en histofiä
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Guldor hiiner I'rlrlna annu en

gang

inllån nttegången iir klar. rlan lrckas rå
n€ot sän ta sig nr htadshäket i Staby,
Högsb,v sock€n den r r iMi 1E45 oå h3n
är åter eD jagld m@.
I sluret av
gör Gddor .n stöld ho;

jbi

Iohd llasnu5

llasnusson från .Ä-Lup
I lrirDeb€rga socken. Btt t dema gårg
blev klader och sio\'lar.

"",r0

STÄLL5 INFÖR RÄIIA
Rå,rnsålnng för defta bron sler

\id r''å
Asp€]ånds håIadsl.tl i
\tåLiIa tngshus den l:e och 25:e noven
ber 18.1s. L'tslaget blev att ör ålla biott
Guldor gjo.t i en bot stratr* ded frrtio
par spö, 1'da' tc pd ar slagel o.h diiief
ti]l&1len

nfrr

i Uålila hrka en söndag stå uppen
bar klrkopiik. Det skulle ockrå ofent
ier

ljggöras lian predrkJtolama i L:rngemäa,

FRAM MED HAG€I"BOS5AN

juh gd modern tJl
helrmdsägden G$tås rrik lohssson i
-\itten

tll

den

,1

lkenäs, IIaLiUa so.ken, ut på gdden och
får då s€ an en ijnsrerruta til boningshusct a uislageD. Hon låcker si! soD och
talar om lad hon sett. lohdrsson sriger
genast upp o.h tar med sig sin hagelbös

s: o.h inspekerar,'orsiret Har l0r något sagt buler men ser ngen m,iinisk1,
iohosson gar dair'!ö. tjlbala in i stu

gd 6r

att lågga sig, men då hör

iid

ått

en döir öppnas i gramen dreodatorn
NiIs Pc^sons rabelaga boningshus.

Ho

fåtiade åter iger hagelbö$d och
gck ut, han ick då se Gutdor komrna

urspringad€ lid arrendatons hus lohusson å!-lossåde hågelbössan o.h skrek
"bar ar tiN'a.r" för ail \'åcka bvfollei och
sprog srda elier Guldor, son stmade
dI o.h hotade att skiuta tllbakn. lohdn
son s4 emeue.trd att Guldor Dte hade
nagot skiun apen odr fonsate därfar för
följandet.

Rrssbl. 1iena. Kristdala, Tunå, Hagsby
o.h llarstefs kwLor
Guldor öl€rljaga ti1 Gdiå hoEätt o.h
vili i: sLnFet ädFt till f;irscise på vat
ten och bröd men Kmgliga Göia hoirätt
fastståller htuadsdttens urslag och hd
fi-r dirftir avslag. Der 2 maj l6a6 etter ca
l0 månader på K"1ma slottsfangelse se'
dan sista gripånder verkta|l]s spastafiet
Ud trngshuset i lrtåldla
FASTBUND€N vrD pÅLEN

]{-

10:00 hälrtås €n

m:irlSan iage! Gul

dor ut från J:ngceller invid tinsshuet
och förs 11o av två ffngraltare och en
geraldge. til stafpålen faniijr thgs
luset Har binds tåst med h:hderna
högt uppsträcka iid pålen, så endast
tåspetsdna Nddd mdken. Ortens tölk
och ål€n lål1gvaBå gäster håde sarnats

utadar dngshuset ftjr att se d.n berfk
tade Guldor bli srf:fad Btaadade klb
ior farns saken dar blard lskådma. de
flesta trke og att det var slnd att den
na g€ndemd.atju\- shrlle tä ett sådmt

GULDOR OMRINGAD
Nu stod ho dår brulden \id stafipä
\.'n ho kom nämde stmade Glidor ien llörd i blnor odr der speciena shaff
o.h tog Fam cn kdv som ho sransde shortar med ryggen bar. Ho hade fått
rut med smti&gt som hån såde koDl dei högsia spöstGfct nan hmde fa
Iner du mig n?i! \å dödar i€ dig'l
nailrligen 40 pd spö vmr lre a! sl€et,
Ärrendator westrng hade nu hui ijlket i rebär att man slog med nå spön
nit iLepp de båda och Gddor bötade lofta dllverkade av harsel) 120 shger
stringa igen. \\'estr-ing vår snabb och T1'å bödlal håde utsetts att utdeL slagen,
hun snan ifått G!1dor som stdnade lilka skiftade e11er vail 20:e slag och då

o.h tog iiam kriven igen.
Nu hade ilera limnit 1;d o.h

IoId

Fette.sson b€vapnd sig med er giirdes
rtång ocl ger Gddor ett slag i r,'ggen
nit hd åte. börjd sprilga. Gddor !än
der sig om och €r tterlgde ett slag ar
stånqea, no hr hd t-ätt nog och kastr
sig ner på mark€n och ger sjg. Han ger
tilbaka der har shrlir och åteqgen tråns
poiteras hlr tl stafringelset; Kalnar

åven dessa spön bltres ut.
Bödeln böiade slå med 311 krai och så
fortsatte d.t tills dei
slut oå Guldor

'd

hiingde i handema avn'inrmad ned blo
åga dj'upa såI på n'gg€o, lndgå vd de

liilie en tår e11er dera Bödlama
ner GJdo! tså! srtra&å]en och bd
in honolr i åryceuen och l:ikåre tjlkålsom

slq

lades...

Tidningen

GörM Stenfelr
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