VANDRA I STOCKAMÖLLAN!
Utgångspunkt: Torget i Stockamöllan (Möllerikevägen 1-3).
Längd: 1-10 km (se kartan på sidan 4 för längder och markeringar).
Svårighetsgrad: Alla slingor är lättvandrade och barnvagnsvänliga, med undantag av turen till
Skogskyrkan och Stenbrottsrundan, vilka på sina ställen är mer svårvandrade.
Vill du ha kultur- såväl som naturupplevelser? Då ska du
vandra i Möllerike – som närområdet till Stockamöllan så
passande kallas. Korta, barnvagnsvänliga promenadvägar
och vackra lättillgängliga rastplatser samsas här med
knixiga kuperade stigar. Stenbrott och möllor som minner

om gamla tider varvas med gran- och bokskog, ängar och
betesmark på slingor som sträcker sig från en kilometer upp
till närmare en mil. Avsluta gärna vandringen med ett besök
på Industrimuseet, som berättar historien om bygden såväl
som företaget Stockamöllan AB:s historia och utveckling.
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Vittserödsrundan (6 km)
Längre söderut hittar du Vittserödsrundan, som förutom
de gamla ekarna bjuder på välbevarade gårdar och hus
med halmtak samt flera kvarnupplevelser, däribland
Bålamöllan som är en av Skånes största vattenkvarnar,
och Rönnemölla, som var i drift ända fram till 1996. I
fuktängen vid Rönnemölla växer en botanisk raritet,
gullstånds, tillsammans med praktfulla fackelblomster och
gul svärdslilja.

Stenbrottsrundan (10 km)
Vill du utmana dig själv ska du välja den knappt tio kilometer
långa Stenbrottsrundan! Här kommer du att vandra förbi
de flesta av de sevärdheter som övriga vandringsslingor
bjuder på. Dessutom får du stifta bekantskap med
stenbrottet där det förutom kvarnstenar bland annat har
brutits sten till Lunds domkyrka. Observera att stigen du
vandrar på här bitvis är betydligt mer svårvandrad än övriga
vandringsslingor och att underlaget på sina ställen är ojämnt.

Skogskyrkan (2 km)
En kort tur på ett par kilometer som tar dig förbi
Åbackarna – några mjuka kullar som följer Rönne å – och
fram till den så kallade skogskyrkan. Här hölls tidigare
utomhusgudstjänster och platsen har även använts vid
scoutläger. Vid Åbackarna finns den så kallade Gustaf
Adolfsstenen, där vår nuvarande kungs fader, Gustaf
Adolf, har ristat in sitt namn i samband med att han
invigde ett scoutläger på platsen år 1937. Det finns
möjlighet att gå runt och komma tillbaka via vägen förbi
Stenbocksstenen, men här kan det under delar av året
vara mycket blött och bron där man tar sig över forsen är i
dåligt skick.

Bögerupsrundan (5 km)
Tar du den gulmarkerade Bögerupsrundan passerar du
först 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
den gård som gett rundan dess namn – 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.

Uggleskriksrundan (4 km)
Går du istället österut och följer Uggleskriksrundan har
du möjlighet att se hur tidens tand satt sina spår i några
flera hundra år gamla ekar. Dessutom är det härifrån
lätt att göra en avstickare till Rävaklint – ett magnifikt
minnesmärke över stenhuggartiden i form av en sällsynt
stor och vacker kvarnsten.
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Unik kulturmiljö med gamla anor
Redan på medeltiden fanns en vattenkvarn på den plats
där Stockamöllans industrimuseum ligger idag. År 1684
kallades kvarnen för första gången för Stockamöllan.
Några år senare användes även namnet Stampamöllan,
vilket indikerar att här valkades tyg. Valkning är en
hantverksprocess som har använts sedan antiken och
som bygger på ullens förmåga till filtning, särskilt i vått
och fuktigt tillstånd. Metoden är ungefär densamma som
vid tovning, men medan man tovar ull (som varken är
spunnen, vävd eller stickad), valkar man tyger. I äldre
tider användes vatten och jäst urin för att fukta ullen inför
valkningen. Nuförtiden används en ljummen såpalösning.
Tyget behandlas sedan genom att det får löpa mellan
valsar och bearbetas i både längd- och tvärriktningen.
Förutom att här har stampats tyg har det även malts
säd. I den nuvarande byggnaden, som är från 1851,
har det även producerats elektricitet, samt varit sågverk
och snickeri som sedermera utvecklades till en modern
verkstadsindustri som så småningom huvudsakligen
tillverkade gaffeltruckar och gaffellyftvagnar.
I närområdet till Stockamöllan har även flera andra
vattenkvarnar varit i drift – därav namnet Möllerike. År 1385
nämns Hasslebro mölla för första gången i skrift. År 1996
togs Rönnemölla som sista kvarn ur drift. Vid bygdens alla
möllor är fågellivet rikt och det finns stora chanser att få se
strömstare såväl som häger, forsärla och kungsfiskare.
Industrimuseet, som visar byn Stockamöllans och företaget
Stockamöllan AB:s historia och utveckling, öppnades 1992.
För mer information om öppettider och guidade visningar,
besök Möllerikeföreningens hemsida:
www.hembygd.se/mollerikeforeningen.

Afrodites tårar
I skogarna runt Stockamöllan växer många vitsippor
om våren. Visste du att att de omges av en lång rad
myter? En grekisk sådan är att sipporna sprang fram
där kärleksgudinnan Afrodites tårar träffade marken, när
hon sörjde den vackre Adonis död. På Brittiska öarna
sades de vita blommorna, som är öppna på dagen men
sluter sig när det blir mörkt, vara älvornas tillflyktsort och
gömställe om natten.

Tips!
Vid rastplatsen invid Rönne å finns
grillplats och vindskydd!

3

© Lantmäteriet

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

4

