Cykelrunda till Uppåkra - Tirup
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Vi visar vägen till Uppåkra och Tirup
Den här turen går söderut från Lund till
Staffanstorps kommun. Under cykelturen passerar vi många intressanta sevärdheter, till
exempel den gamla kyrkogården i S:t Larsparken, Uppåkrafornlämningen, Tirups
örtagård och våtmarksområdena Gullåkra
och Vesums mosse.
S:t Larsparken
Ligger i södra delen av Lund på gränsen till
Staffanstorp och är mest känd för det gamla
mentalsjukhuset från 1870-talet. S:t Lars
gamla sjukhusbyggnader ligger omgivet av en
vacker park med stora träd och genom parken
flyter Höje å. Utanför området ligger den gamla begravningsplatsen – placerad på gränsen
till Staffanstorp. Från slutet av 1800-talet till
1950 begravdes 3-4 000 patienter från S:t
Lars; ett fåtal järnstavar med inristade nummer
är det enda som finns kvar. Den intilliggande
möllan, Flackarps mölla, är en holländare från
mitten av 1800-talet.

och övriga öppettider www.staffanstorp.se eller
ring 046-251100.
Tirups örtagård
Här finns möjlighet att dricka kaffe, njuta av
den artrika örtagården med krydd-, färg- och
medicinalväxter eller köpa plantor. Barnen kan
klättra i träd eller gräva i sandlådan.
Gullåkra och Vesums mosse
Norr om Staffanstorp lig ger våtmarksområdena Gullåkra och Vesums mosse som
delas av väg 108. Gullåkra mosse är ett viktigt rekreationsområde med strövstigar medan
Vesums mosse är mer otillgänglig. Här finns
en intressant flora och ett spännande fågelliv.
Cykelväg
Från Stortorget följer man leden till Klostergården och vidare genom S:t Larsområdet.
Därifrån följer man cykelvägen till Staffanstorp
och snart möts man av skyltning
mot Uppåkra-utställningen. När
cykelvägen tar slut följer man den
vanliga vägen till Uppåkra kyrka
och utgräv-ningen. Efter kyrkan
fortsätter man mot Lilla Uppåkra
och efter cirka 1,5 km, kommer
man till Tirups örtagård.Vägen
tillbaka till Lund tar man sig via
Staffanstorp till cykelvägen mot
Lund.

Uppåkrautgrävningen
Har Uppåkra en gång varit ett
kungasäte? Sedan våren 1996
pågår arkeologiska undersökningar av fornminnesområdet
runt kyrkan i Stora Uppåkra.
Man har hittat fynd från romarriket och dessa fynd talar för att
ett säte med religiös och politisk
makt har funnits i Uppåkra.
Forskarna menar att platsen har
haft en betydande roll som ekonomiskt, politiskt och troligen
också religiöst centrum utan
motsvarighet i Sydsverige. Under sommaren har man öppet i
utställningslokalen, den f d
prästgården, varje torsdag Hängsmycke av brons från vikingatiden.
Fynd från Uppåkra som finns på Historiska
15.00-17.45. Grävningsplatsen museet i Lund. Foto: Bengt Almgren.
visas 18.00. För mer information
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Lästips
• Äventyret väntar runt hörnet –
LNF
•Upptäck naturen i Skåne –
Skånetrafiken
•Smultronställen i Staffanstorp –
miljöpartiet
Länktips:
• www.staffanstorp.se
• www.larandenatur.lund.se

Den här kartan finns på cykelkommunens hemsida:
www.cykelkommunen.lund.se
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