Cykelrunda till Kävlinge
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Vi visar vägen till Kävlingeån, Lilla Harrie,
Stångby och Vallkärra
Den här turen bjuder på ett vidsträckt jordbrukslandskap, Kävlingeån, småbyar, kyrkor och
fornminnen. Turen kan, beroende av
vädret, vara ganska tuff om man väljer
att följa hela. Man kan korta av rundan
genom att ta Pågatåget – stationer finns
i Kävlinge och Stångby. Turen kan också
kortas genom att man följer någon av
alternativvägarna (de blå prickarna).

finns möjighet att välja en alternativ runda genom
att cykla över på andra sidan Kävlingeån och
Krutmöllan. Om man fortsätter att
följa ån passerar man snart Lilla Harrie.
Här fanns den svenska krigshären inför
slaget vid Lund 1676. Efter bebyggelsen tar man till höger och följer
en liten smal stig och sedan över en
stenbro. På andra sidan ån ligger
Bösmöllan, en nyrenoverad mölla.

Så här cyklar du:
Följ cykelvägen från Stortorget mot
Västra Hoby
Gunnesbo. Här syns Nöbbelövs mosse
Föredrar man en längre tur kan man
på höger sida. Fågellivet är rikt här, och
ta vägen förbi Västra Hoby - en
i vissa delar av mossen finns en artrik
byidyll med vackra gårdar från 1700flora. Här utgår strövstig och det finns
talet och en kyrka med torn från
en rastplats.
1400-talet. Här intill finns Stångby
Turen fortsätter på cykelvägen mot
mosse som är ett naturreservat med
Kävlinge förbi Lackalänga och Kullen.
intressanta växter och fåglar samt
Strax innan järnvägsspåren samman- Hus i Västra Hoby. Foto: Gerd Pedersen gravhögar från sten- eller bronsstrålar tar man till höger och cyklar under
åldern.
järnvägsbron. Därefter tar man till vänster och följer
cykelvägen som går parallellt med Kävlingeån. Kom
Stångby kyrkby och Vallkärra
ihåg att hålla till vänster vid reningsverket.
Oavsett om man väljer att ta den korta eller långa
Cykelvägen följer sedan Kävlingeåns väg mot Lilla
turen så kommer man till Stångby kyrkby med
Harrie. Längs den här vägen finns informationskyrka från 1100-talet och korsvirkeshus från 1600skyltar som berättar om Slaget vid Lund. I
och 1700-talet. Vägen fortsätter mot Vallkärra
Rinnebäck till exempel gick den svenska hären över
med den gamla folkskolan som numera hyser lågån, och vid Krutmöllan flydde den danska hären.
och mellanstadium och en kyrka som uppfördes
på 1100-talet. Här stod en av slutstriderna under
Krutmöllan och Lilla Harrie
slaget vid Lund 1676. Härifrån följer turen
Här finns också flera forsar och fall som sedan
cykelstråket mot Stortorget och efter Norra ringen
1600-talet har använts för kvarnverksamhet. Under
kommer man förbi Monumentsparken; Helgo
vår tur passerar vi Krutmöllan – Hoby mölla (inte
Zettervalls minnemonument över slaget vid Lund.
att förväxla med benmjölsfabriken) som är en 300årig anläggning med hus i korsvirke och tegel. Här
Lästips
• Fornminnen i södra och västra Skåne –
en vägvisare – Christer Classon & Anders Dunér
Landsantikvarien i Malmöhuslän
• Äventyret väntar runt hörnet – LNF
• Lundaguiden
• Slaget vid Lund – C Wahlöö och G Larsson
Länktips
• www.skane.snf.se/ekomuseum

Gäss i Stångby kyrkby. Foto: Gerd Pedersen
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