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Eller för mer än100 år sen Qvarröd. Gården 
har anor sen 1560 då Mogens Gyldenstjärne 
gör ett ägobyte med den danske kungen Fred-
rik II. Gyldenstjärne avstod 16 gårdar i Hög-
serödsocken.

Fick 4 gårdar i Ekesåkra, 2 gårdar i Hästäng, 
2 st. i Häggenäs, 2 st. Attarp, Kvarröd, Mjäla-
strö, Kulleröd, Landeröd, Åkarp och Staver-
öd.

Mycket tidigt var det en fyrlängad kring-
byggd gård. Där det fortfarande finns en bit av 
en gammal hålväg upp till rester av en ruin.

Skvaltkvarn finns i bäcken vid Storedamm 
som man fortfarande kan se.

På Kvarröd har det bott tre generationer ur 
samma släkt: far, svärson och son. 

Per Olsson med hustru Elna f. Nilsdotter
Nils Gustavsson med hustru Olga f. Olsson 

(Olga är dotter till Per & Elna Olsson). Folke 
Nilsson med hustru Anna- Lisa f. Ståhl

Den 19 juli år 1894 tillträdde Per Olsson 
detta hemman som tillhörde Fulltoftagård. Av-
tal tecknades med häradshövding C..A.Trolle 
på Fulltoftagård.

Hemmanet var nyrestaurerat efter en tidi-
gare brand på 1890- talet. Både boningshus 
och stallbyggnad var uppförda i korsvirke med 
brädklädsel på ytterväggarna samt spåntak.

KVARRÖD

Stallbyggnaden var avsedd till häst, kor, 
gris samt drängkammare. Det fanns ytterliga-
re en gammal utbyggnad i mycket dåligt skick 
som var delvis upprutten. 

Samt en potatiskällare i backen tvärs över 
vägen. (vid P-platsen vid Naturcentrum)

Dåvarande ägaren: Malmöhus läns lands-
ting. Nästa arrendator var Nils Gustavsson 
med hustru Olga. De flyttade dit 1915.

Nils blev änkeman 1918 och stod ensam 
med sex barn. Han gifte om sig med Johanna 
kallad ”Hanna” år 1920. Han brukade gården 
tills sonen Folke Nilsson med hustru Anna-
Lisa övertog Kvarröd 1943-1955. Dåvarande 
ägaren: Malmöhus läns landsting. Arealen: to-
tal 26,8 har (11 åker). Skogsbest: lövskog

1939 renoverades gården igen. Tidigare var 
boningshuset sammanbyggt i vinkel med stal-
let. Vid renoveringen revs en bit av bonings-
huset och frilades. Stallet byggdes ut och taket 
höjdes. Även ett hönshus byggdes över vägen. 
Som idag tjänar till att vara toalett till alla mo-
tionärer.

På gården fanns hästar, kor ungdjur, mo-
derssuggor, gödsvin, höns, hund och katter.

Gårdens mjölk lämnades till närliggande 
Mjälaströgård innan kl. 06.00 varje morgon. 
Det var ett tungt arbete för Folke att cykla 
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iväg med kannorna på en cykelkärra. Så små-
ningom bytte han cykeln till en motorcykel 
med sidovagn, att ha mjölkkannorna i.

Folke hade också en kräftdamm, den låg 
nästan där den nuvarande dammen finns där 
det också finns en nybyggd skvaltkvarn.

Gården var berikad på flera fruktträd där 
av ett äppelträd som Elna Nilsdotter/Olsson 
en gång planterade en kärna. Detta träd kall-
lades av barnen för ”mormors äppelträd” finns 
fortfarande kvar men något förvildat på gårds-
planen.

Långt efter familjen Nilsson flyttat från 
Kvarröd brann gården för andra gången.

Lördagen den 5 maj 1973 kl. 20.35 medde-
lades från brandkåren i Eslöv att brand utbru-
tit i fastigheten pga. åsknedslag. Råbybrand-
kår ryckte ut.

Större delen av boningshusets övervåning 
blev utbrunnen och bottenvåningen fick om-
fattande skador.

Boningshuset byggdes aldrig upp igen.
Det var skogsförman Erik Andersson med 

familj som bodde där vid denna tid.
På -70 talet kläcktes idén att hyra ut ladan 

till fest, vilket blev mycket populärt. Fester 
som kräftskivor, vikingafest och födelsedags-
kalas osv.
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På gården finns fortfarande lila syren, 
fläderblom och hagtorn. En och en annan 
grottsten som fanns i en fin blomsterrabatt på 
gården kan man se i stengärdsgården.

Vid närliggande torpet Brinkesholms brunn 
i backen ner till bäcken, ligger tre stora sten-
block som tjänar till bro. Dessa har en gång 
varit trappan till Kvarröd. Ett minne blott.

Kvarröd 1920.


