Stockamöllan

Möllerikeföreningen

Valborgsmässoafton firas på udden med vårtalare, sång av
Billinge kyrkokör och bål som tänds. En tradition som påbörjades
1969.
Midsommarafton traditionen påbörjades på 1910-talet. Firas
hela dagen med klädning och resning av midsommarstången på
förmiddagen samt dans och lekar på eftermiddagen
Julmarknad i Kulturfabriken. En tradition sedan 1983.

Föreningen arbetar för

Kanotled

• Att verka för bygdens historiska byggnader, såsom vattenkvarnar och andra kulturbyggnader

Se punkt 28 & 29 i denna folder eller
www.kanotcentralen.se God tur!

Promenadvägar

• Att bland bygdens befolkning skapa intresse och förståelse för
bygdens närmiljö, såsom byggnader, flora och fauna.
• Att verka för bevarande av bygdens traditioner, som Valborgsmässoafton, Midsommarfirande samt Julmarknad.

MÖLLERIKE
GUIDEN

• Att verka för bevarande av bygdens gamla stenbrott och andra
fornminnesmärken
• Att verka för dokumentation av bygdens historia och information till allmänheten om bygdens sevärdheter.

Se stor karta på torgets anslagstavla (punkt 1)

Fiske
Förbjudet längs Rönneå

Industrimuseum Stockamöllan

Du som är intresserad av att vara med i föreningen, kan sätta in
medlemsavgiften (se hemsida www.mollerikeforeningen.se) på
bankgiro 5004-9444 Möllerikeföreningen.
Glöm inte att uppge namn och adress.
Kontaktuppgifter:
info@mollerikeforeningen.se

Se www.hembygd.se Möllerikeföreningen eller kontakta:
info@mollerikeforeningen.se

Välkommen till Stockamöllan

Gamlegårds museum Billinge
Gamlegård i Billinge är ett av Skånes äldsta hembygdmuseer.
Öppet 2 maj - 31 aug. kl 13.00-17.00
Stängt måndagar och tisdagar.

Möllerike

Här firas varje år Sveriges nationaldag, liksom Hembygdens dag.

Utgiven av Möllerikeföreningen 2017

Stockamöllan ligger vackert beläget ca 13 km
norr om Eslöv intill Rönneå och dess dalgång.
Med anledning av de många vattenkvarnarna
i området kallas dalgången också Möllerike.
Det är omgivet av ett kuperat landskap med
öppna fält, sida vid sida med bokskog och
hagar. Möllerike erbjuder ett rikt naturliv och
stora strövområden med markerade promenadvägar.

1. Torget
i Stockamöllan är den naturliga samlingspunkten.
Anslagstavlan med promenadvägar hittar man här.
2. Rönnemölla
en vattenkvarn som varit i bruk ända fram till april 1996. Ett
rikt fågelliv kring mölledammen, med bl.a. häger, strömstare,
forsärla och kungsfiskare. Som botanisk raritet kan nämnas
gullstånds, Senecio Paludosus.
3. Apostlarna
kallas de pampiga granarna, ursprungligen 12 till antalet,
men de senaste årens kraftiga stormar har decimerat beståndet. Ursprungligen plantor från Tyskland, planterade
under mitten av 1800-talet. Villan strax intill med anor från
1700-talet är ombyggd i början av 1900-talet till nuvarande
engelska stil.

13. Stenbrotten
Här har brutits kvarnsten (sandsten) sedan urminnes tider till
våra vattenkvarnar och här bröts sten till Lunds domkyrka.
a Lunnagraven
b Pågagraven
c Storegraven
d Hallagraven
e Smågravarne
f Stenbjer
g Bögerupsbrotten
Många kvarnstenar finns ännu kvar i naturen.

15. Stenbocksstenen
rest till minne av att här vadade Magnus Stenbock och hans
armé över Rönneå, på väg tilll slaget vid Helsingborg 1710.
Här växer bl.a. blåsippa, vätteros och ramslök.

18. Rönnedalsstenen
Minnessten över Rönnedalsområdet. Här har tidigare legat
arbetarebostäder.
19. Skogskyrkan
Tidigare plats för utomhusgudstjänster och vid scoutläger.
20. Åbackarna
kallas de mjuka kullar som följer ån och här finns den s.k.
Gustav Adolfsstenen där vår nuvarande kungs fader, prins
Gustaf Adolf, ristat sitt namn, då han invigde ett scoutläger
1937.

4. Källan
Ursprungligen gick Rönneå ända hit och detta var tillägsplats för roddbåt. Vattnet i källan ansågs synnerligen gott
och välgörande. Rövaregången kallas den lilla skogen,
strax intill och ovanför ligger den pampiga Utsiktsterassen,
byggd 1915.

21. Bögerups gård
Gammal korsvirkesgård från den danska tiden.
22. Gunnaröds gård
Byggd 1833 och privat elementarskola fram till 1912. Idag
modernt ekologiskt lantbruk med gårdsbutik. Lilla Skäralid
nedanför gården, här växer bl.a vitskråp, som blommar i
april-maj och är sparsamt förekommande i Skåne.

5. Bålamöllan
En av Skånes största vattenkvarnar. De fem stenparen har
drivits av tre stora vattenhjul. Driften lades ner i början på
1900-talet.
6. Sågmöllan
En ramsåg med trästativ. Här har stora mängder virke sågats upp, bl.a. till varv i Danmark. Sågen lades ner 1917.

23. Galgabacken, Offerkällan
Gammal tingsplats, dommarringar och offerplats.
24. Gustav Snickare
På Mickelborgsvägen finns idag två grindstolpar av sten som
visar var Gustav Olsson, född 1851, bodde. Han var stor
kulturvårdare och en fantastisk snickare. Han har också fått
ge namn åt en gata i Stockamöllan.

7. Gustafslunds gård
Byggd på 1850-talet och har tidigare tillhört Rönneholms
slott. Enefäladen - används som betesmark. Den har karaktären av ängsvegetation som är relativt rik på örter.
8. Hasslebroeken
Den av alla vägfarande välkända eken vid väg 113, är ett
storkronigt träd med en stamomkrets i brösthöjd på 5,7m.
Eken fridlystes 1939 och är det äldsta naturminnet i Mellanskåne.

25. Hällkista
På väg till Trolleholm vid Bäringe finns denna gamla hällkista
från yngre stenåldern. (finns ej på kartan)
26. Gamlegårds hembygdsmuseum
Billinge, 3 km från Stockamöllan vid väg 13 mot Klippan.
Här ligger en gård med anor från 1600-talet som visar bruksföremål, möbler och redskap från gamla tider. Idag ägt av
Stiftelsen Gamlegård. (Billinge)

9. Rönneholms slott
I början av 1500-talet framträder gården för första gången
i historien. På 1700-talet övergick den till släkten Coyet.
Numera ett vårdhem.

27. Billinge kyrka
Tidigare låg en romansk kyrka från 1100-talet uppe på backkrönet. Den ersattes 1864-65 av den nuvarande tegelkyrkan
i Eslövsgotik, ritad av Helgo Zettervall. Vackra glasmålningar
av Hugo Gehlin pryder kyrkans korfönster. (Billinge)

10. Ageröds mosse
Få mossar i Skåne är så väl undersökta som just Ageröds,
om man vill studera relationen mellan människan och den
miljö hon levt i. Redan under slutet av 1800-talet upptäcktes
flera stenåldersbostäder här.

28. Kanotcentralen
Här kan du hyra kanot och börja din kanottur från Stockamöllan

11. Wittseröds gård
Ladugården är intressant p.g.a. att den är byggd/ombyggd
av kvarnstenar från intillggande stenbrott. I byn Wittseröd
finns flera välbevarade hus med halmtak.
12. Uggleskrik
Här finns några gamla fina exemplar av månghundraåriga
ekar.

17. Industrimuseum/Kulturfabrik
Öppnat 1992, invigt 1994. Museet visar Stockamöllan ABs
och byns/bygdens utveckling. Ingår i stiftelsen Gamlegård.
Stockamöllan AB var ett välkänt sågverk och snickeri. Därefter modern verkstadsindustri med tillverkning av truckar och
gaffellyftvagnar. 2013 flyttades verksamheten till Malmö.
Kulturfabriken är byns samlingslokal sedan 2006.

14. Rävaklint
En sällsynt, stor och fin kvarnsten. ett magnifikt minnesmärke
över stenhuggaretiden.

16. Stockamöllans kvarn
har legat här sedan medeltiden. Nuvarande byggnad uppförd
år 1851. Man malde säd och stampade vadmal. Med sina
turbiner försörjdes även industrin och delar av samhället med
elektricitet redan under tidigt 1900-tal. Intill ligger en lång
stenbyggnad, kallad Gamla Stockamöllan Byggd 1868 som
möllarebostad.

29. Kanotisättning
Vid Bögerupsbron kan du sätta i en egen kanot och här finns
även lägerplats med vindskydd och toalett.

