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Olofs 8 km

Vandring med stövlar på rekommenderas. Stoppen två och tre ligger vid en stig som på korta sträckor är lite svår
att skönja, mod belönas med vackra vyer. Testa, det går att vända! Promenadens naturmiljö är rik på förekomst
av kulturvärden som stengärden, odlingsrösen, fossil åkermark, gamla torp och vägar. Räv, älg, rådjur och
vildsvin är några av de djur man kan se, eller se spår av. Olof Persson född 1920, en bonde i Tattarp har
beskrivit sin by på prosa eller poesi, och med teckningar, ibland fotografier. Olof hjälper oss framkalla det
bleknade liv när hästskjutsar levererade smågrisar, kaniner och höns till marknad i Hörby, lindens bark
frigjordes till fibrer som tvinnades till starka rep, höet torkades i stackar och linet bråkades, skäktades och
spanns, innan det kunde vävas till lakan.
1 Branddammen. Söder om den gård som ägdes av Olof Persson ligger en fyrkantig
branddamm. Den är stensatt av bröderna Elof och Nils Karlsson som livnärde sig på lösa
dagsverken. Sin lön förvarade de i madrassen. När det var vackert väder tog de ibland ut
tusenlapparna och hängde dem på tvättlinan för att de inte skulle mögla. Elof låg beredd med
bössan, ifall någon skulle komma och vilja ta pengarna.
2 Rester av torp
3 Skön äng
4 Kalvabacken
5 Tattarps brydestuga. Olof Persson: ” I månskenets glans, du ger oss en chans. Att minnas
epoken med linet och bråken. ”
Vackert belägen på Per Skomagares ställe 1:19 finns stenmurarna kvar efter Tattarps brydestuga..
Senast i drift 1927. Här samlades folk från olika gårdar och hjälptes åt med beredning av lin man
odlat. Kalas och fest avslutade betinget, och det var den gårdens tur att bjuda, vars lin man för
tillfället beredde. Mitt emot Tattarps brydestuga stod ett mjölkbord. Per Nilsson och hans son
Albert misstänkte att grannkvinnan hällde deras mjölk över i egen kanna. När hon dött spökade
hon, klädd fullständigt som i livet ” från kluten om hakan, till träskorna på fötterna ” och gjorde
just som de trott. 1955 bedyrade Albert för Olof Persson att ” synen de såg vid brydestugan var
verklig till 100 % ”.
6 Lindbastu? I en lindbastu värmdes barken från linden upp så att fibrerna kunde frigöras innan
de tvinnades till starka rep.
7 Vildsvinshägn. Vildsvinen förökar sig med flera kullar per år. Här är två saker att observera:
A) Knacka på och prata med husägaren innan ni går ner till vildsvinen. B) I nästa hus bor en liten
hund som kan bli aggressiv eftersom den är rädd för cyklister. Hundägaren ber alla som tar sig
förbi, att leda eventuella cyklar för att undvika olyckor.
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