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Bilaga 4. Översiktskarta samt beskrivning av inventerade platser 

Detta dokument är en fristående bilaga till skriften "Växter med historia -Ett kulturarv i din 
skog". Endast 3 av de 41 inventerade platserna ingår i skriften med text och bild. Den här 
bilagan omfattar de övriga 38. Varje plats beskrivs med avseende på befintliga lämningar, 
fakta ur historiska kartor och flygfotografier samt de växter som noterades vid inventerings
tillfället I de fall som en hembygdsförening har bidragit med historisk information om män
niskor som levt på platsen är det också inlagt i texten. Samtliga noterade kulturväxter finns 
inrapporterade i Artportalen SLU (artportalen.se) under projektnamnet "Det biologiska kul
turarvet i den skånska skogen" (leta under projekt/kärlväxtinventering). 

• Inventerade lokaler 

Kartan illustrerar de 41 platser (röda punkter) inom 5 av länets 33 kommuner, som inventerades med avseende på 

kvarstående kulturväxter under hösten 2019 och våren/sommaren 2020 . Platserna ligger inom 11 av länets cirka 410 

socknar i följande ordning: Konga (1), Röke (2), Matteröd (3), Vittsjö (4), Hästveda (5), Emmislöv (6), Vånga (7), Ös

terslöv (8), Fjälkestad (9), Skepparslöv (10) och Sövde (11) . 
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Här nedan följer 38 inventerade platser presenterade sockenvis: 

• Fornlämning 

• Övrig kulturhistorisk lämning 

• Inventerad plats 

"\... Linjeelement 

30 RAÄ-nummer, äldre variant 

Ovan: Skärmklipp med fokus på två platser, nordost om Odersberga i Fjälkestad socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 

2021-11-18. Nedan: Foto från lämningar vid Rollstorp (tv) och Fjälkestad 404 (th). 

Fjälkestad 185:1, Rollstorp 

Platsen utgörs av Rollstorps gamla gårdstomt med ett fler

tal husgrunder, både efter boningshus och flera ekonomi

byggnader. Några lämningar är tydliga medan andra är 

påverkade och skadade. 

Gården visas som en dubbelgård på skånska rekogno

sceringskartan 1812-1820. På häradsekonomiska kartan 

1926-1934 finns bara en kringbyggd gård kvar. Den över

gavs sannolikt någon gång på 1960-talet. Trädgården låg 

intill boningshuset i den norra delen av gårdstomten. Där 

återfinns också de flesta kulturväxterna. Stora lövträd och 

en del igenväxning ger känslan av en skogsdunge. 

Platsen innehåller minst 26 kvarstående kulturväxter 

varav vintergäck var mest framträdande under besöket 

på våren och hagtorn under på hösten. Fruktträd och 

prydnads buskar var relativt talrika. 

Fjälkestad 404 

Lämningar efter bebyggelse som sannolikt varit en utflyt

tad gård, snarare än ett torp som uppgiften i Fornsök 

anger. Kartor från 1900-talet visar att gårdens byggnader 

bestod av ett boningshus i söder, två vinkelbyggda eko

nomilängor i norr och ytterligare ett par mindre byggna

der i öster. Enligt uppgift ska boningshuset ha använts 

som jaktstuga fram till 2005 då det revs. 

Platsen ligger under fastighetsnamnet Skräddarehus. 

Tomten är starkt påverkad i sen tid och innehåller en sen

tida samlingslokal. En pågående igenväxning av lövträd 

och buskar är påtaglig men ytan är ändå relativt öppen. 

Vid inventeringen noterades minst 27 kvarstående kultur

växter varav ett hav av snödroppe och stor vårstjärna ut

märker sig under våren. Här finns även flera fruktträd, 

vivor och andra prydnadsväxter. 



ϯ 

 

ϮϬϬ 

ϮϬϯ 

Ϯϱϰ l 

Ovan: Skärmklipp med fokus på tre platser, norr om Fjäl

kestad. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2021-11-18. T h: 

Foto från de tre lämningarna Fjälkestad 254, Fjälkestad 200 

samt Fjälkestad 203. 

Fjälkestad 254, vid Jägerslund 

Platsen ligger direkt öster om gården Jägerslund och upp

täcktes på grund av en samling blommande höstastrar 

intill vägen. Den utgörs av en mindre skogbeklädd åsrygg 

och sluttning där en enkel husgrund är registrerad i 

Fornsök. Huset, som sannolikt varit en typ av ekonomi

byggnad, finns endast med på ekonomiska kartan från 

1970-talet. Ingen bostads bebyggelse har kunnat identifie

ras i kartor från 1900-talet. 

Kulturväxter finns spridda över ett relativt stort om

råde, och minst 16 arter med anknytning till människan 

noterades. Ett antal flerstammiga tallar syns extra tydligt 

när annan grönska saknas under vinterhalvåret. På våren 

drar ett vitblommande snår av någon art inom släktet pru

nus till sig uppmärksamhet och samlingar med bosyska. 

Fjälkestad 200 

En torplämning med boningshusgrund och två grunder 

efter ekonomibyggnader omgivna av gles blandlövskog. 

Ett ensamt boningshus är utritat på Häradskartan 1926-

1934, omgivet av betesmark men det finns inte kvar på 
senare kartor. På Generalstabens karta från 1860-talet 

finns det flera så kallade soldattorp utritade i området. 

Platsen innehåller minst 19 kvarstående kulturväxter 

varav murgröna i flera av träden och på ruinerna samt 

vintergröna är de mest synliga. 

Fjälkestad 203 

På platsen, som ligger i en betesmark, finns en mindre 

husgrund och kulturväxter i öppen betesmark. De utgör 

lämningar efter en backstuga som inte fanns kvar då Hä

radskartan upprättades under 1900-talets första hälft. 

Marken låg då under sätesgården Odersberga. General

stabskartan från tiden kring 1860 visar flera små byggna

der i området. 

16 kulturväxter noterades varav ormöga fångar ögat 

vid backstugegrunden både vår och höst. Här finns även 

ett ensamt äppelträd, kärleksört och krusbär för att 

nämna några andra exempel. 
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Ovan tv: Skärmklipp med fokus på tre platser i Hästveda socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2021-11-18.0van th: 

Lämning 250 av August:as gård som låg inom Rävninge by. Nedan: Foto från lämningarna inom Ottarps by. 
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Hästveda 282, banvaktstuga 

Lämningar efter en banvaktsstuga med husgrund och 

brunn som ligger på öppen mark intill järnvägen, nära 

spetsen av Ottarpasjön. En tidigare övergång är stängd 

och den äldre väg som fortsatt mot Skärseröd slutar vid 

platsen. Övergången ser ut att ha varit i bruk så sent som 

på 1970-talet. Banvaktsstugan låg inom Ottarps by. Häst

veda hembygdsförening som hämtat information ur kyrk

böckernas husförhörslängder vet att den var bebodd av 

banvakter mellan 1862-1937. Därefter revs stugan. 

Platsen innehåller minst 7 kvarstående kulturväxter 

varav äldre fruktträd, en stor syrenbuske och flera rosbus

kar samt någon påsklilja är de mest framträdande. Enligt 

inventeringen Skog- och historia fanns både äpple- och 

päronträd kvar 2017. 

Hästveda 350 August:a 

Lämningar efter Augustgården i Rävninge, eller August:a 

som den också kallas efter en man som bodde här. Läm

ningarna består av grunder efter boningshus och minst en 

ekonomibyggnad. Platsen utgörs av en kulle med gles 

lövskog som ligger intill åkrar och annan bebyggelse. 

Hästveda 354, Jöns Karlssons 

En torplämning med grund av boningshus och ekonomi

byggnad. I spismursröset sitter spisluckan av järn kvar. 

Hembygdsföreningen och boende i trakten har uppgifter 

om torpet/jordstugan som kallats Jöns Karlssons och låg i 
backen vid Ottarps rågång. Enligt uppgift var den bebodd 

fram till 1950-talet. De kraftiga stenmurarna i stugan och 

två små källare är det som blev kvar när brandkåren eldat 

upp husen 1952. Torpets odlade marker planterades med 

gran 1970 och alla fruktträd och trädgårds buskar "höggs 
då ner" (Opublicerad inventering, Hästveda hembygds

cirkel 1970-1971). Ett hus redovisas i Häradskartan 1924-

1936 och på flygfoto från 1940-talet. 
Platsen innehåller minst 18 kvarstående kulturväxter 

vilket är många för att vara i en granplantering. Vi kan 

anta att det beror på att växterna hade fritt spelrum under 

nära 20 års tid innan gran planterades. Mest framträ

dande är vintergröna, fingerborgsblomma, harris och en 

stor mängd rotskott av rönnspirea. 

Området är inhägnat och har betats. I boningshusgrunden 

växer ett träd som på sikt kommer skada lämningen. 

Platsen innehåller minst 13 kvarstående kulturväxter, 

dessa är dock inte särskilt framträdande utom den syren 

som växer på spismursresterna. 



ϱ 

 

 

 

 

���  
���

��� 

�Ϯϵϴ�� 

>ϮϬϭϵ͗ϱϲϯϴ�  

Ϯϵϴ 
.... 

tln 

[ I 

Kongagård 
... .... 
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Övrig kulturhistorisk lämning 

Inventerad plats 

Linjeelement 

298 RAÄ-nummer 

L2019:5638 Lämningsnummer 

Ovan: Skärmklipp med fokus på lämningen Konga 298 i Konga socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2021-11-18. Konga 

100 visas i kartan på efterföljande sida. Nedan: Foto från lämningar vid Konga 298 (tv) och Konga 100 (th). 

Konga298 

Lämningar efter en skogvaktarebostad med två husgrun

der och en brunn, vid vägskälet till Kongaö. Området kal

las Kongalund och ligger norr om Konga by, långt från 

annan bebyggelse. 

En byggnad fanns på platsen redan på Generalstabs

kartan från 1860-talet. Uppgiften om en skogvaktarebo

stad finns på Häradskartan från tiden 1910-1915. En åker 

låg då i direkt anslutning till boningshuset mot sydost. I 

övrigt var bebyggelsen omgiven av lövskog med inslag av 

barr. På flygfoto från 1960-talet ser åkermarken ut att 

vara beväxt med ungskog. 

Lämningen ligger omgiven av en gles blandlövskog 

med en hel del inslag av bok. Platsen innehåller minst 12 

kvarstående kulturväxter varav kirskål, myskmadra och 

en hästkastanj i ett område nordväst om vägen är mest 

framträdande. 

Konga100 

En torplämning i Kvärk med en välbevarad boningshus

grund, öster om Kvärkahus inom Söderåsens National

park. Se karta på nästa sida. Husgrunden ligger på en av

sats i lätt sluttande mark. Lämningar, efter en mindre 

ekonomibyggnad, en källare och en kallkälla finns också 

registrerade på platsen. Dessa är mer otydliga och av

gränsas delvis av stenmurar. 

Enligt flygfotografier från 1900-talet var markerna 

relativt öppna ända in på 1960-talet . Därefter slöt sig ve

getationen och idag är här en gles lövskog med en hel del 

hassel. 

Platsen innehåller minst 8 kvarstående kulturväxter 

men de är inte så framträdande. 
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L2019:5638 

Ovan: Skärmklipp med fokus på fyra platser, nära Kvärk på Söderåsen Konga socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 

2021-11-18. Nedan: Foto från lämningarna Konga 99 (tv), Konga 294(th) och L2019:5638 (nedan th). Konga 100 på sid 6. 

Konga99 

En torplämning i Kvärk med flera husgrunder och inhäg

nader, öster om Kvärkahus inom Söderåsens National

park. En väg delar lämningen. I söder finns kallmurade 

väggrester och i backen norr om vägen ligger bland annat 

grunden efter en jordkällare. Enligt Häradskartan har 

boningshuset legat på norra sidan av vägen. Enligt flygfo

tografier var platsen en relativt öppen jordbruksmark 

ända in på 1960-talet. Därefter slöt sig vegetationen. I dag 

ligger lämningen i gles lövskog med bokinslag. Platsen 

innehåller minst 11 kvarstående kulturväxter varav finger

borgsblomma och fågelbär är mest framträdande. Någon 

slags renfana sticker ut som ett ovanligare fynd i denna 

inventering. 

Konga294 

Lämningen utgörs av husgrunder efter en trelängad be

byggelse, numera belägen i en betesmark med stora löv

träd. I området finns en brunn med lock av betong. Betes

djurens tramp orsakar stort slitage och lämningarna är 

utsatta. Vid andra besöket hade träd trillat över lämning

arna och orsakat skador. En byggnad finns på General

stabskartan. Ett boningshus och två ekonomibyggnader 

syns på Häradskartan men inte på ekonomiska kartan 

från 1970-talet. 
Platsen innehåller minst 10 kvarstående kulturväxter 

i få exemplar. Ett litet äppelträd är mest synligt. 

L2019:5638 

En torplämning med skador och otydliga husgrunder på 

två sidor om en väg. Enligt Häradskartan har boningshu

set legat på sydvästra sidan av vägen, här finns nu endast 

en upphöjning med delvis synlig stenkant. En byggnad är 

inritad på Generalstabskartan omkring 1860. Enligt flyg

fotografier var markerna relativt öppna ända in på 1960-

talet. Därefter slöt sig vegetationen och gran ser ut att ha 

planterats, främst mot nordost. Lämningen upptäcktes 

tack vare fruktträd och snöbärsbuskage intill vägen. Den 

är en nyregistrering 2019 och har ett lämningsnummer 

som ser annorlunda ut än övriga RAÄ-nummer. 

Platsen innehåller minst 21 kvarstående kulturväxter 

varav äpple, snöbär, någon ros och snödroppe är mest 

framträdande. Här finns även humle, svarta vinbär och 

luktviol. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på två platser, väster om Skyrup Matteröd socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2021-11-

11 samt foto från Tu/sa torpet. Nedan: Foton från Ryttartorpet (tv) samt Måleböke bränneri och mölla (th). 

Matteröd 793, Ryttartorpet 

Torplämning med rester av en husgrund. Karta på sidan 

9. Sannolikt har en del av grunden försvunnit vid uppod

ling. Platsen omges av åkermark och avgränsas av sten

murar. Flera fruktträd finns ännu kvar. Torpet finns inritat 

på Häradskartan under 1900-talets början och troligen är 

det samma byggnad som syns på generalstabens karta 

omkring 1860, cirka 50 år tidigare. 

I boken Ödetorp och torparöden -Om torpen i Matteröds 

socken, utgiven av Matteröd hembygdsförening 2002 be

rättas att tre familjer bodde på torpet mellan åren 1815-

1822, 1822-1839 och därefter. En av männen var husar och 

torpet lär ha kallats Maglehults husartorp under denna 

tid. Torpet revs 1835, men en annan byggnad uppfördes på 

samma ställe och revs på 1940-talet. 

Platsen innehåller minst 18 kvarstående kulturväxter 

vara en, krikon, körsbär, vinbär, apel är mest framträ

dande. 

Matteröd 367, Måleböke Tulsatorpet 

Torplämning med en boningshusgrund, två grunder efter 

ekonomibyggnader och en källargrund. Den gamla åker

marken som kringgärdat torpet har varit planterad med 

granskog fram till ett par år sedan då den avverkades. 

I boken Ödetorp och torparöden (2002) finns information 

om människorna som levde här. Tulsatorpet ligger inom 

byn Målebökes marker och beboddes en tid av Tulsen 

Nilsson (född 1841) från Vankiva och hans hustru Elna 

samt deras fem barn. När Tulsen gick bort 1919, återgick 

torpet till Måleböke gård. 

Ett par kvarstående, döda, hästkastanjer har troligen 

markerat en grindöppning till torpet. Platsen innehåller 

minst 10 kvarstående kulturväxter, tidig vår är luktviol 

framträdande med sina lysande lila blommor. Finger

borgsblomma finns i många exemplar. 

Matteröd 417, Måleböke Bränneri och Mölla 

Ett småindustriområde med en kvarnlämning och grun

derna efter ett bränneri, elverk och såg. Ett vattendrag 

med fall rinner genom området. Platsen är öppen till stora 

delar men innehåller även en del lövträd av olika slag och 

ålder. 

Hembygdsföreningens bok (2002) berättar att 

Måleböke Mölla har anor från 1200-talet. Vattnets kraft 

drev möllan och senare även ett bränneri som var i drift 

till slutet av 1800-talet. Möllan användes för varierande 

ändamål fram till början av 1940-talet. 

Platsen innehåller minst 5 kvarstående kulturväxter 

men ingen av dem är särskilt framträdande. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på tre platser i Matteröd socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2021-11-11 

Matteröd 791, Tranekärrshyttan 

Torplämningen består av en boningshusgrund med 

spismursröse, en ekonomibyggnadsgrund, en källargrund 

och en brunn. Lämningen är beväxt med lövträd och av

gränsas av stenmurar. Platsen omges av tät barrskog. Ge

neralstabens karta från 1860-talet visar två byggnader i 

området. På häradsekonomiska kartan 1926-1934 är plat
sen otydlig men marken anges som åker. Det var ännu 

relativt öppet på ekonomiska kartan från 1970-talet. På 

flygfotot från omkring 1975 syns en pågående igenväxning 
alternativt en ung plantering. 

Matteröds hembygdsförening benämner torpet 

Tranekärrshyttan. Änklingen Ola Tufvesson bodde här 

1831 med två barn. I en husförhörslängd från 1835 kallas 
det för ett gatehus. Anton Persson med hustru Josefina 

och nio barn var de sista som bodde på platsen och detta 

var under 1900-talets första 20 år. Matteröds hembygds

förening lyfter även fram att det fanns fruktträd på den 

gamla tomten i boken Ödetorp och torparöden -Om tor

pen i Matteröds socken (2002). 

Platsen innehåller minst 14 kvarstående kulturväxter 

varav en är en stor flerstammig sälg som står centralt i 

området. Sälgen har tyvärr fläkts ur i stammen och fallit 

över byggnadslämningarna. Påsklilja, humle och apel är 

tre andra framträdande växter. 

Matteröd 616, Magnusa 

Platsen innehåller lämningar efter boningshus och en 

ekonomibyggnad. Grunderna ligger på varsin sida om en 

väg. Strax norr om dessa finns en jordkällare med bevarat 

stenvalv. Det är oklart om källaren tillhört just detta torp. 

Ingen byggnad finns på platsen i Generalstabens karta 

från 1860-talet. Ett boningshus och två mindre byggnader 

visas på Häradskartan från början av 1900-talet. En grön

yta nordväst om bebyggelsen kan ha varit trädgård. Två 

byggnader anas på flygfotot från 1940-talet. Byggnaden 
söder om vägen ser ut att ligga kvar på 1960-talet. Ingen 

av byggnaderna finns utritade på ekonomiska kartan om

kring 1970, däremot ett nybyggt hus på åkermarken i väs

ter. Lämningarna ligger omgivna av en blandad lövskog. 

Två hushåll rymdes på torpet Magnusa (nr 8 i före

ningens inventering) under slutet av 1800-talet varav det 

ena utgjordes av Magnus Svensson med familj. Det andra 

hushållet var familjen Anders Svensson med hustru och 

barn vilka innehade torpet åren 187 4-1883. 
Platsen innehåller minst 10 kvarstående kulturväxter 

varav körsbär, fingerborgsblomma och påskliljor är mest 

framträdande. Här finns även pepparrot vilken vi endast 

har noterat på ett fåtal platser i denna inventering. Påsklil

jor nämns i hembygdsföreningens bok från 2002. 
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307 RAÄ-nummer 

A 
Ovan: Skärmklipp med fokus på två platser, sydost om Önnestad i Skepparslöv socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 

2021-11-11. Nedan: Foton från lämningarna Skepparslöv 308 (tv) och Skepparslöv 305 (th). 

Skepparslöv 308, Stassakroken 

Torp- eller gårdslämningen efter Stassakroken innehåller 

husgrund och källargrund. Husgrunden är sannolikt res

ter av en ekonomibyggnad. På lämningen finns en stor 

jordhög med byggnadsrester, bland annat tegel. Marky

tan uppfattas som kraftigt omrörd och husgrunden är 

överväxt av parkslide och svår att överblicka. I områdets 

sydvästra delar ligger källargrunden där marken är mer 

orörd och bevuxen med vintergröna. Byggnader fanns 

kvar på platsen så sent som 1972 då bladet till den ekono

miska kartan togs fram. De var då omgivna av åkermark 

utom en skog beväxt yta i öster. 

Platsen innehåller minst 16 kvarstående kulturväxter 

varav parkslide är mest framträdande. Här finns en liten 

förekomst av någon slags viva, oxbär och blomsterlupin. 

Skepparslöv 185 -----+ 

En torplämning intill Långmossevägen med en bonings

husgrund, jordkällargrund och brunn. Husgrunden inne

håller spismursröse och källargrop men lämningarna är 

omrörda och otydliga. Ett boningshus och en liten ekono

mibyggnad är utritade på fastigheten i Häradskartan 1926 

Skepparslöv 305 

En torplämning med två husgrunder, källargrop och 

brunn. Platsen är högt belägen alldeles intill en stor berg

täkt. Ett boningshus och ett litet uthus är med på Härads

kartan 1926-1934 söder om bebyggelsen "Stenkulla" men 

byggnaderna är försvunna på ekonomiska kartan. Torpet 

låg omgivet av åkermark fram till omkring 1960-talet en

ligt flygfotografier. Idag är lämningen kringvuxen av blan

dad löv- och barrskog. 

Platsen innehåller minst 13 kvarstående kulturväxter 

varav en stor samling med bergenia är mest framträ

dande. Här finns även några exemplar av blomsterlupin, 

en art som ökar i landet och anses invasiv. 

-1934. Trädgården vette mot vägen i öst och alltsammans 

var omgivet av åkermark. Tät ungskog och sly gör platsen 

svåröverskådlig, foto har utelämnats här. 

Området kring lämningen Skepparslöv 185 innehåller 

minst 10 kvarstående kulturväxter varav kaprifol, vinter

gröna och snödroppe är mest framträdande. Kirskål och 

brännässla är även lätta att hitta. Kartan över området 

finns på nästföljande sida. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på fyra platser i Skepparslöv socken söder om Bockeboda. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 

2021-11-11. Nedan: Foton från lämningarna Skepparslöv 201 (tv) och Skepparslöv 237 (th). 

Skepparslöv 201, Färdigs 

Torplämning med grunder efter boningshus och två eko

nomibyggnader. En skylt berättar om Alfred Färdigs gård, 

som var i bruk en bit in på 1960-talet. En byggnad och 

namnet "Skräddaretorpet" finns belagt på en karta från 

1857. Stället benämns "Olstorp" på kartor från 1900-talet. 

Lämningarna ligger i en betesmark med lövträd omgär

dad av skog. En smal väg som kantas av stenmurar leder 

fram till lämningen. Platsen innehåller minst 16 kvarstå

ende kulturväxter varav pestskråp är mest framträdande 

under både vår och höst liksom väldoftande spansk körvel 

och ett par rosbuskar. 

Skepparslöv 177 ---+ 
En torplämning intill Långmossevägen med boningshus

grund och synligt spismursröse. Enligt Fornsök ska en 

klok gumma kallad "Svarta Anna" bott här. Huset fanns 

inte kvar då Häradskartan upprättades 1926-1934, men 
marken intill angavs som åker. Det fanns flera mindre 

Skepparslöv 237 

En skyltad torplämning i skogskanten vid en mindre väg 

som även är en vandringsled. Lämningen omfattar fyra 

husgrunder varav en med spismursröse och trappor. Där

utöver finns en täckt brunn. På en karta från 1857 kallas 

torpet "Nils Johnstorp" och på Häradskartan 1926-1934 
"Torstorp" så uppenbarligen har det bytt namn efter 

ägare. Marken intill boningshusgrunden förefaller utjäm

nad och har fungerat som timmerupplag. Gräset klipps. 

Platsen innehåller minst 9 kvarstående kulturväxter 

varav kaprifol, oxbär och ett stort bestånd av schersmin 

sticker ut. 

byggnader i området på Generalstabskartan från 1860-

talet. Lämningen är idag beväxt med ung lövskog. 

Platsen innehåller minst 9 kvarstående kulturväxter 

varav murgröna, vintergröna och kaprifol är mest fram

trädande. Bild har utelämnats. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på tre platser i Sövde socken. Källa : Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2021-11-11. Nedan: Foton från 

lämningarna Sövde 380 (tv) och Sövde 367 (th). 

Sövde 380, Trulstorp 

En lämning där inga husgrunder finns bevarade. Platsen 

utgörs av en relativt öppen yta intill skog och förefaller 

röjd. Ett stort och knäckt vård träd och rester av fruktträd 

finns kvar. På Generalstabskartan från 1860-talet finns en 

byggnad inritad och namnet Trulstorp liksom på Härads

kartan från 1910-1915. På den sistnämnda kartan finns en 

trelängad gård med boningshus på platsen samt en träd

gård mot norr. En byggnad syns även på flygfoto så sent 

som 1960 men inte längre på den ekonomiska kartan från 

1970-talet. 

Platsen innehåller minst 17 kulturväxter varav flera 

fallna körsbärsträd mot väster och förvuxna spirea och 
schersminbuskar i norra kanten är mest framträdande. 

Sövde 372, Pälsahuset ---+ 

En torplämning, bestående av en trolig husgrundmed in

slag av tegel. Denna ligger i områdets sydöstra del. Enligt 

muntliga uppgifter i Fornsök är detta "Pälsahusets" äldre 
läge. "Pälsadalen" och "pälsahuset" finns på Häradskar

tan från 1910-1915. En byggnad och namnet 
"Orgrafvahus" finns i området på Generalstabskartan 

från 1860-talet. Lämningen ligger inom naturreservatet 

Vitabäckshällorna. Platsen innehåller få kulturväxter, 

krusbär och myskmadra noterades vid inventeringen. 

Sövde367 

Ett område med lämningar efter militära anläggningar 

bestående av två bunkrar eller stridsvärn. Historiska kar

tor redovisar inte någon bebyggelse på platsen. General

stabens karta från 1860-tal har markeringar för sandmark 

på platsen och området är inritat som "övrig mark" utan 

trädmarkeringar på Häradskartan från 1910 - 1915. Flyg

fotografier från 1900-talet visar en tätnande vegetation av 
buskar och träd. Idag ligger här en högväxt tallskog på 

sanddyner som skapats vid sandflykt. 

Platsen innehåller minst 5 kvarstående kulturväxter. 

Flera träd uppvisar påkörningsskador som sannolikt upp

kommit under den tid som militären använt platsen. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på tre platser norr och söder om 

Snogeholm, Sövde socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, 

Fornsök 2021-11-17. T h: Foton från Sövde 352, Sövde 231 samt 

Sövde 329. 

Sövde 231, Häckenfeldt 

En torplämning med två husgrunder och en kallmurad 

brunn. Ytan avgränsas av en stenmur och ligger i en upp

vuxen lärkplantering. Marken hörde till "Häckenfeldt" 

1866 enligt karta över rågångsåtgärd (akt 12-söe-47). Ing
en byggnad fanns utritad på kartan vid denna tid. Ett bo

ningshus syns på Häradskartan 1910 - 1915, med en träd
gård som vette mot norr. En byggnad fanns ännu på flyg

fotot från 1940-talet. 

Platsen innehåller minst 8 kvarstående kulturväxter. 

Mest framträdande är en hästkastanj som kan ha varit 

planterad som vårdträd och en rosbuske med grenar som 
slingrar flera meter upp i träden intill. 

Sövde 329, Pynarp 

Stora Pynarps gårdstomt med lämningar efter trelängad 

bebyggelse. En stallbyggnad återstår. Platsen omges av en 

uppvuxen, gles blandlövskog. Gården ingick vid en rå

gångsåtgärd från 1866 (Lantmäteriet akt 12-SÖE-47). Den 

var då fyrlängad och angavs som ett frälsehemman, av

söndrat från Snogeholms gods. En trelängad gård syns på 

Häradskartan från 1910 - 1915. Bebyggelsen var ännu tyd

ligt på flygfotot från tiden kring 1960 och angavs som 

"Pynarp" på ekonomiska kartan från 1970-talet. 

Platsen innehåller minst 19 kvarstående kulturväxter och 
bland dessa finns till exempel humle, många körsbärsträd 

och en enorm salix. Mest framträdande är den parkslide 

som brett ut sig och en mängd snödroppar under tidig vår. 

Sövde 352, Tegelbruket 

Lämningar av tegelindustri med grund efter tegelugn och 

lertag. Lertagen är delvis vattenfyllda och syns tydligt på 

terrängskuggningskartan. Enligt informationstavlor vid 

strövområdet Snogeholm ska tegeltillverkningen ha på

gått till 1872. Man tillverkade bland annat 

"Snogeholmsettor", en sorts tegelrör. Ett par byggnader 

fanns på platsen i den skånska rekognosceringskartan 

från 1812-1820. Byggnader med benämningen 

Tegelbruk" har även ritats in på Generalstabskartan från 

1860-talet. 1910-1915 kallas det "Tegelbruket" och ett 

bostadshus fanns med lite åkermark runtomkring. 

Platsen ligger i en gles blandlövskog med bok och in

nehåller minst 9 kvarstående kulturväxter. Svarta vinbär 
växer i ett av lertagen. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på två platser vid norra änden av Råbelövssjön i Österslöv socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, 

Fornsök 2021-11-11 samt foto från Österslöv 293 sydost om Ekestad. Nedan foto från Österslöv 307 norr om Ekestad. 

Österslöv 293 

Lämningar efter en trelängad bebyggelse med bonings

husgrund och två ekonomibyggnadsgrunder. Bonings

husgrunden har bevarade trappor och spismursröse. Yt

terligare husgrunder finns på tomten som var bebyggd 

fram till mitten av 1900-talet. I området kring torpläm

ningen finns flertalet originella stenmonument av skif

tande utseende. Sannolikt upplagda både vid röjning och 

som trädgårdsprydnader. Enligt uppgift från närboende i 

området bodde två bröder här från slutet av 1800-talet 

och fram till 1930-talet. Nu är området igenväxt med 

blandade lövträd och gran. 

Platsen innehåller minst 16 kvarstående kulturväxter. 

Flera storvuxna buxbomsplantor som är trådlika är ut

märkande för den här lämningen tillsammans med gott 

om vintergröna och murgröna. 

Österslöv 307, Skyttepaviljongen 

Ett stort område på en höjdrygg med lämningar efter en 

husgrund av en så kallad skyttepaviljong. I husgrunden 

finns ett spismursröse av tegel och i kanten av röset ligger 

resterna av en järnspis. I södra delen av området står det en 

flaggstång. En byggnad är inritad på platsen i den ekono

miska kartan från 1970-talet. Väster om byggnaden låg en 

skjutbana. Skytteföreningar var en folkrörelse i början av 

1900-talet och man byggde skyttebanor och samlingsloka

ler. Ofta fanns också dansbanor i anslutning till skyttepavil

jongerna vilket ska ha varit fallet även här. Enligt uppgift 

brann skyttepaviljongen upp under mitten av 1900-talet. 

Platsen innehåller minst 10 kvarstående kulturväxter 

varav flera rosbuskar är mest framträdande. En uppvuxen, 

gles blandlövskog täcker området. Öster om platsen finns 

en kraftledningsgata. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på två platser, vid norra änden av Råbelövssjön i Österslöv socken. Källa: Riksantikvarieämbetet, 

Fornsök 2021-11-11. Nedan: Foton från lämningarna Österslöv 85:1 (tv) och Österslöv 277 (th). 

Österslöv 85:1, Tegelgården 

Lämningar efter den så kallade "Tegelgården" med 

äldsta belägg från 1624. Låga grunder efter boningshus 

med ekonomilängor är ännu skönjbara. Platsen är dock 

delvis utjämnad och förändrad. Inga spår syns av en eko

nomibyggnad som enligt äldre kartor fanns kvar på norra 

sidan av vägen fram till åtminstone 1970-talet. Gårdstom

ten är överväxt av odlade buskar som sprider sig. En väg 

leder fram till platsen och vidare. 

Platsen innehåller minst 12 kvarstående kulturväxter 

men inga av dessa märks tydligt, utom de många buskar

na, då platsen är igenväxt med blandade lövträd, sly och 

lite gran. Markskiktet innehåller ett glest men stort be

stånd skogslök som kan ha odlats på platsen men sedan 

förvildats. 

Österslöv 277 

Torplämning bestående av en boningshusgrund med 

spismursröse och en urgrävning som sannolikt är läm

ningen efter en ekonomibyggnad. Byggnaderna har legat 

invid en mindre höjdrygg där berget sticker upp. Tomten 

gränsar till granskog, men är beväxt med lövträd och bus

kar. Torpet finns inte med på Häradskartan. 

Platsen innehåller minst 10 kvarstående kulturväxter 

varav hjärtstilla på bilden nedan är mest intressant. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på två platser i Vånga socken (tv) samt en plats i Vittsjö socken (th). Källa: Riksantikvarieämbe

tet, Fornsök 2022-01-13. Nedan: Foton från lämningarna vid Starkatorpet (tv) och Lanetorp (th). 

Starkatorpet, Fegelstorp, Vånga socken 

Starkatorpet har valts ut till inventeringen av Oppmanna 

-Vånga hembygdsförening. Platsen innehåller lämning

arna efter ett torp som låg på byn Fegelstorps utmarker 

och var i bruk in på 1910-talet. Lämningarna utgörs av 

husgrunder och stenmurar som delvis är skadade. Mar

keringar för en mindre byggnad finns på platsen i Gene

ralstabens karta från 1860-talet. När häradsekonomiska 

kartan togs fram omkring 1930 fanns byggnaden inte 

längre kvar. Markerna till torpet anges vara betesmark i 

den senare kartan. Människor i trakten minns att de an

vändes som åker ända in på 1950-talet. (Olsson 2015). 

Torpet har sitt namn efter de sista brukarna Sven 

och Malena Stark. Sven var soldat och paret flyttade tro

ligen till torpet efter att de gifte sig 1873. (Oppmanna

Vånga hembygdsförenings årsskrift 2013 Det saknas 

belägg för andra människor på Starkatorpet före 1873 

men det är troligt att det bodde någon här före familjen 

Stark eftersom en byggnad finns i området på kartan 

från 1800-talets mitt. 

Vid inventeringen hittades bara en enda växt som 

eventuellt kan vara en kulturväxt, hallon. 

Lanetorp, Snärshult, Vittsjö socken 

Den inventerade platsen i byn Snärshult ligger nära 

gränsen mot Emmaljungas äldre bymarker. Några bygg

nader (troligen torp) finns utritade i närområdet på Ge

neralstabens karta från 1860-talet och en av dessa ser ut 

att ha övergått till ett hemman något senare. Vid tiden 

för Häradskartan under första halvan av 1900-talet bru

kades marken som åker och ingen byggnad finns inritad 

i slänten där lämningarna efter en okänd byggnad , möj

ligen en jordkällare, finns idag. På ekonomiska kartan 

från 1970-talet var marken öppen men inte angiven som 

åker. 

Platsen som Wittsjö hembygdsförening har valt ut är 

spännande och mer än 40 olika kulturväxter är noterade 

här! Två växter som inte gick att missa var blomsterlupin 

och strutbräken. Somliga verkar ha kommit till platsen 

med avstjälpta jord och sandhögar då de växer nära 

dessa och annars är ovanliga i trakten. Några exempel 

från området kring sandhögarna var enstaka exemplar 

av munkrenfana, gul nunneört, gräslök, strandveronika, 

vårtörel och uppländsk vallört. 
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Ovan: Skärmklipp med fokus på tre platser i de östra delarna av Emmislöv. Källa: Riksantikvarieämbetet, Fornsök 2021-11-11. 

Nedan: Foton från lämningarna vid Steens (tv) och Skoogs torp (th). 

Skoogs, Emmislöv, Emmislöv socken 

Den plats som kallas Skoogs har valts ut till inventeringen 
av Göinge hembygdsförening. Lämningen utgörs av grun

derna efter ett boningshus, stall och källare samt brunn. 
Markeringar för en mindre byggnad syns på platsen i Ge

neralstabens karta från 1860-talet. När Häradskartan togs 
fram på 1930-talet redovisades ett boningshus och uthus. 
Trädgården låg mot norr. 

Torpet friköptes 1911. Minst tre familjer har bott på 
platsen och brukat markerna från 1800-talets andra hälft. 
De första kända torparna var familjen Agda och John 
Persson. Familjen Johan och Hanna Skoog, vilka platsen 
är uppkallad efter, brukade markerna mellan 1886 - 1923. 
Den sista familjen, Nils och Elna Nilsson, drev gården till 
1948. Husen revs kort därefter men en lada stod kvar in på 
1970-talet. En skylt visar på att detta var födelseplatsen 
för Pehr Johnsson, grundaren till Broby hembygdspark 
och Göinge hembygdsförening. (Jensen 2021). 

Platsen innehåller minst 16 kvarstående kulturväxter 
varav olika rosbuskar och ett fruktträd är mest framträ
dande. Under våren finns här enstaka narcisser. 

Steens, Emmislöv, Emmislöv socken 

Platsen som kallas Steens i byn Emmislöv har valts ut till 
inventeringen av Göinge hembygdsförening. Lämningen 
utgörs av en husgrund och resterna av en trappa. Både 
Steens och Julles (som beskrivs i skriften) syns tydligt 
som två mindre byggnader på både Generalstabskartan 
från 1860-talet och Häradskartan från första halvan av 

1900-talet. Det fanns inga uthus alls vid Steens torp, åt
minstone inte enligt kartorna. Trädgården låg mot söder. 

Enligt hembygdsföreningen byggdes torpet 1870 av en 
man vid namn Bengt Östberg. 1902 flyttade familjen Au
gust och Maja Steen till platsen och två av deras döttrar 
hade det kvar några år i på 1960-talet fast de flyttat däri

från 1959 (Jensen 2021). 
Platsen innehåller minst 17 kvarstående kulturväxter 

varav vintergröna och hesperis var mest framträdande 
vid inventeringstillfället. Skogen växer tät kring både 
växter och lämningar och skuggar det mesta av marky

tan. 
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De inventerade platsernas ID-nummer i Fornsök, Riksantikvarieämbetet, och ungefärlig lokalisering i länet. 

RAÄ-nummer Plats med ungefärlig adress Miljö 

Fj1ilkestad 18p 

Fjälkcslad 200 

Fjälkestad203 

Fjälkcst.ad 254 

Fjälkestad 404 

Hästveda 282 

Häslvcda 350 

Hästveda 35,1 

Konga 99 

Konga 100 

Konga294 

Konga298 

l .2019-5638 

Ma1tcröd367 

Matteröd ,117 

Mattcröd 616 

Matteröd 791 

Mattcröd 793 

Skepparslöv 177 

Skepparslöv 185 

Skcpparslöv 237 

Skepparslöv 305 

Skcpparslöv 308 

Skepparslöv 201 

Sövde 231 

Sövde 329 

Sövde 352 

Sövde 367 

Sövde372 

Sövde380 

Österslöv 85:1 

Östers löv 277 

Östcrslöv 293 

Österslöv 307 

Följande lämningar är inte 

registrerade i Fornsök: 

Rollstorp, Kristianstad 

Hässlckärrsvägen 15-34, l<rislianslad 

Hässlekärrsvägen 15-3,J, Kristianstad 

Jägcrslund, KrisLiansLad 

Svenstorpsvägen 123-0, Kristianstad 

Banvaktstuga i Ottarp, Hässleholm 

AgusL:as i l{ävningc, Hässleholm 

Jöns Karlssons i Ottarp, Hässleholm 

l<värk 1609, Kågeröd 

Kvärk 1609, Kågeröd 

Klåveröd 1613, Kågeriid 

Kongaö, Kågeröd 

Klåveröd 1613, Kågeriid 

Tulsatorpcl, Målcbökc 2588, Tyringc 

Måleböke mölla och bränneri, Skyrnp 2592Tyringe 

M agnusa, Mattcrötb-1\faglchu 1t 277 3, Tyringc 

Tranekärrshyttan, Matteröds-Maglehult 2771, Tyringe 

Ryttartorpet, Mattcröds-Maglchult2771, Tyringc 

Långemossevägen 46, Krislianslad 

Långemossevägen ,16, Kristianstad 

Olslorpel, Hassköpsvägen 440-230, l<ristiansLad 

Skogsborg~vägen 163, Kristianstad 

Slassakrokcn, Skogsborgsvägen 163, Kristianslad 

färdigs, Ilockebodavägen 480, Kristianstad 

Häckenfolt, Vrängabäcksv.17,J, Blentarp 

Stora Pynarp, Vrångabäcksv.174, Blentarp 

Tegelbruket, Snogeholmsv 900-20, Sjöbo 

MiliLäranläggning, Ysladvägcn 206, Sjöbo 

Pälsahuset, Tågravägen251-138, Sjöbo 

Tn1lstorp, Tågravägen 1,1 , Sjöbo 

Tegelg3rden, J\rkelstorpsv. 199, Kristianstad 
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