Midt i Skåne ligger Höörs
Gästgifwaregård.
Gæstgiveriet begyndte at tage form allerede
i 1200-tallet. Det blev i Alnöstadgar
vedtaget, at man som rejsende skulle betale
for mad og overnatning, hvilket skete for at
få sat en stopper for voldgæstningen ved
bønderne. Der kom nye forordninger som
f.eks. lov om hestevogne, overnatninger og
højst to mil mellem hvert gæstgiveri. Dette
gjaldt for hele landet.
I Skåne var der cirka 80 gæstgiverier. I dag
finder vi cirka tyve, der stadig er i brug og
værner om kulturarven med deres genuine
skånske mad, overnatningsværelser og
arrangementer, der traditionelt ofte drejer
sig om maden, såsom skånsk smørrebrød, et
overdådigt skånsk julebord, gåsemiddag,
ålegilde og eventuelt en skånsk spettekaka
(stor høj kage) til højtidsdagen.

1600-tallet
Gården blev beboet første gang i 1658 af
Påvel Horn. Man kan dog ikke finde
informationer om, at der blev drevet
gæstgiveri her dengang. Vi finder det først i
forordningen i næste århundrede Hvad vi
ved er, at der fandtes 17 huse i byen og et
af dem var Nr:12, kaldet Hemmanet Höör
1/2mtl utsockne frälse under Näs. Her
boede Påvel. Han blev gift to gange og fik
fire børn. En af sønnerne hed Nils. Nils fik
kun et barn, en søn, der også blev døbt Nils,

i daglig tale kaldet Nils d.y. Denne Nils finder
vi opført i folketællingen på No 12 fra 1697.
Han var nu blevet lensmand. Vi følger med
ind i næste århundrede for at se, hvordan
det går for ham.

1700-tallet
Cronolensmand Nils Horn var gift med
Kierstina Jönsdotter, og de havde fem børn,
da Nils døde i 1714. Han blev frastjålet hele
byens ugentlige indtægt af Rolf Bjerling og
hans røverbande med den berygtede
Gunilla Täckare.
1709 blev deres lille landsted "hemman
no12" udvalgt til landevejskro. Da Nils døde
fik Kierstina gæstgiverrettigheder. Hun blev
kaldt ”gudsfrygtig Nils Horns enke”. Allerede
det andet år som gæstgiverske får hun fint
besøg af Karl XII, krigerkongen.
Kierstina gifter sig med Bengt Persson, og de
får en søn, som også døbes Nils. Som
teenager tager han navnet Hornell, læser til
præst i Lund, men noget går galt, helt galt.
I midten af 1700-tallet dør begge
ægtefællerne i gæstgiveriet. Der florerer en
del forskellige gæstgivere, men den person,
der driver det længst hedder Dahl. I år 1798
tager Jöns Åberg over. En mand som på
enhver måde forbedrer og udvikler
gæstgiveriet.
Som gæst kunne du f.eks. få serveret dette:

Til alle morgenmåltider serveres der sild og
ølost og om aftenen grød og mælk.
• Man: Opvarmet kålsuppe og fedt

• Tirs: Suppe og saltgrønt kød

• Ons: Opvarmet suppe, sild og kartofler

• Tors: Ærtesuppe og røget fårekød

• Fre: Opvarmet ærtesuppe og lungepølse

Ohlsson for 20.000 rigsdaler. I 1868
overtog Alexander Ericsson sammen
med sin hustru og en frøken Matilda. De
drev gæstgiveriet og udnyttede
mulighederne fuldt ud. Det var
frøkenen, der stod ved indgangen og
huggede sukker til kaffepunch og fine
middage. De var velhavende gæstgivere,
der skænkede penge til fattigvæsnet.
Alexander fik sammen med sin bror hele
Höör til at blomstre.
Gæstgiveriet blev også benyttet som
byret efter et mord på Sissela
Svensdotter, bedre kendt som DrickaSissela i år 1878.

• Lør: Ølost, kartofler og sild

• Søn: Kålsuppe og flæsk

1800-tallet
I slutningen af 1700-tallet tiltrådte Jöns
Åberg som gæstgiver. Han var en driftig
mand og drev gæstgiveriet indtil sin død
i 1826. Sønnen tog da over, men
forpagtede gæstgiveriet ud til blandt
andet skotten David Pearson.
Jöns Åberg d.y. overtog i 1842. Han var
endnu en mand med iværksætterånd.
Gæstgiveriet blev tilbygget, udvidet og
blomstrede. I slutningen af 1850 solgte
Jöns gæstgiveriet til svigersønnen Sven

1900-tallet
Dette århundrede indledes med, at
Hedda, søster til Alexander Ericsson,
forpagter gæstgiveriet for kort efter at
blive overtaget i 1902 af handelsmanden
Johan Johansson.
Et stort år var i 1919, da Höörs
veterinær Edvin Olsson opkøbte hele
ejendommen og oprettede et
aktieselskab. Han solgte andele og
forpagtede gæstgiveriet ud til en ansat
Ida Sjögren, kendt som Ida på Gästis. Ida
blev takket for sit arbejde en
decemberdag af herreklubben på
gæstgiveriet i 1943. Forpagterne efter
hende blev familien Bo Claesson fra
Halmstad, der drev gæstgiveriet indtil
1968. Herefter kom så familien

Sparrhult, der blev de første til at købe
gæstgiveriet, som de drev i fire år for
senere at overlade det til Horst
Schönberg, der blev på stedet indtil lidt
ind i 2000-tallet.
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