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Fulltofta strövområden genom 6000 år
Det som beskrivs på följande sidor kan
upptäckas av varje nyfiken vandrare
runt om i Fulltofta Strövområde.
Därför ta ett enda enkelt råd. Upptäck
denna rika natur själv. Det är bara att
vara vaksam så upptäcker du inte bara
spåren efter vildsvinen eller rådjuren,
inte bara fjärilars och trollsländornas
skönhet, utan även spår efter människans naturpåverkan under flydda tider.
Fulltofta Naturcentrum. Här finns det servering
och en bra och naturlig utgångspunkt för dina
vandringar.
© Foto, Kjell Olsson

Vi är många som fascineras av naturens mångfasetterade skiftningar.
Varje gång man tar en promenad, upptäcker
man en otrolig rikedom i flora och fauna. Fåglarnas mångfald ekar i skogen för den som ger sig
tid till att stanna upp en stund och lyssna. Floran
är lika rik.
Sätt dig ner och se hur många olika mossor du
kan upptäcka på en stor sten eller hur många arter
av gräs du kan hitta vid stigens kant. Då ser du
också rikedomen av alla insekter som gömmer sig
i den marknära vegetationen.
Ser du lite längre och börjar fundera över hur
allt kommit till, då blir det mycket svårare.
Vad är spår av jordens födelse för 4600 miljarder år sedan? Vad är resultatet av dessa miljarder
års evolution?
När landade den stenen på sin plats och när formades det första grässtrået av just den arten?
Vilka klippblock och vilka åsar är lämningar
efter den sista istiden för 15000 år sedan?

Vilka fördjupningar i jorden och vilka stenformationer är människans verk och när blev dessa
naturens spår lämnade av våra förfäder?
Är man sedan nyfiken och börjar söka svaren
på alla de frågor naturen väcker, då blir det riktigt
svårt.
Varje svar ger per automatik minst tre följdfrågor. Den gamla självinsikten väcks till liv: Ju mer
man vet, desto mer inser man hur lite man vet!
På de följande sidorna försöker jag delge läsarna några fakta om de upptäckter jag gjort under
mina vandringar i Fulltofta Strövområde och allt
som hittats i böcker och på nätet. Som en skribent
utan akademisk utbildning, hänger jag mig ibland
åt spekulationer, när tankarna glider iväg i fantasier.
Den som väntar sig en heltäckande historiebeskrivning blir garanterat grymt besviken. Denna
skrift ska endast handla om människans historia i
Fulltofta Strövområde och några av alla kvarlämnade spår människan lämnat efter sig. Givetvis
kan texten halka in på något sidospår bara för att
ge en bild av omvärlden.
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Varje vandring ger nya upptäckter, som orsakar frågor. Ibland hittas svaren och ibland får det
räcka med högst amatörmässiga och fantasifulla
gissningar. Allt som ni kan läsa är grundade på
fakta samt mycket sannolika hypoteser om människans liv under kanske sextusen år i Fulltofta
Strövområde.
Fulltofta Gård eller Fulltofta Säteri omnämns
under 1100-talet och lydde då under Ärkebiskopen och Lunds Stift, men har sannolikt funnits åtskilliga år tidigare. Kanske har byn flyttats eller
genom tillväxt växt ut på sin nuvarande plats.
Någon gång under tidig medeltid växte Fulltofta till en by med kyrkan från elvahundratalet
i centrum. Ända fram till järnvägens intåg bland
våra kommunikationer var Fulltofta gård ett ekonomiskt centrum för hela bygden.
En solfjäder av vägar och stigar kan man hitta
på gamla kartor. Alla dessa utgår från Fulltofta
med sin biskopsgård och kyrka. Troligen är flera
av dessa gamla hålvägar ännu äldre. Det finns

även tankar om att Fulltofta har mycket äldre ursprung. En hypotes är att det funnits en väg från
Ringsjön via Fulltofta gård över Orrevadshällan
genom gravfältet från bronsåldern och vidare till
Mjälaströ och Attarp. Bevisligen fanns denna väg
under tolvhundratalet och den användes så sent
som under den sista delen av artonhundratalet.
Denna väg kan ha använts redan under bondestenåldern om den kittlande tanken om bosättning vid
Hästhagen fanns redan innan brons-åldersgravarnas tillkomst.
Det finns gott om fornlämningar som bevis på vår
kulturbygds ålder. Många av dem är så gamla som
från bronsåldern ca 1500 – 500 fKr.
Men hur är det egentligen med denna bevisbara
närvaro av människan? Vad emotsäger teorin att
människan bott i Fulltofta långt innan de lämnat
oförstörbara bevis från sina korta liv i form av
denna mängd av gravrösen, odlingsrösen och hällkistor.

Åldersgravarnas tillkomst.
© Text och foto, Kjell Olsson
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Historiens spår i Mellersta Skånes natur
Den sista istiden formade landskapet, som det ser
ut idag med ändmoränåsar, raviner och flyttblock.
Området norr om Ringsjön är fyllt med dessa
tecken på en våldsam avsmältning av inlandsisen.
Detta postglaciala landskap har de senaste
14000 åren, sedan glaciärerna smält bort, fyllts
med flora och fauna och därmed berett plats för
människans intåg för cirka tiotusen år sedan.
Det var då jägarfolket kom till Skåne längs floderna och bosatte sig så småningom i Ringsjöns
omgivningar. De första människorna har därför
i arkeologiska sammanhang kallats Ringsjöns
träskfolk och hade bosatt sig i stolphyddor någon
gång omkring år 8000 f.Kr.
För att fylla magarna har sedan vandringar ut i
den rika naturen startat. Denna period har därför
kallats jägarstenåldern och beräknas till omkring
8000 – 4000 f.Kr. Detta icke bofasta folk har lämnat få spår i vår natur.
När däremot dessa jägare blev bofasta och lärde sig att hålla husdjur, odla spannmål och kanske
grönsaker fick vi det som vi kallar bondestenålder, en tidsperiod som inträffade omkring år 4200
– 2000 f.Kr för att sedan glida över i först bronsåldern och senare järnåldern.
De äldsta spåren av åkerbruk och boskapsskötsel som man har funnit i Norden är från 4200 f.Kr.
Från och med dessa år inleds bondestenåldern.
Spår efter bondestenåldern har hittats i mossjord
vid Kycklingahus. I borrkärnor har man här upptäckt pollen efter brödsäd, vilket anses bevisa att
här har funnits ett odlingslandskap som härstammar från bondestenåldern. Det var under denna tid
som människan började målmedvetet nyttja och
därmed omforma landskapet.
Man röjde skogsmark genom svedjebränning och/
eller ringbarkning. På den röjda marken odlade
man säd under ett par år tills näringsupplaget i
marken var uttömt.
Härefter lät man kreaturen nyttja marken, de betade av gräset och skottuppslagen medan nya ytor
röjdes för odling. En primitiv typ av plog (årdret) började användas ca 2800 f.Kr. Uppodling av
åkermark på de lättare jordarna ökade markant.
Att detta skedde på moränjordarna är sannolikt

ingen tillfällighet. Med de dåtida enkla redskapen
var det omöjligt att bruka de bördiga då lövskogstäckta slätterna med de vintertid blöta jordarna
och under somrarna stenhård lera. Naturlandskapet ändrade karaktär till ett öppet betes- eller s.k.
hagmarkslandskap. På många håll omvandlades
skogarna till öppna hamlings- eller skottskogar.
Skånes slättlandskap formades antagligen under
bronsåldern och järnåldern, då redskap för brukning av jorden blev bättre. Runt om i Skåne finns
det mängder av gravhögar som vittnar om denna
tid och den befolkningsökning den medförde.
Det är från denna tid, som de stora gravrösena
härstammar. På kullarna inte långt ifrån Hästhagsparkeringen finns det både gravrösen och domarringar från järnålder och bronsålder.
De människor som fått sin sista vila här bodde i trähus, vars rester inte syns idag för blotta ögat. Om
man gjorde en utgrävning på rätt plats skulle man
endast hitta rester av eldstäder, kökkenmöddingar
och stolphålen efter byggnadskonstruktionerna.
Husens eldstad brukar man även finna i centrum
av dessa svårhittade rester. En kökkenmödding är
den forna avskrädeshögen, där man hittar benrester och rester av obrukbara köksredskap.
Uppfinningen vagnen hade vid denna tid kommit
skåningen till gagn. Den tidens infrastruktur bildades och bestod av vägar mellan byarna. En del av
de vägar som syns som vaga diken i skogarna kan
vara från denna tid.
Kanske är de synliga hålvägarna i Hästhagsområdet från denna tid och de bofasta utnyttjade
vägarna för att komma ner till Ringsjön och dess
rikedom med braxen, gädda och abborre.
Dessutom borde flertalet av de stensatta källorna vara från denna tid, då vatten var ett livsvillkor
för människor och tamdjurs överlevnad. Utan påtagliga bevis kan man dessutom leka med tanken
att vi hade en bofast befolkning ännu tidigare på
forntidsåkern runt Hästhagsparkeringen. Kanske
redan under bondestenåldern.
Här finns gravar från järnålder och bronsåldern.
Här finns det ett flertal stensatta källor, massor
med odlingsrösen och dessutom en hålväg som leder från Fulltofta kyrka till Mjälaströ och Mura-

www.torpruiner.se



rehuset. Denna hålväg går mitt emellan de båda
gravfälten, med gravhögar och domarringar.
Dessutom kan man konstatera att det funnits en
mycket gammal väg som i stort sett följer nuvarande asfalterade stråk hela vägen från Fulltofta
till Äspinge och Benarp.
De första tusen åren efter Kristi födelse präglades Skåne av småkonungar som drack, slog ihjäl
och älskade med samma glada humör. De satte
dessutom alltid makten i första rummet. Under
dessa år hade vi små konungadömen i trakterna
av Kåseberga, Listerlandet och Malmö-Lund-regionen, en grund för det kommande nationsbyggandet.
Den tidiga medeltiden brukar anges till åren
1000 e.Kr. – 1400 e.Kr. Då förändrades samhällsstrukturen med kristendomens intåg.
I början av 1000-talet började två nya maktsfärer styra människans liv. Den hierakaliska
maktuppbyggnaden bestod av antingen kyrkan eller nationen, eller både och då den politiska makten såg möjligheter med den struktur som kyrkan
byggt upp.
Krig och skärmytslingar blev en vardag när
man skulle bestämma vem som hade makten över
territoriet och den lilla människan.
Det var dessutom den lilla människan som fick
slåss för sina makthavares lystnad till ännu större
territorier och dessutom med dryga skatter betala
dessa erövringståg och strider.
Någon gång under kanske femhundratalet bildades byn Fulltofta. När gården blev en biskopsgård är lite osäkert, men sannolikt skedde det i
början på elvahundratalet. Den första gård som
Lunds domkyrka erhöll i Frosta Härad var hemmanet nr 5 Brönneslöv i Borlunda socken, som ett
av de 43 hela hemman, som återfinns i det latinska
gåvobrevet från den tidiga medeltiden.
Kyrkan i Fulltofta byggdes något senare och
var bevisligen i användning år 1215, då Magnhild
fördes till kyrkogården för begravning.
Under denna tid infördes kristendomen i bygden med så småningom kyrkböcker, husförhör och
domedagspredikningar, allt för att få bort vikingarnas avgudadyrkan. Enligt en källa var kungen
Sven Tveskäggs stora härfärd till England 1013
vikingatidens både största och sista bedrift.
Hans son Knut den store eller Knut den helige

var kristen. Hans biskop i Lund, Egino, hade före
sin död 1072 lagt grunden till Lunds domkyrka
som ett femtiotal år efter stadens grundande blev
säte för ett stift som omfattade Halland, Skåne och
Blekinge. Enligt vissa källor hette denne biskop
Eskil och enligt andra Egino. Som många känner
till tillskrivs Eginos efterträdare biskop Absalon
färdigställandet av Lunds Domkyrka.
Osbyholm, eller Ousby som det då kallades,
hade redan under slutet av 1100-talet häradets
bästa vattenkvarn, vilket ledde till att en by av
flera gårdar byggdes runt den rika kvarnen. Kvarnen ägdes då av en storman som hette Thord, som
även ägde gårdar på Bosö och söder om Ringsjön.
Han var även den som förvärvade gården på Bosö
och skänkte det till kyrkan, som grundade ett nunnekloster, det som kom att kallas Bosjökloster. Det
finns även tecken på att han tvingades skänka hela
sin egendom till kyrkan av upproriska bönder.
Nu i början på 1200-talet fick Fulltofta sin status som ett ekonomiskt centrum. En status som
byggdes sakta upp med den tidens infrastruktur,
nämligen vägnätet som utgick i en solfjädersform
från kyrkan och godset.
Sannolikt fanns en del av dessa vägar redan och
utgjorde en primär orsak till den lokalisering godset Fulltofta fick, förutom givetvis de stora uppodlade arealerna. Från Fulltofta gick det landsvägar
till Höör och Osbyholm. När torparvägarna anlades är oklart men troligen fanns redan då flertalet av vägarna till Stavröd och Sjömossahus via
Ekesåkra och Ramstorp, till Kyllingahus, till Mjälaströ Åkarp och Attarp, till Boddahus, till Hästäng
och vidare till Äspinge och Benarp, till Kulleröd
och Landeröd. Däremot fanns ingen direktväg till
Hörby före dagens landsväg från Höör.
Enligt Gottfrid Björklund (Frosta Härads Historia) är den äldsta urkunden ett påvebrev daterat
den 1 maj 1332, där det påtalas att en kanik vid
namn Tyge Lollik varit präst i Fulltofta och dessutom varit avlönad av domkyrkan i Lund. Denna
form av dubbla avlönade tjänster förbjöds då av
ärkebiskopen.
Då har den eminente forskaren Björklund glömt
all dokumentation som finns kring Sankt Magnhild, som mördades 1215 och begravdes i Fulltofta
kyrka, innan stoftet dryga hundra år senare fördes
i procession till Lunds Domkyrka.
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Nu i början på 1200-talet fick Fulltofta sin status som ett ekonomiskt centrum.
När sedan adeln bildades genom kungliga förläningar och egna övertaganden under trettonhundratalet och blev det frälse jordägande ståndet,
tog de för sig med makt och pengar av den odlingsbara marken och bönderna blev dagsverkare
och livegna arrendatorer i den mån de fick något
att odla upp.
Trots pestår under trettonhundratalet skedde det
en kraftig befolkningsökning som slutligen ledde
till svält i häradet. Detta i sin tur ledde antagligen

Fredrik den II ett öppet brev om ägarbyten av jordegendomar. Här omnämns för första gången Qvared (Kvarröd), Mellestrud (Mjälaströ), 2 gårdar
i Heste Eng (Hästäng), Knered (antagligen Kulleröd), Lanred (Landeröd), Aagerup (Åkarp) och
Staufred (Stavröd).
Detta var officiellt ett ägarbyte mellan en av dåtiden godsherrar, Gyldenstjerne och kronan. Det
var sannolikt Gyldenstjerne som tvingades avstå
från sina mindre värda gårdar till kronan, då han
under denna tid var ståthållare i Köpenhamn direkt under den danske kungen.

Illustartion: Ferdinand Richard (1819-1885)

Bosjökloster.

till att mer mark uppodlades och ny mark röjdes i
skogarna norr om godset, det som idag blivit friluftsområde. Överallt i skogarna ser vi fortfarande
de små stenröjda tegarna som fött så många under
de gångna tidevarven. Hur många beteshagar och
åkrar som har igenplanterats med gran eller tillåtits växa igen med lövskog lär vi aldrig få veta, om
inte någon orkar gå igenom alla bevarande ekonomiska kartor, som kanske i vissa fall kan ge svaret
på denna gåta. Men det vi vet är att stengärdsgårdar har byggts under hela förra årtusendet.
Den 17 juni 1560 utfärdade danske kungen

1684 beordrade kung Karl XI att den första
svenska kartan skulle ritas över den nya provinsen
Skåne som ett led i försvenskningen.
Denna vackra och färgglada karta är mycket intressant så till vida att ortsnamnen är noggrant utsatta även namn på mycket små orter och enstaka
gårdar. Stavningen är underlig och stämmer illa
med ortsnamnsforskarnas nutida teorier. En välbefogad fråga är om kartritarna skulle tvätta bort allt
danskt och satte egna försvenskade namn i stället
på denna karta. Åkarp hette Agarp, Mjälaströ hette
Mielastro, Bjeveröd hette Biefred, Stavröd hette
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Stafred, Kulleröd hette Kulared, Landeröd hette
Lanred.
Samtliga dessa namn är av lämningarna att
döma stora gårdar, vilket i dagens kartritarvärld
ter sig märkligt då ett hus får knappast mer än en
anonym prick om ens det.
Idag ser man ändelsen –röd som en led av det
forntida ordet rödja, som betyder röja. Vad ändelsen red betyder är obekant, men det härstammar
från danskan. Många orter är som synes stavade
med denna ändelse under dansktidens Skåne.
Bosjökloster blev av någon underlig anledning
Boseklöster. 140 år senare när Rekognoseringskartan gjordes under åren 1812 till 1820 hade nästan samtliga ortnamn ändrats till nästan samma
stavning som idag.
På kartan från 1684 är endast ett fåtal vägar inritade. I Fulltoftaområdet finns endast vägen mellan Höör och Osbyholm (Ousby) samt vägen från
Fulltofta till Kvesarum och Södra Rörum och vidare norrut.
Då hade redan kungen utfärdat en rad påbud.
Han lirkade med den skånska adeln för att på sitt
enväldiga sätt försvenska denna danska exprovins. De adelsmän som inte löd Karl den XI:s påbud fick erbjudandet att fly till Danmark. Om de
inte hann eller vägrade svära den svenske kungen
sin trohet, fick de kliva upp på schavotten för att
bli huvudet kortare. Deras egendomar förlänades
då till nya adelsmän, vars ättlingar än idag äger
många slott och egendomar.
Dessutom förbjöds import av dansk litteratur
och barnen tvingades lära sig den svenska katekesen innan de fick gå till nattvarden.
Det var år 1686 detta infördes. Prost och klockare ålades att sprida läsandets konst bara för att
alla skulle kunna läsa sin katekes och bibel själv.
Fulltofta blev då ett föredöme då biskopen vid ett
visitationsbesök förvånades över den utbredda
läskunskapen. Dock kunde fortfarande väldigt få
skriva. Det ansågs inte nödvändigt och protesterna
var redan stora över tvånget att lära sig läsa. Detta
påbud var antagligen som tidigare nämnts ett led
i den påtvingade försvenskningen av de tidigare
danska provinserna.
Under början av 1700-talet inträffade flera katastrofer. Karl den XII krigade och utarmade lan-

det genom att utkräva skatter för att bekosta sina
härtåg. Till råga på allt elände under dessa krigsår
kom både missväxt och pesten som utplånade hela
byar.
1710 var året då farsoten spred sig från Stockholm ut över stora delar av Sverige.
En skuta med sårade och smittade soldater förde böldpestsmittan med sig från Livland till Stockholm, som sedan spred sig ut över större delen av
Sverige. En tredjedel av huvudstadens befolkning
dog. Däremot hovet, ämbetsmännen och de flesta
adliga klarade sig då de flydde till sina lantgods
eller åkte och sökte skydd av svavelröken i Falun
och Sala.
Mellersta Skåne drabbades mycket hårt och
befolkningen i hela byar försvann under peståren
1710 – 1711. I Höör och Hörby var dödligheten
tre gånger högre än under vanliga år. Vissa byar
som till exempel Högseröd klarade sig nästan helt.
Under dessa två år dog endast 16 personer, vilket
var att betrakta som nästan normalt.
Det berodde antagligen på att man efterlevde
kravet på total isolering mellan smittade byar och
de byar som klarat sig. Man inrättade pestkyrkogårdar och förbjöd begravning av pestdöda på våra
ordinarie kyrkogårdar för att förhindra spridning.
Bönder i bland annat Hörby bröt sig in i kyrkan
och läste likmässan och begravde därefter sin kära
på den vigda marken trots förbud, medan de officiella och godkända likmässorna hölls av församlingsprästerna i skenet av stora kasar på åkrarna
utanför byarna.
Missväxten berodde på att under 1711, som var
det svåraste missväxtåret, hade bönderna tvingats
ge hälften av sitt utsäde till kronan och som lök på
laxen hade sedan sommaren blivit den torraste och
varmaste i mannaminne. En nästan tropisk värme
hade bränt säden så att bönderna knappt fick igen
utsädet.
Av jordeboken från 1712 framgår hur befolkningen indelades.
Följande står att läsa om Frosta Härad i Gottfrid Björkelunds Frosta Härads Historia:
12 Sätesgårdar eller säterier vilket var adelns
gods. Hit kan vi räkna Fulltofta och Osbyholm,
men inte Bosjökloster, som under denna ofredstid
indragits till kronan.
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50 Skattehemman vilket var skogsbygdens
självägande storbönder.
349 kronohemman där kronobönderna brukade
mark som ägdes av kronan, vilket även medförde
oavlönad arbetsplikt.
473 frälsehemman vilka ägdes av lantadeln och
brukades då av åbor eller arrendetorpare med åtföljande arbetsplikt i form av både avlönade och
oavlönade dagsverken. I dessa ingick sannolikt
rotehusen med sina indelta soldater.
8 skattlagda kvarnar vilket torde vara de få
tullkvarnarna inte att förväxla med godsens egna
kvarnar, som Prästamöllan och Hovgårdsmöllan.
Det fanns troligen en stor mängd skvaltkvarnar, då
få hade tid och råd att åka långt till de dyra kvarnarna där malningen beskattades.
199 gathus vilket i regel var byarnas gathus eller fristående hus för godsens anställda eller byarnas hantverkare med mycket små tomter.
En beräkning ger då vid handen enligt Gottfrid
Björklund att ungefär 6000 innevånare fanns totalt i Frosta härad 1712. Så många klarade sig från
pesten och kunde fortsätta sina slitsamma liv med
tunga arrendekontrakt och ännu tyngre oavlönad
arbetsplikt.
Det kan vara en överskattad siffra, då Björklund tydligen räknat ett snitt på omkring 8 personer per hushåll och det direkt åren efter pesten
härjat i Mellanskåne.
Säteriet Osbyholm hade hela 7 skattehemman,
58 kronohemman, 28 frälsehemman och 3 geistige
hemman. (Geistige hemman var prästgård, klockaregård och hemmanet Turenbratt vars intäkter var
anslagna till byggnation och underhåll av Holmby
predikstol. Det var i övrigt skattebefriade hemman
i kyrkans ägo).
År 1768 förvärvade Fredrik Trolle godset Fulltofta och gjorde det till en del av Trollenäs fideikommiss. Då Trolle var en varm vän av allmänbildning, inrättade han tillsammans med sonsonen
Arvid den första fasta skolan i Fulltofta omkring
år 1785. Det byggdes en kombinerad byggnad
som inhyste både skola och fattighus. En gedigen
tvåvånings stenbyggnad som tyvärr revs på 1950talet.
Först 1842 blev det allmän skolplikt och därmed obligatoriskt för varje by att anställa utbildade lärare till nybyggda skolhus. Enligt en hittad

betygsbok var svenska, bibelkunskap och katekesen de viktigaste ämnena, men även trädgårdskunskap och naturlära ingick bland de få läroämnen
på denna tid.
Under 1771-1772 genomfördes storskifte i
Fulltofta socken. En karta från år 1772 med tillhörande beskrivning (tillgänglig på Länsstyrelsen
i Malmö) ger en bild av hur Fulltoftaskogarna såg
ut dessa år. 1772 var jordbruket outvecklat och
skogarna var utarmade.
Kring torp och gårdar utbredde sig glest trädbevuxna eller helt trädlösa enefälader ut sig. Gran
och tall kunde överhuvudtaget inte noteras som
förekommande i socknen. I mindre omfattning förekom fullslutna ek- och bokskogar. Dessa skogar
var av stor betydelse för ollonsvinen.
I arrendekontrakten över Fulltofta gods från
1843 får man ytterligare en överblick på markfördelningen i Fulltoftas skogar. Totala antalet tunnland inägomark år 1772 i jämförelse med antalet
tunnland inägomark på huvudgården och utgården
Mjälaströ år 1843 visar att det skett en ökning på
197 tunnland. Detta är tydliga tecken på att den
allmänna nyodlingen i länet även nått till Fulltofta. Arrendekontraktet 1843 visar att man även
kommit igång med skogsplantering. Bland annat
planterades gran på ca 70 ha enefälad kring Råttefäladen (numera Råttefällan) under 1840-talet.
Planteringar och avverkningar redovisas
mycket noggrant för tiden 1876-1893. Plantering
av gran och tall kom igång på allvar 1876. Inga
andra trädslag tas upp i redovisningen. Huvuddelen av planteringarna var förlagda till Mörkret
och Attarp. Granskogarna skadades dock svårt vid
stormen 1967. Trots den påbörjade planteringsverksamheten kunde knappast skogstillståndet ha
förbättrats eftersom avverkningen fortfarande var
förhållandevis stor.
Den 29 juli 1748 hålls den först lagliga marknaden i Hörby trots protester från Lund och Kristianstad. Dessa båda städer ville givetvis behålla
de intäkter som torgförsäljningen medförde. Men
bönder och torpare i Mellanskåne ville givetvis ha
denna facilitet på närmare håll.
Tidigare har denna marknad hållits i Hallaröd
mitt i vintern och sent på hösten. Bönderna hade
protesterat då denna marknad för lantbrukets nödvändigheter ägde rum på både olämpliga tider och
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en olämplig plats. De båda årliga marknaderna var
mycket viktiga för lantbruket, då alla viktiga redskap köptes och man sålde de djur som inte behövdes för familjens försörjning.
Nästa stora milstolpe för Fulltoftaområdet var
det ryska kriget 1809 till 1810. Napoleon Bonaparte tvingade så småningom ryssarna att skifta
sida för att engelsmännen skulle kunna betvingas
av franska armen och flottan. Den svenske kungen
Gustav den IV var envis och vägrade ändra sin
uppfattning och fortsatte vara på engelsmännens
sida. Detta medförde att ett illa rustat Sverige anfölls av ryssarna. Som alla vet ledde detta till att
Gustav IV blev avsatt och ersatt av Gustav III:s
åldrige bror som kom att kalla sig Karl den XIII,
samtidigt som Sverige yta nästan halverades genom förlusten av de finska territorierna.
Som en följd av detta krig och nya franska kartkunskaper bestämde man sig för att göra en militärlandkarta över Sverige. Detta arbete påbörjades
1812 och fortsatte under åren 1815 till 1820 då
arbetet avbröts på grund av kostnadsskäl. Men då
hade man kartlagt med stor precision större delen
av nuvarande Skåne. Resten av Sverige fick vänta
i många år.
Denna karta, som heter Skånska Rekognoseringskartan, är den som varit det bästa underlaget för att hitta naturens spår av människan under
gångna sekel. Sedan 1684 har bland annat gårdarna eller torpen Kycklingahus och Murarehus tillkommit. Hur vägnätet har förändrats är omöjligt
att se då kartan från 1684 är mycket schematisk
och endast anger orters och gårdars ungefärliga
placering.

Järnvägshotellet i Hörby

De kommande fyrtiofem åren efter 1820 medförde stora förändringar.
1867 utkom en geologisk karta över Skåne
efter en stor fältundersökning, där bergarter och
typ av mark kartlades noggrant. Men ur geologisk
synpunkt är Fulltoftaområdet tämligen ointressant, då berggrunden nästan enbart består av granit
och bortsett från de många sankmarkerna finns det
bara morän och flyttblock av varierande storlek.
En långvarig period av fred efter ryska kriget
ledde till en befolkningsexplosion i Sverige och då
även i Fulltoftaområdet. På kartan från 1820 fanns
ungefär ett tiotal gårdar och torp i strövområdet
och dess närmaste omnejd. Nu antalet stigit kraftigt och kartan anger över femtio torp och gårdar.
Bland annat har Linnekull, Gällhagen, Bossarehus, Högeholm, Vasahus tillkommit under denna
period.

Detta skulle innebära att Fulltofta Naturområde
med sina tiotalet gårdar försörjde cirka 70-80 personer under tiden fram till 1820, medan 1867 med
50 gårdar om kanske upp till 8 personer per hushåll hade befolkning ökat till 300- 400 personer på
denna karga mark.
Det är inte svårt att inse varför utvandringen
startade under denna period.
Samtidigt förändrades skogsbruket. Granplantering som påbörjades under 1840-talet intensiverades och många beteshagar och små åkertegar
planterades igen till många torpares stora förtvivlan.
1854 beslutades om byggnation av stambanan
mellan Malmö och Stockholm och 1857 invigdes
sträckan till Höör. Under de kommande decennierna byggdes bibanorna då en stor tilltro fanns
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till denna nya form av infrastruktur. Banorna Eslöv till Kristianstad och Höör till Hörby byggdes.
Detta orsakade en förskjutning av Osbyholms
och Fulltofta roll som ekonomiskt centrum.
Eslöv blev ett nytt regionalt centrum, en helt
ny ort byggdes runt järnvägsstationen för att på
relativt kort tid få stadsrättigheter.
Höörs centrum flyttades mot järnvägsstationen
och Gamla Torg med Gästgiveri och kyrka reducera-des till en landsvägens hållplats.
Samma hände i Hörby, där hotell (nuvarande
Biblioteket) och tingshus (Hörby Museum) byggdes i anslutning till järnvägens byggnader. Detta
visar vilken betydelse man tillmätte järnvägen
under artonhundratalets sista decennier. Fortfarande finns det gott om rester i Fulltoftaområdet
efter järnvägen mellan Höör och Hörby även om
landsvägen använde stora delar av denna banvall
som grund för bilismens intåg under femtiotalet. I
början på nittonhundratalet visade det sig att just
denna bibana inte hade ekonomisk bärkraftighet,
varför den lades ner efter ett kortare försök att driva den i privat regi. Det var dåvarande godsherren
på Fulltofta köpte järnvägen och försökte driva
den. Försöket misslyckades och slutligen lades
verksamheten ner 1928 och rälsen revs upp.
Ringsjön sänktes med 1,5 meter under åren
1881 till 1883 genom arbete med utloppet i Rönneå. Detta förde med sig att området kring nuvarande Gamla Boo bildades och det hundra meter
breda sundet mellan Ringsjöarna reducerades till
en smal å. I århundraden hade en färjeförbindelse
funnits mellan Klinta och Bosjökloster. Denna lades ner och en bro byggdes i stället.
De flesta skogsvägar som vi använder idag
byggdes i samband med bilens intåg under 1900talet första hälft, då Skogsällskapet och landstinget köpte området som idag är vårt fina strövområde. Då behövde man en bättre tillgänglighet vid
skogsavverkning.
Järnvägen mellan Eslöv och Kristianstad läggs
ner på 1950-talet. Sista tåget från Höör-Hörby nyåret 1928/1929
Vägnätet förändras med bilens intåg och skogsnäringens maskinella intåg.
© Text: Kjell Olsson

Fulltofta gods

Torpare i Fulltofta utanför kyrkan 1908. 19 personer är
identifierade – kan du fler?

Mjölkerskorna vid Fulltofta gård, omkring 1915-1920. Personerna på och vid mjölkskjutsen är enligt nedan.
På vagnsflaket ryktarna Frans Rasmussen och Karl Olsson, samt Karl Olssons son Einar. Mjölkerskorna är från
vänster: Fru Rasmussen, Maria Karlsson, Ingrid Jönsson,
Emmy Svensson, Sigrid Hellström och Anna Lindberg.
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Kartor
Den mest intressanta kartan är Skånska Rekognosceringskartan som ritades 1812 till 1820. Detta
är en rent militär karta som har mycket god precision med tanke på de enkla fältinstrument man
använde.
Denna har varit underlag tillsammans med den
nya kartan över Strövområdet Fulltofta för mina
fältundersökningar, när jag försökt hitta rester av
gamla vägar och försökt hitta och bestämma ungefärlig ålder för arrendegårdar, torp och rotehus.
Den geologiska kartan från 1867 har sedan visat på den befolkningsutveckling som skett under
åren 1820 till 1865.
En annan intressant karta är skifteskartan från
1771-1772 vars nya ägogränser gäller än idag. Det
intressanta med denna karta är rättstvisten som
uppstod mellan Mannarpsbönderna och Fulltoftagodset. Kartan ritades av Herman Frykner och blev
klar för godkännande 1772. Då uppdraget lämnats
av dåvarande godsherre på Fulltofta greve Fredrik Trolle, skulle samtliga yttre gränser godkännas
av intilliggande markägare. Mot Mannarp bestod
området av så kallad surskog som användes som

gemensamt sommarbete för Mannarpsböndernas
kor, hästar och getter. När dessa infann sig till tingrätten, fanns det ingen karta att godkänna. Frykner
hävdade att kartan var för stor att ta med sig och
ansåg att gränsen borde godkännas, då tingsrätten
hade en representant med vid bestämmande av
gränsen och denna hade även sett kartan i färdigt
skick. Mannarpsbönderna protesterade och godkände aldrig denna gräns och hävdade urminnes
rätt till bete. Enligt vad Gottfrid Björklund funnit,
blev aldrig denna gräns godkänd av tingsrätten vid
detta tillfälle.
En annan karta som är intressant är den första
skånska karta som gjort i svensk regi.
Den är från 1684 och avslöjar förutom en del
hel brister också gamla ortsnamn. Till och med enstaka gårdar finns på denna karta, vilket får mig att
tro att en gård härbärgerade och försörjde många
människor på denna tid. En annan intressant iakttagelse är att se hur namnen stavades och hur dessa
namn senare har ändrats.
Bland annat har ändelsen -red från den danska
tiden ändrats till -röd.

Avsnitt av Skånska Rekognosceringskartan som ritades 1812 till 1820
© Text: Kjell Olsson
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De gamla synliga resterna i
strövområdet Fulltofta (äldre än 100 år)
Ett riktig gammalt fynd
Det ligger ett stort stenblock intill en av vägarna
genom strövområdet. Av en ren tillfällighet upptäcktes den för flera år sedan en kylig vinterdag,
då gräset inte skymde de intressanta spåren av en
forntid.
Stenen är av en sedimenterad bergart med ganska grova synliga stenar infogade i bergarten. På
stenens nedre del syns några spår som skapat tankar kring perioder då stora delar av Skåne låg under vatten som trafikerades av forntida jättehajar

och jätteödlor. Var stenen kom ifrån och när den
bildades har ingen kunnat berätta. Eftersom det är
en sedimentär bergart, kan man anta att denna bildades under Trias. Spåren är mycket intressanta
och fantasieggande. Är det avtryck från ett sedan
länge utdött djur eller är det någon ört som skapat
detta tretåiga mönster?
Enligt kontaktade experter på Lunds Universitet är det en naturlig avvikelse eller en animoli.

© Foto, Kjell Olsson
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Fornminnen
Skogarna är fulla med stensamlingar som en gång
staplats av människan. Riksantikvarieämbetets
karta över området har fyllts med blå märkningar,
vilket tyder på att många lämningar är fornminnesskyddade för eventuella framtida utforskningar. Många spår är dock av senare datum och har
sannolikt uppstått under tiden efter 1820.
Dock finns bevisligen ett antal gravrösen från
bronsålder och järnålder. Den som vill veta mera
kan läsa Stefan Wrangs Fornminnen i Mellanskåne.
På kullarna mellan Mörkrets Väg och vägen till
Naturcentrum kan åtskilliga rester från bronsålder
och järnålder ses. Fyra mäktiga gravrösen, domarringar och andra lämningar i form av resta stora
stenar återfinns här. Ålder tycks vara något osäker,
då olika uppgifter från vilken tidsperiod de stammar från har funnits. Men mängden rester tyder på

att detta var en central kultplats och begravningsställe.
Hällkistan är plundrade rester från en gammal
gravsättning. Den har sannolikt varit ett gravröse
som plundrats någon gång under artonhundratalet.
Du hittar den om du går Skåneleden 500 meter
norrut från Fulltofta Naturcentrum.
På båda sidor om vägen Hästhagskrokens början finns även några stora gravrösen från antagligen
järnålder. Söder om dessa i en magnifik bokskog
finns åtskilliga odlingsrösen som kan vara samtida
med gravröseperioden. Med tanke på närheten till
gravsättningarna och området med källor runt S:t
Magnhilds Källa är det lätt att anta att just detta
område har varit en bosättning under bronsålder
eller järnålder.

© Text och foto, Kjell Olsson
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Vägar
I Fulltofta Fritidsområde har en mängd hålvägar hittats.

Hålväg är en konstig arkeologisk term. Detta ord
berättar bara att fördjupningen är ett spår efter en
väg som inte används längre. Inget om åldern och
sträckningen.
Varje gång jag upptäcker rester av en gammal
väg dyker frågorna upp i huvudet. När användes
denna väg eller under vilka år? Vart ledde den och
varifrån kom den?
Naturens läkförmåga är enorm, varför gamla vägar snabbt försvinner när fjorårslöv och ny
grönska tar över. Därför är det viktigt att jämföra
naturspåren med äldre kartor för att om möjligt
utröna åldern på en funnen vägbit. Kartan ger då
även svaret på vilken sträckning vägen en gång
hade.
Mängder av timmervägar från 1800-talet och
1900-talets början kan man lätt hitta i barrskogarna. De snirklar sig snett uppför backarna. Att

dessa vägar är från denna tidsperiod är lätt att se,
då häst och timmersläde användes vid avverkningarna under vintrarna. Då gällde det att inte ha för
stora lutningar som minskade hästens möjligheter
att dra släden uppför. Dessutom håller de fortfarande en bredd på omkring 1,5 meter.
Äldre vägar kännetecknas av att fördjupningen
i naturen krympt ner till under en meter, då löv
och barr blåst ner i den långa naturfördjupningen
och efter något år skapat goda förutsättningar för
ny växtlighet. En sådan väg är utmarksvägen från
ruinen efter gamla Ramstorp mot Orrevadshällan.
Sträckningen tyder på att denna väg anlagt under
sjuttonhundratalet och till och med grävts genom
en liten grusbacke en kort sträcka om tio meter.
Den mest intressanta hålvägen är den som går
över Orrevadshällan från Jägarhyddan hela vägen
till Mjälaströ och Murarehuset. Kortare sträckningar syns fortfarande efter vägen i terrängen, som användes
fortfarande under 1800-talet. Det
förgrenade sig vid Jägarhyddan.
En gren gick till Mjälaströ och vidare till Attarp, den andra gick till
Hästäng och vidare hela vägen till
Benarp.
Det intressanta är att vägen mot
Mjälaströ har haft sin sträckning
mitt emellan de båda gravfälten
belägna på en höjd cirka tio meter
högre än den omgivande naturen.
Denna kulle är dessutom omgiven
av stensatta källor. Fyra stycken
har jag hittills hittat. Detta gör
att man kan anta att denna väg är
mycket gammal. Kanske har den
använts under bronsåldern som en
led ner till Ringsjön från inlandet,
en väg till färsk fisk.
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Vägen Fulltofta – Hästäng – Slagtofta
Denna väg har haft en annorlunda sträckning fram
till Jägarhyddan. Den har tidigare passerat intill
Nyhus för att sedan snedda ner till godsets södra
del av parken. Allén är betydligt planterad senare
(mitten 1800-talet när mangårdsbyggnaden uppfördes)?
Från Hästhagsparkeringen har vägen ungefär
följt nuvarande sträckning fram till Hästäng.
Denna väg är antagligen en mycket gammal
byväg. Det första belägget för åldern på denna väg
är sägnen om Sankta Magnhild. Hon mördades
av sin svärdotter år 1215 och liket tappades sedan
vid liktransporten från Benarp till Fulltofta kyrka
där källan nu finns. Det finns även uppgifter på att
bårbärarna bar ställde ner båren för att vila och då
sprang källan upp vid båren.

Vägen Fulltofta – Mjälaströ vidare
till Åkarp och Attarp
Denna väg går från en förgrening vid Jägarhyddan och syns tydligt tvärs över Orrevadshällan och
möter senare nuvarande Mörkrets väg, följer delvis nuvarande sträckning eller går parallellt med
denna fram till Mjälaströs ruiner. Vid flera delar av
Mörkrets Väg kan man fortfarande se hålvägsrester av den gamla vägen som är sannolikt lika gammal som vägen mellan Fulltofta och Hästäng. En
teori är att denna väg kan vara från gravsättningarnas tidevarv, nämligen järnåldern och bronsåldern, då hålvägen går tvärs igenom gravfältet från
dessa perioder.

Vägen Fulltofta – Boddahus – Attarp
Denna väg går från Hästhagsparkeringen (mellan
parkeringen och Mörkrets Väg) tvärs igenom skogen (Delar finns kvar i form av en skogsväg genom
blandskog och en granplantering) korsar Södra
Rörumsvägen och fortsätter som Lillevångsvägen.
Tyvärr har endast korta delar av denna väg funnits.
Denna är sannolikt också en mycket gammal väg

Vägen Fulltofta – Kyllingahus
Denna väg går via Ekesåkra och Ramstorp förbi
via en trevägskorsning, där en väg leder till Kvarröd, genom skogen söder om Store Damm (fanns
på kartan fr. 1812), norr om Kyllingahus nuvarande placering (Det gamla Kycklingahus låg på
parkeringen öster om Södra Rörumsvägen) och
fortsätter sedan ungefär längs nuvarande sträckning av Åkarpsvägen. Vägsträckningen fram till
Kyllingahus är äldre än år 1800, men sträckningen
mot Åkarp och lilla Åkarp är av betydligt yngre
datum. Till Åkarp kom man antingen via en väg
från Mjälaströ eller på en väg från Mannarpshållet.

Bilden visar spår som är dryga metern breda. Femtio meter
mot Jägarhyddan syns vägen tydligare som ett halvmeter
brett dike i skogen.

Vägen Fulltofta – Stafveröd och
Sjömåsahus
Denna väg gick över Ekesåkra – Ramstorp till en
förgrening norr om Store Damm där respektive
väg sedan gick till Sjömåsahus och Stafveröd.
Genom överkopiering av 1812-års karta på nuvarande kartor har jag försökt hitta dessa vägar
men misslyckats. Ett antagande är att de ungefär
följer nuvarande vägar. En liten bit kan dock ses
längs ett stengärde vid Vasahus.
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Hålväg Häggenäs Fälader
Vägrester och hålvägar finns tvärs över en höjd
norr om Fäladsvägen. Inget har hittats på kartor
över området och ursprunget är okänt. Det kan
vara en utmarksväg till betesmarkerna innan man
planterade gran på detta område den andra hälften
av artonhundratalet.

Hålväg mellan Orrevadshällan och
Gamla Ramstorp
Ålder på denna väg har inte gått att fastställa då
denna hålväg med förgrening inte återfinnes på
någon karta. Det kan vara en fägata tillhörande
Ramtorp.

www.torpruiner.se

Vägrester och hålvägar finns tvärs över en höjd norr om Fäladsvägen. Inget har hittats på kartor över området och ursprunget är okänt. Det kan vara en utmarksväg till betesmarkerna innan man planterade gran på detta område den andra
hälften av artonhundratalet.
© Text och foto, Kjell Olsson
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Torp, gårdar och kvarnar
Fulltoftaområdet norr om vägen mellan Höör och
Hörby har aldrig varit bördigt odlingslandskap.
Bebyggelsen har kommit mycket långsamt under
perioden efter stenåldern. Vilka av de lämningar
som härstammar från tiden före tillkomsten av
Fulltofta by med kyrka och biskopsgård på elvahundratalet är omöjligt att säga. Men ett tiotal gårdar fanns redan med på kartan från 1684, då den
svenske kungen Karl den XI beordrade kartritarna
att göra en svensk karta över Skåne. Enligt dokument som hittats av Gottfrid Björklund fanns ett
antal gårdar redan 1560 som tidigare nämnts.
Den 17 juni 1560 utfärdade danske kungen
Fredrik den II ett öppet brev om ägarbyten av
jordegendomar. Här omnämns Qvared (Kvarröd), Mellestrud (Mjälaströ), 2 gårdar i Heste Eng
(Hästäng), Knered (antagligen Kulleröd), Lanred
(Landeröd), Aagerup (Åkarp) och Staufred (Stavröd).

Detta var ägobyte mellan en av dåtidens stora godsherrar Gyldenstjerne och kronan. Det var
sannolikt Gyldenstjerne som avstod sin mark till
kronan, då han under denna tid var ståthållare i
Köpenhamn.
Den stora expansionen kom med befolkningsexplosionen efter det ryska kriget 1808 till 1810.
Den skånska rekognoseringkartan från åren
1815 till 1820 omfattar ett tiotal torp och gårdar
med vägförbindelse till Fulltofta. Den geologiska
kartan från 1867 har inritat omkring sextio torp
och gårdar.
Det är inte svårt att inse varför, när man ser att
varje äkta par hade omkring tio barn som i vuxen
ålder skulle ha mat till kanske en lika stor barnaskara. Detta var sannolikt den största anledningen
till den utvandring som startade på 1860-talet.
Här följer en uppräkning på de tydligaste och
mest kända ruinerna, varav flertalet dessutom har
informationstavlor som kan berätta lite om ruinernas historia.

Prästamöllan

© Text och foto, Kjell Olsson. Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg
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Bjeveröd
En sannolikt mycket gammal gård med tillhörande
kvarn.
Första belägget återfinns på kartan från 1684,
där stavningen är Biefred. Detta tyder på att det
var en relativt stor gård. Dock är ”pricken” för
ortsnamnet inte lagd vid någon väg och inte intill
någon å.
Denna karta har stora fel i både skala och namnplaceringar. Detta har fått till följd att Qvesarums
ån är placerad väster om Biefred och vägen från
Fulltofta till Södra Rörum långt öster om Biefred.
Gården är även inritad på Rekognoseringskartan från åren 1815 till 1820. Nu har namnet ändrats till Bjäfveröd. Vid denna tid fanns inte dammbyggnaderna, varför resterna på bilden ovan är
med största sannolikhet ruinen efter den ursprungliga kvarnen eller den vattendrivna sågen.
Noteras bör att Wilhelm Flensburg föddes på
Bjäfveröd Gård den 3 augusti 1819 som den siste
arvingen till Nils Johan Flensburg. Han hade då
åtta äldre syskon. Gården var på denna tid en trelängad gård på en höjd ovan ån. Wilhelm Flensburg blev sedermera kyrkoman och så småningom
biskop i Lunds Stift. Det var nog fadern Nils Johan
Flensburg som den som startade bränneri på gården och på detta sätt drygade ut sin inkomster som
präst. Enligt de uppgifter jag hittat på nätet var
Nils Johan kyrkoherde i Södra Rörums församling
under åren 1819 till 1835, då han tillträdde som
kyrkoherde i Hvellinge församling. Denna uppgift
kommer från släktforskningar gjorda av dagens
ättlingar till Nils Johan Flensburg. Nils Johan dog
i Lund 1857.
Enligt efterforskningar gjorda av Södra Rörums Bygdeförening har denna präst köpt Bjeveröd
redan någon gång efter år 1800 och sålde gården
1820 till Lars Larsson, som även kom från Södra
Rörum.
Att Flensburg bodde så avlägset under sitt
prästämbete berodde på att prästgården brann ner
1809? Och det dröjde innan denna återuppbyggts.
Försäljningen till Larsson kan ha berott på att äntligen hade man byggt en ny prästgård i Södra Rörum. Lars Larssons son Måns övertog gården efter
fadern och efter en tidig död brukade änkan Anna
Persdotter gården fram till 1881.

Enligt uppgifter från nätet hörde ett antal byggnader till gården. Kvarn, sågverk, linbastua, några
torp och ett brännsvinsbränneri fanns här under
mitten av 1800-talet. Då bodde det ett sextiotal
personer i byn. Bjeverödsgårdens boningshus var
då en pampig byggnad med festsal och ett tiotal
rum. I stallbyggnaderna fanns plats för fyra oxar
och ett tiotal hästar. Gårdens drängar bodde som
vanligt i stallet. De hade ingen eldstad utan fick
nöja sig med värmen från djuren.
På kartan från 1869 återfinns gården med gårdens byggnader som en punkt samt sågverk och
kvarn separat markerade. Enligt denna karta finns
inget som tyder på större dammbyggnader under
denna tid, varför nuvarande kvarndammar torde
ha byggts efter 1869 liksom nuvarande väg förbi
bostadsbyggnad från 1900-talet och den numera
rivna kvarnen, som var i drift fram till en bit in på
1900-talet.
En byggmästare Per Svensson från Malmö var
den som byggde Södra Rörums kyrka under 1880talet. Han köpte Bjeveröd antagligen år 1898 och
byggde då Brohuset till sin bror Truls Svensson
som ansvarade för driften av gården under en period.
Vägen nordost om dammen tycks ha varit en
gammal fångdamm som höll vattnet tills det man
behövde det för att driva något av kvarnhjulen.
Rester av denna fångdamm syns tydligt nordost
om denna vägbank. Av denna anledning tror jag
att den fyrkantiga byggnadsresten har varit ett vattendrivet sågverk och den till hälften ”sjösatta” ruinen är rester av den gamla kvarnen. Man får med
fantasins hjälp tänka sig hur man drev kvarnen och
sågverket, då dammarna ännu inte var byggda.
Bränneriets placering har jag inte en aning om.
Denna verksamhet har kanske bedrivits i någon av
gårdens byggnader.
På kullen sydväst om den lilla viken finns det
rester av någon form av byggnad. Detta kan ha
varit rester av en jordkällare. Enligt Bygdeföreningens skrifter ska linbastuan legat vid vägen mot
Södra Rörum tvåhundra meter norr om nuvarande
rester från gården.
I backarna väster om nuvarande väg finns det
naturspår efter något, som jag gissar har varit
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grustag då den ”nya” vägen byggdes. Antagligen
byggdes dammarna och den nya vägen förbi nuvarande bostäder efter 1870 och har förbättrats under
tidigt 1900-tal, då utskov för höga vattenflöden en
gång byggts med cementrör och sten.
I detta sammanhang ska man veta att användningen av betong började omkring 1872, då cementen som byggmaterial återuppfunnits. Större
betongrör, som de meterstora rören vid utskoven,
började användas i Sverige först på 1920-talet.
Större konstruktioner med armerad betong kom
samtidigt. (Se överliggare till de båda dammbyggnaderna!)
Med andra ord bör stora aktiviteter bedrivits
under åren 1870 till dess att kvarnverksamheten
lades ner.
Under gården lydde ett tiotal torp. Tre stycken
låg söder om nuvarande fiskedammar och ett på
andra sidan Kvesarumsån söder om vägen. Ett
bör särskilt nämnas, då mycket om dess historia
kartlagts av Bygdeförening i Södra Rörum. Det
är Stenfäldtstorpet som ligger norr om vägen mot
Södra Rörum och norr om gårdsresterna. Detta
torp fanns redan inritat på kartan från 1815 och är

kanske mycket äldre. Namnet kommer från Jöns
Stenfäldt som flyttade in 1885. Ekonomibyggnaden bakom torpresten är sannolikt byggd under 20
eller 1930-talet, då grunden är gjuten av cement.
Torpet revs 1945 trots att den då var i gott skick.
Bjeveröds Gård revs omkring 1955 efter en
lång rad av ägarbyten under perioden 1898 fram
till 1955. Den siste ägaren flyttade till Östra Ströö,
där han köpt en gård.
Den västligaste dammbyggnaden (sydväst om
nuvarande fiskdammar) angränsar även till gårdsrester, bland annat rester av en mindre backstuga.
Om rekognoseringskartan från 1812 är riktig,
måste dessa byggnader ha tillkommit senare. Men
då de inte finns med på den geologiska kartan från
1867, kan de också vara från betydligt tidigare datum och missats vid ritandet av rekognoseringskartan.
Söder om nuvarande damm finns det rester av
en större gård, bestående av två stora stenhögar.
Dessa torde vara från perioden 1820 till 1860 och
har därefter övergivits.
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Bossarehus
Rester av en grund. Bossaren var en
torpare som utförde dagsverken på Stafveröds Gård.
Belägen intill vägen mellan Fulltofta
och Stafveröd strax söder om Stafveröds ruiner. På andra sidan vägen finns
resterna efter bossarens jordkällare. Ej
inritad på 1812 års karta.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

Gällhagen (eller Hjällhagahusen)
En stor gård med mangårdsbyggnad, ladugård
och lada, allt med kallmurade grunder. Finns ej
med på 1812 års karta.
Från informationstavlan: Gården var ursprungligen ett lantbruk
bestående av två bostadsdelar samt ekonoIllustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.
mibyggnader. Arealen
var 172 tunnland, varav 32 tunnland åker. Likkistsnickaren Olof Erlandsson var den siste brukaren och
arrendator av gården. Det berättas att han sov i en likkista. Han flyttade till ett ålderdomshem på 1920talet och gården revs slutligen 1933.

Ekonomibyggnad med utsikt mot S. Rörumsvägen. I denna
byggnad fanns ett stort kvadratiskt källarutrymme ca. 1,5
meter djupt med stängsel runt.
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Hanahus (Hungern)
Även kallad Hungern, ett rotetorp bestående av en
grund ca. 10×5 meter samt rester av en jordkällare? Sannolikt fanns det 1812.
Från informationstavlan: Hungern, eller Hanahus som det även kallades, var ett rotetorp under
den indelta armen. Det tillhörde Norra Skånska Infanteriregementet, Frosta Kompani. En rote bestod
av ett antal gårdar som tillsammans svarade för
underhållet och solden, lönen, till den soldat som
bodde på torpet. Den största gården i roten, på vars
mark i regel soldattorpet uppfördes, benämndes
stamrote. Denna gård svarade för att rotens skyldigheter uppfylldes gentemot soldaten. Knektarna
Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

brukade marken som tillhörde torpet eller genom
dagsverken. Soldattorpen placerades i likhet med
de vanliga torpen på de fattigaste markerna. Så var
även fallet med Hungern, därav namnet.
Den siste knekten på Hungern var nr 62, Jöns
Jönsson Holmberg, född 1854. Hans hustru var
mjölkerska på Fulltofta gård och gick dit två gånger varje dag. Det var en sträcka på 8 km, alltså
gick hon över tre mil varje dag året runt.
Indelningsverket, som förbereddes under Gustav den II Adolfs dagar och instiftades 1682, upphörde år 1901. Torpet har antagligen övergivits i
samband med detta och fått förfalla. �������������
Jöns och Carolina Holmberg flyttade till Slagtofta.

© Text och foto, Kjell Olsson
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Hovgårdsmöllan
Byggdes under 1800-talet och bestod
av kvarndamm, kvarn, bostadsbyggnad
och minst två byggnader till. Endast
stenfyllda vallar skvallrar om dessas
byggnaders konturer. Däremot finns
vallen till kvarndammen och vattenrännorna kvar i oförstört skick.
Namnet skvallrar om att det var
Fulltoftagodsets kvarn, då det nuvarande svenska namnet skulle vara Huvudgårdskvarnen eller Huvudgårdsmöllan.
Enligt Gillbergs uppgifter från 1765
fanns det i Fulltofta 8 mjölkvarnar och
1 sågkvarn och i Södra Rörum 4 mjölkvarnar.
Idag känner vi bara till, förutom
Hovgårdsmöllan, Bondemölla, Ludvigsborg 2 st,
Bjeveröd sannolikt minst 2 st och Prästamöllan i
Ludvigsborg. Hur gamla dessa kvarnar är, har jag
inte hittat några uppgifter om, men sannolikt härrör flertalet från tidig medeltid.
Det bör dessutom nämnas att kvarnen i Osbyholm hör till de äldsta i Frosta Härad, då kvarnägaren lät bygga Ousby gods och dessutom köpte
in Bos ö och skänkte det till kyrkan i slutet av elvahundratalet.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

Har man tur kanske man kan hitta rester efter
en skvaltkvarn i någon av de otaliga bäckar som
korsar området. Det man i så fall ska söka efter
är en stengrund cirka två gånger två meter i anslutning till en bäckfördämning eller spår efter en
gammal damm.
Enligt skifteskartan över Fulltoftagodset från
1772 har många torp och gårdar egna skvaltor.
Qvarröd, Mielaströ, Själhuset, Åkarp, Hästäng är
några med egna mjölkvarnar.

Högeholm
Backstuga cirka 10 meter lång med två
rum. Sannolikt ett för husdjuren och
ett var bostadsutrymme. Inte inritat på
1812 års karta. Belägen intill vägen
mellan Vasahus- Kvarröd. Byggnaden
övergavs vid sekelskiftet 1900 och
fick därefter förfalla.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.
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Kulleröds Nr. 3 (Kolleröd)
Kulleröds Fälad är rester av en vinkelbyggnad. Observera att husresterna öster om vägen mellan Hörby och
Höör kallas på informationsskylt för
Kulleröd, men gården Kulleröd ligger
väster om vägen, Jag har valt att kalla
denna ruin för Kulleröds Fälad. Gården är inritad på Rekognoseringskartan 1815 under märkningen Rotehus,
varför man kan antaga att denna gård
varit bostad för indelta soldater och
kanske byggts redan under tidigt sjuttonhundratal.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

Förutom gårdslämningarna kan
man tydligt se de stengärdskantade
utmarksvägarna, en stenbro över en
bäckravin samt en gammal jordkällare.
Av den gamla vägen mellan Kulleröd och Kulleröds Fälad finns det
rester vid infarten till parkeringen
och på andra sidan av landsvägen i
form av en bit alle med stengärden.
Från informationsskylt: Den lilla
gården Kulleröd, som lydde under
Fulltofta Säteri bestod av en bostadsdel med stall tillbyggt i vinkel. Den
siste brukaren på stället var Måns Gustavsson,
född 1845, med hustrun Anna Tykesdotter, född
1847. De fick fem barn, två söner och tre döttrar.
Gården revs några år efter Måns död 1929.

Måns Gustavsson, född den 5 oktober 1845 och hans hustru
Anna – född Tykesdotter, som kom från Äspinge – född 4
april 1847.
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Qvarröd (idag Kvarröd)
Brann ner på 1970-talet
efter blixtnedslag. Trots
att gårdsresterna ser tämligen moderna ut, har gården anor från mitten av
1500-talet eller ännu tidigare.
Idag har stallet byggt
om till strövområdets centrum av Region Skåne.
Gården är omnämnd på karta från 1815.
Söder om dagens Turistcentrum går bäcken
från källorna norr om gården och dammen intill
gården. Längs denna bäck finns det rester av fyra
dammbyggnader. Det är sannolikt ett tecken på att
i forna tider användes vattnets kraft flera gångar
vid malning av säd i skvaltkvarnen, som förmodligen låg vid den nedersta dammbyggnaden. Man
tömde den nedersta dammen, varefter man öppnade luckorna till nästa och fick på detta sätt ytterligare kraft och så vidare tills att man inte hade
vatten tillräckligt för att driva kvarnen. Dammarna
kan även ha haft en annan funktion, då skifteskartan anger att Kvarröds Skvalta låg vid utloppet
från Store Damm, där man fortfarande kan se rester efter dammbyggnaden.
Runt det eleganta friluftscentrum, vi fått, finns
åtskilliga odaterbara lämningar från gårdens historia.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

Intill den nygrävda dammen ligger en murrest
av ett tidigare boningshus.
I ekbacken bakom parkeringsplatsen finns murarna efter en stor jordkällare samt ett antal oförklarliga gropar.
Att innevånarna på Kvarröd precis som alla andra Fulltoftatorpare flyttade sten finns det dessutom åtskilliga spår efter i form av stengärdsgårdar.
En underlig stengärdsgårdsformation kan ses
mitt emot parkeringsplatsen. Två parallella stengärden med en fem meters mellanrum med en avslutning i en ännu högre stengärdsgård.
Funktionen till denna stenbyggnation har ingen
lyckats ge mig. En tänkbar förklaring delgavs mig,
då en liknande byggnation upptäcktes av mig. Ägaren berättade då att denna kallades sedan urminnes
tider för ”kålahaven”. Med andra ord en inhägnad
för odling av kål och liknande trädgårdsväxter.

Boningshuset 1928.
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Kycklingahus (Idag Kyllingahus)
Denna gård har flyttats på 1890-talet till sin nuvarande plats väster om landsvägen av nuvarande
ägares morfars far.
På parkeringens norra sida finns rester av en
grund till ett större hus och på slänten söder om
parkeringen finns det tydliga rester av en dubbel backstuga. Denna del är sannolikt äldre än år
1800.

Linnekull
En välbevarad rest av ett hus 16x3 meter med utrymmen för förråd, bostad
och lagård. Den anlagda trädgården är
också synlig med sina stengärdsgårdar.
Byggd efter 1812.
Från informationsskylt: Gården
kallades också Stampahuset och den
som bodde där kallades allmänt för
Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

Stampen. Den siste torparen hette Nils Johansson,
född 1865, med hustrun Emilie Nilsdotter, född
1863. De fick 8 barn, fem söner och tre döttrar.
På torpet fanns under Nils Johansson tid två kor,
en häst, en gris och lite höns. Torparen var även
dagsverkare på Fulltofta Säteri. Gården revs omkring 1940.
Fantasin berättar väl om trångboddheten, när
man inser att inom dessa murar härbärgerades tio
personer och all boskap.
Idag finns det en uppskattad djurkyrkogård vid
Linnekull. Alltid lika fint att göra ett besök där vår
fyrfota vänner lever vidare.
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Murarehus
En stor gård som finns angiven på 1684 års Skånekarta och är omnämnd i ett gåvobrev redan 1560.
Murarehus var en trelängad hopbyggd gård
med innerväggar av sten med yttermått 30 x 30
meter samt stor invändigt stenbesatt jordkällare.
Ruinen efter gamla Mjälaströ hade samma storlek även om resterna har mindre omfattning. På
kartan från 1772 bestod Mjälaströ av en fyrlängad
gård, men dagens ruin är bara rester efter en av fristående byggnad som sannolikt byggs under första
hälften av 1800-talet. Denna gård har även en dubbel invändigt stenbesatt jordkällare, varav den ena
troligen var källare till femtonhundratalsgården.
Enligt ej bekräftad hörsägen brann gamla Mjälaströ ner omkring 1920 efter ett åsknedslag. Från
Mjälaströ gick vägar till Kycklinga-hus, Attarp
och Åkarp.

Den gamla hålvägen upp till Murarehuset
© Foto: Roland Pedersen

© Foto; Kjell Olsson

© Foto: Roland Pedersen
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Prästamöllan
Från text på informationstavlan: Prästamöllan uppfördes i början på 1600talet och drevs som kommersiell kvarn
under Fulltofta Säteri. Anläggningen
bestod av själva vattenkvarnen, en naturlig damm och ett litet bostadshus
där mjölnaren med familj bodde. Han
arrenderade kvarnen.
Vattenkvarnarna började ersättas
under senare delen av 1800-talet med
ångdrivna valskvarnar. 1913 eldhärjades Prästamöllan och återuppbyggdes
inte.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

Av fastigheterna som byggdes av Anna och Frans Jönsson revs en del 2005. Längst bak mitten av fotot ser vi Ingrid och
Frans Jönsson. Längst fram till vänster sitter Hulda, dotter till Alma och Per Lind, senare gift med Hilding Andersson i
Ludvigsborg.
Fotot är från 1930.

Orrevadshällan (ev. torprest)
Vid den gamla hålvägen över Orrevadshällan
finns en fyrkantig stensättning som kan vara en
byggnadsrest. Måtten är cirka 3x5 meter. Inget av
denna lämning har hittats på någon karta.

www.torpruiner.se

28

Ramstorp och Brinkesholm
Två pietetsfullts renoverade
byggnader och en ruin är det
som återstår av en mycket gammal gård. Det finns tecken på att
denna gård byggdes redan på
femtonhundra-talet. Nuvarande
Ramstorp är ursprungligen en
av byggnaderna i gamla Fulltofta by, som flyttades i samband med att slottet uppfördes.
Bakom Brinkesholm (söderut)
vid bäcken från ���������������
Tre stora stenblock ligger över bäcken det är
den gamla trappan från Kvarröd
som Folke Nilsson la som en
övergång för att lättare komma
Rramstorp på 1920-talet. Foto: Edvard Nilsson. f 1891, d 1949

över med häst och vagn till sina
marker.������������������������
Invid dammen finns det
en kraftigt flödande källa som
antagligen var gårdens vattenhämtningsställe. En fägata syns
tydligt i terrängen med välbyggda stenbroar över två bäckar.
Denna väg leder upp mot Orrevadshällan och något som eventuellt är torprester eller kanske
någon form av utmarkshus.
Ramstorp 2013.

Brinkesholm 1939

© Roland Pedersen

Brinkesholm 1983
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Stafveröd (idag Stavröd)
En relativt stor gård som finns angiven på 1684 års Skånekarta och är
omnämnd i gåvobrevet från 1560.
Den bestod av tre fristående byggnader ca 15x5 meter, sannolikt bostad,
lada och lagård. Rester av jordkällare finns också. I en sluttning bakom
gården vid dammen finns rester av en
linbasta.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

John Roth i Stveröd omkring 1928.

Foto: Edvard Nilsson

Själhus (idag Skiljehus)
Rester av en dammbyggnad och en backstuga kan
ses öster om Södra Rörumsvägen. Då namnet inte
återfinns på kartan från 1684 och Slagtoftagården
var inritad som en liten by med ett tiotal byggnader, kan man fråga sig om orsaken. Då Slatofta
(stavningen enligt 1815 års karta) gränsade mot ett
sankmarksområde kan man anta att Själhuset var
en självständig gård med flera byggnader och huvudbyggnaden bör ha legat någonstans där nuvarande byggnader finns. Nuvarande väg till Södra
Rörum hade enligt Rekognoseringskartan en annan
sträckning öster om bäcken förbi nuvarande rester
av en backstuga och resterna av en dammbyggnad
som en gång drev Själhusets skvaltkvarn.
Nuvarande ägare har även berättat om en stensatt väg öster om gården.
Söder om Skiljehuset fanns även Slagtoftagårdens skvaltkvarn som tyvärr revs vid byggnation
av kraftledningen.
www.torpruiner.se
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Skogshus (Rotehus)

Sjömåsahus eller Sämosahus

Nuvarande Skogshus har anor från 1830-talet.
Innan dess fanns ett torp några hundratalsmeter
väster om nuvarande gård. Detta är inritat på 1812
års karta som Rotehus.

(idag Sjömossehus)

Åkarp inkl. Backstuga söder Åkarp
En arrendegård under Fulltofta Säteri med anor
från 1500-talet. Bestod av tre friliggande byggnader. Är omnämnd på 1684 års karta som Agarp.
Revs i början av 1900-talet, även byggnader senare

Dagens placering är sannolikt inte mer än 100
år. På 1812 års karta är gården belägen på kullen
bakom nuvarande placering och enligt ägaren har
den även varit placerad väster om landsvägen i
skogsdungen och på uppodlat fält väster om bäcken. Aktiv brukning av jorden har medfört att inga
rester finns av de båda gamla ställena.
Öster om Sjömåsahus ligger en mindre torvmosse med en idyllisk tjärn i centrum. Där kan den
botaniskt intresserade hitta växter, som är unika
för den skånska floran. Här hittar man även spår
efter tidigare generationers torvbrytning.

Vasahus
Från text från informationsskylten: Det har genom
tiderna funnits fyra Vasahus. Den första var en
liten backstuga som låg ingrävd i sluttningen ca
150 m från vägen. Det andra Vasahus var byggt av
gråsten och hade en ovanvåning, vilken utgjorde
själva torpet, och en undervåning., vilken fungerade som stall.
Två ombyggnader gjordes under 1900-talet.
Brann ner omkring 1940.

Illustration: © Jimmy Juhlin-Alftberg.

Ingången till Vasa hus, sed från ruinen
© Text och foto, Kjell Olsson
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Stengärdsgårdar
Mängder med stengärdsgårdar finns överallt i detta
område. Självklart var sten det naturliga materialet
när inhägnader skulle byggas och gränser skulle
markeras. Enligt en tidigare gjord inventering ska
det finnas över sju mil med stengärdsgårdar. (Bodil Arups inventering 1987)
Många har förmodligen funktionen av inhägnader för djurdriften och har byggts under tiden
1700 - 1950.
Det var en skyldighet att underhålla samtliga stengärdsgårdar på
markerna och var belagt med hårda
straff om denna lag inte följdes. I
tingsrättsprotokoll från sjuttonhundratalets Svensköp hade en åbo
blivit fråntagen sitt arrendekontrakt
på grund av att torparen inte skötte
sina gärdsgårdar och hans djur därmed tjuvbetade på grannens åkrar.
Det finns även gott om uppgifter i gamla tingsrättsprotokoll på
arrendekontrakt som innehöll avtal
om nybyggnation och underhåll av
stengärdsgårdar. Förutom funktionen som inhägnad fanns det tre orsaker till att bygga stengärdsgårdar.
Bilden visar en bit av Skåneleden, där den passerar Kulleröds gamla ägor. Detta är en utmarksväg som omgärdades av hagmarker och åkrar.
Stengärdsgårdarna hade i huvudsak fyra funktioner eller kombinationer av dem.

Gräns mellan gårdar
Då varje torpare och gårdsägare hade sina tamdjur
på lösdrift i sina skogar var det extra viktigt att
tillse att djuren inte förvirrade sig in på grannens
odlade ytor. Det var belagt med straff att inte underhålla sina stengärden, vilket omvittnas i många
tingsrättsprotokoll. En arrendebonde kunde bli utkastad från sitt torp om han inte åtlydde tingsrättens beslut.

Gräns mellan socknar eller härader
Gränsmarkeringar gjordes ofta med stengärdsgårdar eller enstaka stora gränsstenar, som då hade
inhuggna tecken på denna gräns.

Stenröjning av odlingsytor gick till
rösen eller stengärdsgårdar.

Hägnader för att hålla boskap ute
från odlade åkrar eller hålla dem på
en begränsad yta.

Den rikliga förekomsten av sten har under århundraden givit oss alla odlingsrösen från den mindre
rösena på Hästhagens forntidsåker till artonhundratalets jätterösen och meterbreda stengärdsgårdar
som till exempel på mark som en gång tillhörde
torpet Linnekull. En magnifik gärdgård, vars funktion är obekant, finns att se norr om Bjeveröd till
höger om vägen mot Södra Rörum. Den är omkring fem meter bred.

Detta var en nödvändighet för att hålla djuren ute
från de små odlingarna, som skulle ge mat till hushållet för lång tid. En liten underlig stengärdsgård
hittades vid Kvarröd intill parkeringen. Denna
stengärdsgård består av två parallella stengärden
med bara en fem eller sex meters mellanrum. På ett
annat ställe erhölls förklaringen till denna formation. Där kallades den för kålahagen. Med andra
ord var det en inhägnad för trädgårdsodlingen.

© Text och foto, Kjell Olsson

www.torpruiner.se

32

Källor
Sankta Magnhilds källa
I Fulltofta friluftsområde finns det lämningar efter människan från mer än tvåtusen år, de flesta
av oförstörbar sten i form av torpargrunder, odlingsrösen och gravhögar. Men även lämningar av
urgamla vägar i form av smala diken och några
stenkantade källor.
En av dessa har dessutom fått både minnestavla i sten och en stor vägverksskylt. Det är Sankt
Magnhilds Källa.
Enligt sägnen var Magnhild en from och god
kvinna som mördades av sin svärdotter omkring
år 1215. När några män bar båren hela vägen
från Benarp till Fulltofta, så ställde likbärarna ner
båren för att vila. Enligt andra uppgifter tappades
liket från båren. Vilket som är sant, lär det vara
omöjligt att få bekräftat. Då sprang ur marken en
källa, vilket visade enligt tidens tro att hon var en
av Herrens heliga. Folket började dyrka henne
som helgon och ärkebiskopen Andreas Sunesson beskyddade och uppmuntrade denna dyrkan,
som medförde att fromma människor visade sin

Sankta Magnhilds källa

givmildhet mot kyrkan. Omkring 150 år senare
tyckte ärkebiskopen Magnus Nilsson att frostingarna vanhelgade både Bosjökloster och sitt helgons minne. Dyrkandet följdes nämligen ofta av
supande och festande runt både källan och klostret. Ärkebiskopen förbjöd frostingarna att passera
klostret och dessutom lät han gräva upp liket och
föra resterna i högtidlig procession till Lunds domkyrka år 1383. Han motiverade denna flyttning av
Magnhilds jordiska rester med att det skulle vara
”till närvarandes frälsning och kommandes hjälp”.
En professor Wrangel har i sitt arbete om Lunds
domkyrka skrivit, att Sankta Magnhild av Fulltofta
vida överglänser alla mer eller mindre apokryfiska
skånska lokalhelgon. Detta beror på att hon blivit
omnämnd i två medeltida urkunder av historiskt
värde, medan andra skånska helgon blott nämnts
i sägner.
Dessutom har tydligen detta område varit ett
säkert vattenhämtningsställe. Ytterligare tre stenkantade källor har hittats. Med tanke på alla intilliggande
fornlämningar
från det första årtusendet och
kanske ännu äldre, kan dessa
källor vara ställen där vattnet
hämtades och kanske till och
med var någon källa offerplats
för dessa avgudadyrkare.
På nordsidan av gravkullarna finns ytterligare en stensatt
källa med rikligt vattenflöde.
Den är cirka 150 cm i diameter. Kanske är denna ytterligare en mycket gammal vattenhämtningsplats inte långt ifrån
den gamla hålvägen mellan
Fulltofta och Mjälaströ.
Sannolikt finns det fler
oupptäckta forntida vattenhämtningsplatser med kantstensättning runt kärret vid
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Hästhagsparkeringen. Då naturen återerövrar
snabbt och döljer människans spår är det en trolig
slutsats. En källa fylls av löv varje höst, löv som
efter några år fyller avrinningsbäckar och multar
till näringsrik dy för florans alla vattensökande
rötter. Det behövs inte många år förrän en flödande källa blir en dyig plats fylld med ris och kanske
så småningom stora träd.
Bland alla andra brunnar och naturliga källor är
det en som många naturälskare känner igen.
Hanakällan har många vandrare passerat och
släckt törsten med det rena, svala och friska vattnet.
I tidiga dokument kallas den Hanna killa och
har varit det naturliga vattenstället för innevånarna i soldattorpet Hanahus eller Hungern som det
kallats under alla sina verksamma år i detta extremt tortiga och steniga område, dit de enskilda
soldaterna alltid förvisades för att spara på rotehållarnas utgifter.

Stenen som ligger vid Sankta Magnhilds källa

Alla fakta har plockats från några böcker och
”naturfynden” har återupptäckts genom studier av
ett antal kartor från olika tidsåldrar.

Stenen som ligger vid Sankta Magnhilds källa. Här förtydligad med färglagd text.
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”Storkällan”
Denna källa återfinner du på nordsidan av gravkullarna. Det är inget
officiellt namn utan döpt av mig på
grund av dess rikliga vattenflöde
och storlek. Den är cirka 2 meter i
diameter och kantad med stora stenar. Kanske är denna ytterligare en
mycket gammal vattenhämtningsplats inte långt ifrån den minst tusen
åriga hålvägen mellan Fulltofta och
Mjälaströ.
Sannolikt finns det fler oupptäckta forntida vattenhämtningsplatser
med kantstensättning runt kärret vid
Hästhagsparkeringen. Då naturen
© Foto: Kjell Olsson
återerövrar snabbt och döljer människans spår är det en trolig slutsats. bäckar och multnar till näringsrik dy för florans alla vattensökanEn källa fylls av löv varje höst, löv de rötter. Det behövs inte många år förrän en flödande källa blir en
som efter några år fyller avrinnings- dyig plats fylld med ris och kanske så småningom stora träd.

Hanakällan

© Foto, Fred Lundberg

Vid Hanakällan är det många gånger ett kort stopp för vandrare
och friluftsfolk. Här går det fortfarande att dricka friskt vatten som
kommer direkt från naturen, utan renade klor och andra kemikalier,
som vi får i vårt kommunala dricksvatten. Här hänger oftast även
skopor och muggar som lämnat kvar. ca 5 meter ifrån Hanakälla
mot Hanavägen finns en källa till som inte är uppbyggd av sten.
Källan är djup och bottenlös.
© Text och foto: Kjell Olsson
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Geologisk historia
För att ge en bild av att mycket i naturen formades före människans intrång under de sista årtusendena
och före istidernas brutala utformning kommer här en geologisk sammanställning med några få indikeringar på vad som hände ännu längre tillbaka i tiden i vårt närområde.

Tidsperiod

Tid milj. år Huvudhändelse

Vad hände i Skåne

Fyndplatser i Skåne

4600 miljoner år

Jorden bildas

Prekambrium

3500-545

De äldsta fossilernas tid

Kambrium

545-490

Djur enbart vattenlevande

Ordovicium

490-443

Landväxter kommer, ortoceratiter

Silur

443-417

Devon

417-354

Kvastfening ett av de första
landdjur

Karbon

354-290

Växtexplosion, reptiler
kommer

Skåne landväxter. kollager
bildas

Höganäs, Bjuv, Eslöv,

Perm

290-248

Pangea bildas

Skåne subtropiskt klimat+
vulkaner

Hardeberga diabas

Trias

248-206

Pangea spricker

215 sedimentära bergarter
bildas i Mellanskåne

Kol Lunnom (s. Bjuv) Bälteberga Höörsandsten!

Jura

206-144

Dinosaurier utvecklas, Atlanten börjas bildas

Skåne vulkanisk verksamhet,
dinosaurier

Vallåkra, Rallate,

Krita

144-65

Dinos. dör ut 65 vid meteoritkrock enligt vissa teorier

Skåne under vatten sedimentfynd

Ivö Klack, Ignaberga m.fl.

Tertiär

65-1,8

Kvartär

1,8-0

Simrishamn, Vik, Andrarum

Skåne under vatten

Komstad sandsten, Fågelsång
Stenbrott Bjärsjölagård

Istid börjar 25000-17000 Is
helt borta för ca 12000 år
sedan från Skåne

Strövområdets typiska natur
bildas

Sammanställt av Kjell Olsson
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