per Nilsson. Denna hade dock flyttat
från Tjörnarp och bosatt sig i Långaröd i Farstorps socken i norra Skåne).
Nedanstående är referat av sammanlagt 12 domstolsprotokoll från Västra Göinge häradsrätt under tiden från den 3 september 1858 till den 28 november 1859. Referaten är
starkt förkortade jämfört med originalen och språket förenklat. Delar som bedömts endast vara upprepningar av tidigare uppgifter har uteslutits. Originalens samlade textmassa
är flera gången större än detta referat.

På morgonen söndagen den 22 augusti 1858 upptäcktes det att Nils Persson blivit
mördad. Den 23 inleddes en polisundersökning på platsen av kronolänsman G Th Resfeldt. Han biträddes av gästgivaren Johan Nilsson i Sösdala och ladufogden O Christiansson i Gunnarp. Protokollet är från den 23 augusti. Det infördes i Västra Göinge häradsrätts dombok den 30 september 1858 och är mycket detaljerat. Nedanstående är ett referat av detta protokoll.
Pigan Ingar Trulsdotter hade gått in i Nils Perssons kammare, vid sidan av sovrummet, klockan 5 på morgonen för att se hur mycket klockan var. Fönstret till kammaren
var då öppet. En pulpet var öppnad och lådorna var utdragna. Hon skyndade tillbaka ut

på gården och såg då genom fönstret till Nils Perssons sovrum, att han låg med sängkläderna över huvudet. Hon skyndade då till sin husbonde Per Nilsson och underrättade honom.
Per Nilsson berättade att Nils Persson kort före kvällen de 21 pratat med honom och
sonen Anders genom fönstret. Sedan hade han inte sett svärfadern. Han, husfolket och
några banarbetare, som bodde på gården, hade gått till sängs vid mellan 10 och 11 på
kvällen utan att någonting märkts. Per Nilsson visste ingenting, förrän han klockan 5 på
söndagsmorgonen väcktes av pigan, som berättade att Nils Persson låg mördad i sin säng.
Han gick då genast in i Nils Perssons rum. Då sängkläderna lyftes av, var de blodiga.
Kroppen var även blodig på huvudet och över näsan och munnen. I rummet var allt i
största oordning. Lådor, kläder och papper låg om vartannat på golvet. Fönstret på västra
gaveln hade öppnats och likaså fönstret i ett angränsande rum. Förövarna antogs ha gått
in och ut genom detta.
Den avlidnas dotter Anna berättade, att hon varit inne med kvällsmat till fadern klockan 8 på lördagskvällen. Han åt medan hon bäddade. Sen gick hon ut och hon var sedan
inte inne hos honom.
En dräng, Petter Johansson, hade senare varit inne hos Nils Persson och trakterats
med en sup brännvin.
Bengt Svensson, en annan arbetare, upplyste om att han på lördagskvällen mellan 11
och 12 kommit gående på landsvägen mellan Sösdala och Höör. När han kom omkring
100 alnar från den plats där vägen går in till Korsaröd såg han 2 eller 3 män som tycktes
stå stilla. Men då Bengt Svensson närmade sig, gick de sakta i riktning mot Höör. När
Bengt Svensson kom till Korsaröd var klockan ½ 12 och allt var tyst och stilla. Han hade
ej sett något öppet fönster till Nils Perssons rum.
Man undersökte också stället där förövarna antogs ha kommit in och gått ut. Spår
fanns på väggen under kammarfönstret. De hade enbart tillgripit en plånbok, ett grönmålat skrin, som innehöll inteckningshandlingar och reverser och dessutom en ”kanneflaska”
av lera vari förvarades brännvin.
Den döda kroppen hade ett mindre sår som efter ett knivhugg på främre delen av huvudet, nära hårfästet. På båda sidor av halsen och över strupen var det mycket blått. Ansiktet var uppsvällt, och allt tydde på kvävning.

Det förelåg nu ett obduktionsprotokoll som provinsialläkare O F Lindfors utfärdat
efter det han genomfört en obduktion av Nils Perssons lik. Obduktionen hade utförts den
27 augusti vid Tjörnarps kyrka i närvaro av vittnen och prästen Raab. Protokollet är detaljerat och utmynnar i att Nils Persson mördats genom kvävning.
Till förhandlingen hade kallats Per Nilsson, hans hustru Anna Nilsdotter, pigan Ingar
Trulsdotter, drängen Bengt Johansson, Bengt Svensson samt skomakaren Anders Krantz
och hans hustru Sissa Jönsdotter från Sösdala.

2

Från Generalstabskartan, upplaga 1877.
Per Nilsson upprepade i princip vad han berättat den 23 augusti. Han hade också omedelbart tagit sig till prosten Horney för att anmäla dådet. Per Nilsson uppgav också, att
det gröna skrin som försvunnit haft fyra fötter och att en av dessa och en avbruten kniv
hade man hittat på utfartsvägen från Korsaröd mot landsvägen. I skrinet hade Nils Persson förvarat skuldsedlar men Per Nilsson visste inte om det också funnits pengar i det.
Anna Nilsdotter, Per Nilssons hustru, upprepade också tidigare uppgifter. Dessutom
uppgav hon att hon på gästgivargården i Sösdala sett ett lerkrus, som hon tyckte sig känna
igen som det, som hennes far brukade använda. Några dagar före mordet hade hon slagit
brännvin samt bränt kummin i detta krus.
Anna Nilsdotter berättade också att en vallackaredräng, Jacob Holm, på onsdagen före
mordet varit på Korsaröd för att avliva en hund.
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Ingar Trulsdotter, Bengt Johansson och Bengt Svensson lämnade samma uppgifter
som tidigare.
Skomakare Anders Krantz berättade att ¼ i 6 på morgonen samma dag kom två män
in till Krantz bostad. Den ene uppgav sig vara artillerist, ungefär 20 år gammal, och klädd
i en lång rock av blått kommisskläde. Den andre, som hette Hans, hade förut en gång varit hos Krantz. Han var liten till växten och av utseendet ungefär 25 år gammal. De hade
med sig ett lerkrus fyllt med brännvin, som de bjöd av. Sedan det blivit tomt skänktes
kruset till Krantz hustru. När det sköljdes såg man att det innehöll bränt kummin.
Sissa Jönsdotter (Krantz hustru) meddelade att de nämnda personerna, efter vad hon
hört, passerat Gunnarp och sedan kommit till Krantz bostad för att få en stövel lagad.
Den ene hade kallat den andre för Persson och frågat om han kom ihåg den tid när han
var murare i Kristianstad. Hon nämnde också att hon fått lerkruset och att hon lämnat in
det på gästgivargården i Sösdala.
Kronolänsman Resfeldt anmälde att han föregående dag häktat vallackaredrängen
Jacob Holm. Denne hämtades nu från häradshäktet. Vid förhör berättade Holm, att han
varit i Korsaröd tisdagen före mordet för att på Nils Perssons begäran avliva en hund.
Sedan gick han till Kolstrarp, där han tillbringade natten. På onsdagen gick han till Sjöberga, där han stannade till fredagen. På morgonen gick han sen till Ebbarp. På lördagsmorgonen klockan 8 gick han till Sösdala och vidare till Sandåkra, dit han kom på eftermiddagen och låg kvar över natten. På söndagen vid middagstid gick han till Lommarp.
Under denna färd hade han inte sett några misstänkta personer.
Häradsrätten beslöt att kronolänsman Resfeldt bl a skulle efterspana och inkalla Hans
Persson.

Kronolänsman Resfeldt anmälde att Hans Persson, ”FläskHans” kallad, ännu inte påträffats och anhöll att rannsakningen skulle uppskjutas tills dess denne eller den andre
person, som varit tillsammans med honom i Sösdala, påträffats.

Kronolänsman Resfeldt hade den 22 juni meddelat, att Hans Persson hade gripits och
var införpassad i länsfängelset. Resfeldt hade sedan begärt rannsakning. Närvarande vid
förhandlingen var nu Nils Perssons måg Per Nilsson och den misstänkte Hans Persson,
”Fläske Hansen”.
Per Nilsson meddelade att Nils Persson bott på undantag på hans hemman. Han var
begiven på starka drycker och älskade brännvin smaksatt med bränd kummin. Han var
dock en god hushållare och i orten allmänt känd för att ha gott om pengar. Per Nilsson
berättade åter om rånets detaljer, samt att det gröna skrinet, med diverse skuldsedlar, senare hittats uppbrutet. Han visste dock inte om där funnits pengar. Per Nilsson uppvisade
också det krus, som lämnats in på Sösdala gästgivargård. Han var säker på att det var detsamma som rånats från Nils Persson.
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Hans Persson förhördes sedan. Han var 32 år gammal, från Nymö och hade tagit
tjänst i Nosaby, när han var 15, stannat där i 5 år och sedan varit murarlärling i Kristianstad och skriven där i fyra år. Senare hade han inte haft någon fast bostad utan strukit omkring på landsbygden. Han hade försörjt sig på småhandel och besökt marknader, där han
idkat spel och klockbyte. Två gånger hade han fällts för stöld. Senast hade han frigivits
från Malmö citadell den 28 april 1858, och sedan hade han fortsatt att stryka omkring.
Hans Persson förnekade att han förövat brottet. Från någon gång i augusti 1858 hade
han varit hemma hos föräldrarna. Torsdagen den 19 hade han börjat gå mot Sösdala för
att söka anställning vid järnvägen. Första dagen gick han till Kristianstad och hade sedan
legat i ett dike över natten vid Nygård. Nästa dag hade han fortsatt och hunnit cirka halvvägs mellan Lommarp och Nävlinge. Hans Persson gav vissa uppgifter om hus vid vägen
som nämndemannen Anders Nilsson från Önnestad sade inte stämde. Lördagen den 21
augusti, tidigt om morgonen, hade Hans Persson fortsatt vandringen mot Sösdala. Först
nära midnatt hade han kommit fram till Sösdala, där han lagt sig på en öppen plats. Platsen beskrev han dock på ett sådant sätt att nämnden konstaterade att han ”beträddes med
tvetalan”.
Senare hade han tagit sig fram till gästgivargården. Utanför denna hade han träffat en
för honom okänd man, som var lång och smärt, med svart hår och mustascher och klädd
i rock och byxor i kommisskläde, mörkblått till färgen. Han sade sig vara artillerist från
Kristianstad men var för närvarande permitterad och hade haft anställning vid järnvägsarbetet. Den okände, som inte uppgett sitt namn, hade i handen burit ett lerkrus, som var
helt likt det som Per Nilsson hade visat upp. Han hade sedan bjudit Hans Persson av lerkrusets innehåll, men de var överens om att det var olämpligt att förtära brännvinet inne i
gästgivargården, och de gick därför till Krantz, som Hans Persson kände. Den okände
bjöd där de närvarande av brännvinet. Det var ovanligt välsmakande, men de fick trots
detta inte reda på hur den okände fått tag i det.
Efter cirka fyra timmar, när det mesta var urdrucket, slogs resten på en butelj, som den
okände fick med sig, och Krantz hustru fick kruset. Hans Persson och den okände, som
upplyste om att det inte fanns arbete vid järnvägen, gick därefter tillsammans till Lommarp. Där skiljdes de åt. Den okände tog vägen mot Kristianstad och Hans Persson mot
Finja.
Hans Persson hade fortsatt till Helsingborg, där han köpt upp en del handelsvaror.
Sedan hade han under hela hösten, vintern och våren gått omkring i byarna kring Helsingborg och Landskrona för att sälja dessa. Först på en marknad i Ängelholm hade han händelsevis fått reda på att en person som hette Hans Persson från Nymö var eftersökt som
misstänkt för att ha begått det angivna mordet. Av denna anledning och eftersom han var
oskyldig, hade han bestämt sig för att genast bege sig till häradsrätten i Röinge för att anmäla sig. Men innan han kom dit, hade han blivit gripen i Kärråkra.
Åklagaren upplyste att Hans Perssons födelseort inte varit angiven i efterlysningen eftersom åklagaren inte känt till den. Hans Perssons uppgifter i övrigt var också i så måtto
osanna, som att han under vintern varit synlig såväl inom Västra som Östra Göinge härader men att man inte hade lyckats gripa honom.
Tidigare hörda vittnen upprepade sina berättelser.
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Måns Andersson, som gripit Hans Persson i juni, berättade att han sett honom flera
gånger under april i sin hemort men att Hans Persson lyckats undkomma. Vid gripandet
hade han försökt bli fri genom lögner, men till slut erkänt att han var den som blivit efterlyst under benämningen ”Fläsk Hans”.
Rannsakningen uppsköts till den 3 augusti och Hans Persson skulle till dess förvaras i
länshäktet.

Åklagaren meddelade att han ännu inte hade fått någon spaning på den person som
söndagen efter mordet varit i Hans Perssons sällskap.
Trots att man för Hans Persson påpekat det osannolika i hans uppgifter, påstod han
envist att han var oskyldig till brottet.
Man förhörde nu några personer som hade uppgifter från morgonen den 23 augusti.
Soldaten Jöns Åfelt från Sösdala meddelade att Hans Persson och en okänd man, av
medelmåttig storlek med mörkt hår och svarta mustascher och klädd i blå rock och byxor,
kommit in till den förhörde Krantz bostad. De uppgav att de kom från Gunnarp mellan
Sösdala och Höör. De hade bjudit såväl honom som övriga i huset på brännvin som de
haft med sig i en stenflaska helt lik den som Per Nilsson uppvisade. Brännvinet hade varit
välsmakande och kryddat med bränd kummin. Såväl Hans Persson som den okände, som
Åfelt senare ej återsett, uppgav sig vara anställda vid artilleriet i Kristianstad. De hade visat
sig mycket förtroliga och påminde varandra om händelser som skett för länge sedan.
Hans Persson hade nog nämnt den okändes namn, men Åfelt kom inte ihåg det. Den
okände hade med Åfelt, som gammal militär, samtalat om saker som hörde till yrket och
då nämnt namnet på såväl sin batterichef som några kamrater som Åfelt kände. De båda
besökande hade sagt sig vara på ett par dagars permission och inte sagt sig söka anställning vid järnvägen. De hade också velat slå sönder kruset innan de avlägsnade sig mot
Norra Mellby. Men Sissa Jönsdotter hade fått dem att avstå från detta.
Johan Persson hade på söndagsförmiddagen efter mordet mött två män på vägen mellan Sösdala och Norra Mellby. Han kände igen Hans Persson som den ene och som sade
sig vara artillerist. Den andre var något längre och hade mörkt hår, bruna ögon och svarta
mustascher och sade sig vara konstapel. De sade sig leta efter en förrymd kamrat från
Kristianstads artilleriregemente. Men de hade inte lyckats och var nu på väg tillbaka till
Kristianstad. Ur en flaska hade de bjudit på brännvin, som varit välsmakande och var tillsatt med kryddor.
Nils Johansson, som träffat på männen i Norra Mellby, lämnade liknande uppgifter.
Hans Persson blev än en gång uppmanad att redogöra för det sanna förhållandet och
uppge namnet på den han haft sällskap med. Han påstod envist att han inte kände denne
och inte hade någonting att bekänna. När han uppmanades att förklara det motstridiga i
sina och vittnenas berättelser, förklarade han med fräckhet att de omständigheter att hans
och vittnenas berättelser var olika var att vittnena ljugit men att han talat sanning.
Åklagaren begärde nu uppskov för att söka flera vittnen samt efterspana den person,
som varit i Hans Perssons sällskap. Hans Persson återfördes till länshäktet.
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Åklagaren meddelade att vittnenas beskrivning av den person som setts i sällskap med
Hans Persson inte på något sätt överensstämde med utseendet av vallackaren Holm, som
tidigare förhörts.
Drängen Nils Persson från Adseke förhördes nu. Han berättade att han i solnedgången lördagen den 21 augusti (dagen före mordet) på vägen mellan Tågarp och Adseke
mött två män som gick mot Sösdala. Han hade inte talat med dem men tyckte sig känna
igen Hans Persson. Om den andre kunde han bara säga att han varit något längre och
hade blåa kläder. De tycktes ha bråttom och skyndade sig alltmer. Hans Persson ville inte
erkänna att han varit den ene, men vittnet förklarade sig vara nästan säker.
Åklagaren, som ännu inte fått spaning på den andre personen, anhöll nu om uppskov.
Häradsrätten beslöt att Hans Persson i avvaktan på ytterligare rannsakning skulle hållas förvarad i mörk cell under 14 dagar. Dock skulle fängelseläkaren hålla uppsikt så att
det ej medförde ”menliga följder”.

Hans Persson vidhöll sina uppgifter trots att han hållits i det ”svårare fängsel” som
föreskrivits.
Någon spaning hade man inte på den som varit i Hans Perssons sällskap.
Förhören med bl a pigan Ingar Trulsdotter, som upptäckt mordet i Korsaröd, upprepades.
En Sven Jönsson, tillsammans med soldaten Hellström och några arbetare vid järnvägen, hade vid 4-5 tiden på morgonen den 22 augusti stått vid vägen cirka 1000 alnar söder
om gästgivargården och då sett två män varav den ene till längd, hållning och utseende
fullkomligt liknade Hans Persson och den andre var längre, med mörkt hår och svarta
mustascher. De hade kommit gående från Korsarödshållet. Den längre hade haft ett krus
i handen. Utan att stanna hade de fortsatt mot Sösdala.
Rannsakningen uppsköts. Hans Persson skulle inte mera sitta i mörk cell. Rättens ordförande skulle skriva till chefen för Wendes artilleriregemente för att begära upplysning
om möjligen någon person med det utseende, som vittnena nämnt, varit anställd vid
första batteriet och vad han i så fall kan ha hetat.
Måns Andersson, som gripit Hans Persson, lämnade in en skrivelse där han specificerade sina kostnader.

En svarsskrivelse hade kommit från chefen för Wendes artilleriregemente. Han bifogade en skrivelse från första batteriet, där det framgick att beskrivningen av den misstänkte personen överensstämde med f d artilleristen nr 15 Jöns Håkansson Widerkrants
född de 27 januari 1836 i Ljungby i Villands härad. Han hade på egen begäran fått avsked
den 17 december 1857 med vitsordet att han förhållit sig ”mindre väl”. Under sommaren
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1858 hade han varit anställd som murardräng hos murarmästare Sandgren i Kristianstad,
arbetat på Högseröds kyrka under sommaren och nu vistades i Kristianstad. Widerkrants
skall också under hösten 1858 begått fickstöld inom Malmöhus län och blivit straffad.
Med anledning av denna skrivelse förhördes Hans Persson. Men han förnekade att
han någonsin hade sett eller haft någonting att göra med den i skrivelsen nämnde Widerkrants.
För att vittna hade hållkarlen Sven Olsson i Vanneberga, soldaten Hellström från Sösdala och pigan Pernilla Nilsdotter från Vankiva hus inkallats. Hellström var dock inte närvarande. Sven Olsson berättade att han sett Hans Persson och en annan person med
mörkt hår, svarta mustascher och blåa kläder strax efter middagen lördagen den 21 augusti gå genom Lommarp och ta vägen mot Nävlinge. Men varken Hans Persson eller
den okände hade haft något lerkrus. Hans Persson bestred vittnesmålet och påstod att
han gått genom Lommarp på fredagen och inte på lördagen och då inte haft något sällskap.
Pernilla Nilsdotter berättade att Hans Persson en månad före jul varit hos vallackaren
Brandt i Piltahuset, där hon också varit, samt hälsat från en bonde i Vanneberga, vars
namn Hans Persson hade nämnt, men som hon inte kom ihåg. Han ville att Brandt skulle
komma dit och ta skinnet av en häst. Hans Persson hade sen gått ut och lagt sig i
Brandts uthus. På morgonen hade han givit sig iväg. Hans Persson bestred och påstod att
han inte befunnit sig i Västra Göinge härad under vintern.
Åklagaren begärde uppskov för att kunna kalla in Hellström, Widerkrants och ytterligare personer.

Åklagaren hade kallat in f d artilleristen Jöns Håkansson Widerkrants som förhördes i
Hans Perssons frånvaro. Widerkrants var av medellängd med ”trindlagt” ansikte, rak, något spetsig näsa, svart hår, bruna ögon, svarta starkt markerade ögonbryn men för tillfället utan mustascher och kindskägg. Han redogjorde för sin levnad och sade sig aldrig
varit i Nymö eller kände någon där. Han hade vari värvad tills i slutet av 1857 då han begärt avsked. I början av sommaren hade han börjat på ett kyrkobygge i Högseröd. Detta
hade varat tills i slutet av året. Han hade bara varit borta från arbetet då detta var inställt
på grund av regn. Då hade han endast vart kort väg från Högseröd hos en flicka som han
var trolovad med. Widerkrants hade aldrig vare sig då eller senare varit i Sösdala. Varken
till namn eller till utseende kände han någon Hans Persson från Nymö. Lerkruset som
uppvisades sade han sig aldrig sett.
Hans Persson hämtades från häktet och förhördes. Han sade sig aldrig ha sett Widerkrants. Det var inte den person, som han sammanträffat med i Sösdala på morgonen efter mordet. Denne hade varit större och inte haft spetsig utan trubbig näsa.
Ett par vittnen som sett Hans Persson och den okände morgonen efter mordet förhördes. Soldaten Åfelt tyckte att Widerkrants liknade den okände, men eftersom Widerkrants var utan mustasch, var han inte så säker att han kunde ta på sin ed, att det var
samma person. Skomakare Krantz hade endast pratat med den okände en kort stund och
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kunde inte heller ta på sin ed att det var samma person. Krantz hustru Sissa Jonsdotter
hade inte tittat så noga på den okände. Widerkrants hade ej mustasch och hade andra kläder, och hon kunde ej gå ed på att det var samma person. Soldaten Hellström hade på natten stått vid vägen mellan Höör och Sösdala, när två personer passerat förbi. Han hade
bara sett att den ene liknade Hans Persson och den andre var längre, av storlek som Widerkrants. Den ene bar ett krus.
Widerkrants förhördes om några brott som han tidigare blivit fälld för, och åklagaren
begärde uppskov för att kalla fler vittnen.

Rätten hade kallat in Widerkrants och ett antal personer som enligt tidigare vittnesmål
sett Hans Persson och den okände personen tillsammans. Ingen kände dock igen Widerkrants som den okände.
Den mördades son, Anders Nilsson, hördes sedan om händelserna kring mordet, men
förklarade att han inte hade något att tillägga till vad hans svåger Per Nilsson berättat. Lerkruset kände han igen.
Åklagaren meddelade att han med anledning av vad som hade kommit fram, avstod
från att vidare höra Widerkrants.
Widerkrants inlämnade nu en skrivelse om att han skulle skiljas från målet och begärde
ersättning för två inställelser vid rätten
Häradsrätten beslöt att skilja Widerkrants från målet, men lämnade kravet om ersättning utan åtgärd. Hans Persson skulle förpassas till länsfängelset i avvaktan på ytterligare
rannsakning.

Hans Persson vidhöll envist att förneka att han hade någon delaktighet eller kännedom
om brottet.
Vallackaren Anders Brandt från Öraholma, torparen Nils Nilsson i Kärråkra och torparen Trued Persson och musikanten Nils Lundgren från Bjärlöv förhördes. Brandt kunde ej
med bestämdhet i Hans Persson känna igen den person, som besökt honom. Nils Nilsson
meddelade att i mars eller april 1959 sett Hans Persson i Kärråkra. Trued Persson och
Lundgren berättade att de sett en person gå och tigga i Bjärlöv i december 1858. Denne
var mycket lik Hans Persson. (Hans Persson hade hävdat att han befunnit sig i västra
Skåne under denna tid).
Hans Persson begärde att målet skulle avslutas och att han skulle frikännas från ansvar.
Rätten beslöt att utslag skulle meddelas den 28 november klockan 10.00. Hans Persson
skulle tills dess förvaras i häradshäktet i Röinge.

Protokollet innehåller en redogörelse för de händelser och omständigheter, som beskrivits i tidigare domstolsprotokoll.
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Häradsrätten ansåg dock inte att Hans Persson mot sitt nekande kunde dömas till att
ha förövat eller varit delaktig i mordet på Nils Persson. Men man förklarade med stöd av
rättegångsbalken att saken skulle lämnas åt framtiden, då den skulle kunna klarna. Hans
Persson blev alltså inte fälld men ändå inte frikänd.
Däremot ansåg man det styrkt att Hans Persson och den okände personen i hans sällskap haft lika del i brännvinskruset och att Hans Persson inte kan ha varit ovetande om
att det var stulet. Hans Persson dömdes därför att för innehav av rånat gods straffas för
tredje resan stöld.
Domslutet skulle dock prövas av hovrätten över Skåne och Blekinge och i avvaktan på
detta skulle Hans Persson kvarhållas i länsfängelset.
Hans Persson förklarade sig nöjd med domen.

Sedan man inte kunnat identifiera Widerkrants som de okände, som kunde antas vara
Hans Perssons medbrottsling och inte heller fått tag i någon annan, gav häradsrätten tydligen upp. Förmodligen fastställde hovrätten sedan domen 1860, eftersom Hans Persson
var intagen på länsfängelset över årsskiftet 1859-60 men ej 1860-61. Troligen har fallet
sedan inte prövats av domstol.
Hans Persson fortsatte sin brottsliga bana. Enligt en ”frejdebok” i husförhörslängden
dömdes han 1885 av Göta hovrätt till livstids straffarbete efter att ha fällts för femte resan
stöld. Han dömdes då också till förlust av medborgerligt förtroende för alltid. Något
mord är dock inte nämnt.
Hans Persson dog på ett fattighus i Kristianstad 1890.
Bouppteckning efter Nils Persson hölls den 6 oktober 1858.
Det anges i bouppteckningen att en del reverser hade förkommit vid mordet men man
hade tydligen kunnat rekonstruera dem. Hans tillgångar i form av skuldebrev var 13 804
kronor. Detta var mycket pengar vid denna tid. Hästar värderades t ex till 50 kronor i
denna bouppteckning.

Den enda gravsten, som står kvar upprest på Tjörnarps gamla kyrkogård, är den över
Nils Persson. Den gamla kyrkan revs, när den nya kyrkan med kyrkogård byggdes på annan plats i början på 1860-talet. Den gamla kyrkogården övergavs. Ett antal andra gravstenar låg sedan spridda på marken tills i början på 1960-talet.
Nils Perssons gravsten är väl utformad med ornament och med text och bilder både på
framsidan och på baksidan. Tyvärr är den av ett mycket lättvittrat stenmaterial. På 50- eller 60-talen lät en ättling till Nils Persson fylla i text m m med guld. Ett foto, som troligen
är från 1973, visar hur den såg ut då. Skadorna tycks då varit måttliga. Senare års sura regn
skadade dock stenen allvarligare, och texten försvann nästan helt. En senare ättling satte
2009 en liten sten bredvid med originaltexten.
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1870 sålde Per Nilsson Korsarödsgården, som fortfarande bestod av hela Korsaröds
by och gården Spångahus, till en Claus Schmidt Hansen. Själv köpte han en gård i Slättaröds by i Tjörnarps socken. 1874 begärdes sedan laga skifte av byn Korsaröd. Denna bestod som nämnts av fyra gårdar som slagits samman till en på 1790-talet. Någon karta
från denna tid fanns inte. Det enda, som indikerade gårdarnas storlek var deras mantal.
Men med endast en ägare var det givetvis inget problem att göra en uppdelning på fri
hand.
Korsaröd 1, Korsaröd 2, Korsaröd 3 och Korsaröd 4 lades alltså ut på en karta. Men
sedan gjorde man ytterligare uppdelningar och sålde ut det mesta som mindre gårdar,
Många av dem knöt tydligen an till befintliga torp och hus. Korsaröds gårdscentrum kom
att ingå i en, för den tiden, större gård, som ännu kallas Korsarödsgården. Den hus där
Nils Persson blev mördad finns fortfarande kvar som huvudbyggnad på Korsarödsgården.

Urtima ting 1858 nr 5, 9 sept (Protokoll från obduktion den 30 aug samt förhör)
Urtima ting 1858 nr 4, 30 sept (Protokoll från undersökning den 23 aug 1858)
Urtima ting 1858 nr 5, 21 okt.
Sommarting 1859 nr 296, 13 juli.
Sommarting 1859 nr 336, 3 aug.
Sommarting 1859 nr 372, 17 aug.
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Urtima ting 1859 nr 1, 3 sept.
Urtima ting 1859 nr 2, 24 sept.
Urtima ting 1859 nr 1, 15 okt.
Höstting 1859 nr 111, 5 nov.
Höstting 1859 nr 259, 25 nov.
Höstting 1859 nr 302, 28 nov. (Domslut)

Jag vill tacka Åke Persson, en ättling till Nils Persson via sonen Per Nilsson, som flyttade till Farstorp. Åke skickade för ett par år sedan utskrift av några av ovanstående domstolsprotokoll till mig. Jag började då leta reda på de resterande, vilket nu resulterat i
denna skrift.
Åke Persson är också den ättling, som lät sätta upp den sten, som visar den ursprungliga gravstenens skrift.
Tjörnarp i december 2018
Hans Ivar Svensson
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