
CYKLA I STOCKAMÖLLAN!
Gillar du både natur och kultur är detta turen för dig! Inled 
cykelturen med ett besök på Industrimuseet – ett museum 
som visar byn Stockamöllan och verkstadsindustrin 
Stockamöllan AB:s histora och utveckling. Strax efter 
museet passerar du Stenbocksstenen, rest till minne av 
Magnus Stenbock och hans armé som år 1710 vadade 
över Rönneå precis här, på väg till slaget vid Helsingborg. 
Strax därefter når du Bögerups gård, en gammal 
korsvirkesgård från den tid då Skåne var danskt. Namnet 
Bögerup kommer troligen från ordet bøg, som är det 
danska ordet för trädslaget bok. 

Cykelleden fortsätter längsmed Rönne å ytterligare några 
kilometer innan den viker av österut för att sedan vända 
söderut ned mot Uggleskrik. Därifrån är det lätt att göra 
en avstickare till Rävaklint – ett magnifikt minnesmärke 
över stenhuggartiden i form av en sällsynt stor och vacker 
kvarnsten. Lite längre söderut bjuder turen på välbevarade 
gårdar och hus med halmtak samt flera kvarnupplevelser, 
däribland Bålamöllan som är en av Skånes största vatten-
kvarnar, och Rönnemölla. I fuktängen vid Rönnemölla 
växer en botanisk raritet, gullstånds, tillsammans med 
praktfulla fackelblomster och gul svärdslilja.
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Utgångspunkt: Torget i Stockamöllan (Möllerikevägen 1-3).
Längd: Stockamöllanrundan på 13 km samt möjligheter till en rad kortare turer (se karta på sidan 3).
Svårighetsgrad: En lättsam tur som huvudsakligen går på cykelvänliga grusvägar.
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Tips!
Flera olika recept på sådant som är 
gott att laga över öppen eld hittar 
du på hemsidan! 

Kortare cykelturer
Det finns möjlighet att göra flera kortare turer på 
grusvägarna kring Stockamöllan. Passa gärna på att ta 
dig ned till rastplatsen vid Rönne å, några kilometer norr 
om Stockamöllan. Förutom att där är väldigt vackert finns 
både vindskydd och grillplats. 

Tips!
Har du barn med på turen? Passa på 
att håva i vattnet vid rastplatsen invid 
Rönne å! På hemsidan finns ett 
informationsblad om vattnets 
småkryp att ladda ned! 

Låt dig förtrollas av Näcken! 
Den ständiga närheten till vattnet gör det lätt att föreställa 
sig hur historien om näcken berättades. Näcken kallades 
i Skåne ofta för bäckamannen eller bäckahästen och 
var en mycket musikalisk man. Han satt gärna vid ett 
vattenfall eller en kvarn och spelade, och sades kunna 
förtrolla människor med sin musik. Här, liksom på många 
andra håll, användes säkert historierna om näcken för att 
skrämma barnen så att de höll sig borta från vattnet.

Medan vi idag ofta tänker oss näcken som en vacker 
naken man, såsom han ofta avbildas i romantisk konst 
och litteratur, beskrevs han oftast inte som vidare vacker. 
Många gånger uppträdde han som en gammal gubbe 
med långt grönt eller vitt hår och skägg och klädd i grått 
med en röd luva. Han kunde också byta skepnad. Ibland 
förvandlade han sig till en man i bekantskapskretsen, 
ibland syntes han som hund, häst eller katt. 

Det fanns flera sätt att skydda sig mot näcken. Ett var att 
använda sig av hans namn, för det tålde han inte att höra. 
Och precis som trollen skydde han det kristna. Så om 
någon sade ”Jesus kors” eller liknande ansågs näckens 
makt brytas. 

(Källa: Institutet för språk och folkminnen)



3

Detta material är producerat inom ramen 
för Leader-projektet VINN MittSkåne.

© Lantmäteriet


