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Ekorundan 20 km

En naturmiljö rik på förekomst av kulturvärden som stengärden, odlingsrösen, fossil åkermark, gamla torp och
vägar. Sniberups naturreservat. 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 barkfibrer blev 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 Kalvabacken.
3 Smeden Saurov. Titta efter Olofs skylt! Greve Johan Wellingron Saurov född 1815 i Ystad,
son till Friedrich von Saurov från Pommern och Christina Nilsdotter från Södra Mellby, slog sig
ner som smed här, gifte sig med Kristina från Bjälkhult, paret fick åtta barn. Arbetet bestod mest
av att sko hästar. ”Grevesmeden” levde till 1891. Peter Rubin med hustru Hanna efterträdde. De
var mycket fattiga. En gång köpte Peter kål av Olof Perssons mor som frågade om de hade något
kött att ha till. ” Är det något med kålen, så finns det kött på den” svarade han då.
4 Karl Mårtens pågar. Här bodde Elof ( 1884 – 1965 ) och Nils ( 1893.- 1971). De sov
tillsammans i en utdragssoffa från 1800-talet. När Elof blev för full övernattade han i hundkojan.
Bröderna var arbetsamma och gjorde grova daglönearbeten hos bönderna, som att tröska och ta
upp torv. Hemma gjorde Nils ” jobbet vid spisen och slaktade dessutom julegrisen ”.
5 Den gamles gård. Ekologiska odlingar. Självplock under säsong. Hemsida och Facebook.
Ring Torbjörn Hallström 0709-242244!
6 Sniberups backar. Ursprunglig naturtyp, betesmark med enar och rar naturbetesflora,
representativ för många delar av landskapet i Hotspot Kölleröd. Förvaltas av Länsstyrelsen. Mer
information finns på plats.
7 Lindbastu eller Brydestuga? I en lindbastu värmdes barken från linden upp så att fibrerna
kunde frigöras innan de tvinnades till rep.
8 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 hoppa av och leda sina cyklar för att undvika olyckor.
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