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Skåneleden 2 Nord till Sydleden
Etapp 13 Krankesjön  Väderkullen
Distans: 14 km
På en gammal banvall passerar man det flacka område som kallas
Vombsänkan. I söder bestiger man ett system av rullstensåsar.
Vandringen kan kombineras med ett besök i vassen (fågeltorn och
gömsle) och dressinåkning. Möjligheter till andra vägval finns vid
Krankesjön och Torna Hällestad
Krankesjön är en fågelskådningsplats av hög klass. Fågeltorn och gömsle
med utförliga informationsskyltar förvandlar gärna ett besök till
timslånga studier. En vandringsled runt sjön finns anlagd (ca 1 mil).
Observera skyltar i samband med pansarövningsfältet Revingehed.
Kyrkan i Torna Hällestad uppfördes under medeltid men har byggts om
flera gånger under årens lopp. I kyrkans östra mur finns
tre runstenar inmurade. De restes under slutet av vikingatiden (ca 900‐
1000 e Kr.) och är minnesmärken över Toke och Arre, två bemärkta
personer som enligt runorna visat sitt mod. ”Eskil satte sten denna efter
Toke, Gorms son, som var honom en huld herre. Han flydde icke vid
Uppsala. ”drenge” satte efter sin broder stenen på högen. Stött med
runor. De gick Gorms Toke närmast”. Arre var hirdman åt Toke.
Vi befinner oss för närvarande i den tidsperiod som kallas kvartär. Den
kännetecknas av en envis kamp mellan värme och kyla, då delar av
världen gång på gång belägrats av väldiga inlandsisar. De kyliga
perioderna har följts av mildare mellanistider. Skapelser från den
senaste istidens avsmältning kan man se i det nät av
distinkta rullstensåsar som finns vid Torna Hällestad. Den döende
inlandsisen efterlämnade stora block utspridda i terrängen. Efterhand
som blocken smälte bildades sprickor i isen, där sten, grus och sand
samlades. För ungefär 13000 år sedan låg marken åter bar, med ny
särpräglad terrängform.
Man bör vara varsam när man umgås med skogens väsen, det avslöjar
historien om Jungfrubålet. Alltsammans började med att bonden i
Ettarp försökte bryta det förhållande han hade med Klintafrun, även
kallad skogssnuvan. Den förargade snuvan hämnades med att välta
vagnen som bonden kom åkande i. Klintafrun fick sin hämnd och
bonden sitt straff. Förbigående vandrare kastade stenar och kvistar på
olycksplatsen under lång tid efter händelsen. Offerhandlingen skulle
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skydda dem från olycka och hålla gengångare borta. Offerkastet
Jungfrubålet, knösen med sammankastade stenar, fanns vid
Veberödsvägens södra dike.
Kombinera vandringen med en annorlunda naturupplevelse,
dressinåkning. Mellan Björnstorp och Veberöd cyklar man längs en
nedlagd järnväg (verksam 1893‐1980).
Människan lämnar avtryck där hon går, medvetet såväl som omedvetet.
Stenar staplas, budskap ristas och träd planteras. Jättagraven i
Ugglarp är med sina 39 resta stenar en av de största och bäst
välbevarade skeppssättningarna i Skåne. Resta stenar, formerade likt
skepp, är spår efter brons‐ och järnåldersmänniskans tankevärld.
En steninskription strax öster om Björnstorps gods uppmanar
förbipasserande; ”Wälkommen vandringsman. Hvila dig en stund. Haf
icke omilda händer emot de träd som här gifver dig skugga.
Planteringen påbörjad ANNO MDCCCXII” (1812). Slå dig ner på
stenbänkens svala yta och låt tankarna tvinnas likt vresbokens vridna
grenar. Åt alla väderstreck bredde ett savannliknande landskap ut sig.
Enahanda fäladsmarker, ljung, enar och invid slottet en ståtlig park och
allé (anlagda under 1700‐talets senare del). Träd har i alla tider ingett
vördnad och ansetts vara heliga eller boplatser åt väsen.
Alléer som sträcker sig likt långa armar ut i landskapet avslöjar godsens
närvaro. Skåne tillhörde ett av de godstätaste landskapen i Norden och
den sydvästra delen är starkt präglat av dem. Alléer i sig härstammar
från barockens kulturepok, 1600‐talet och 1700‐talets första del, då
parker och trädgårdar skulle demonstrera människans ”herravälde”
över naturen.
Adelsman Adolf Fredrik Barnekow på Björnstorps gods hade ett
brinnande intresse för trädgårdsanläggning. Han anlade slottets
trädgård och ruinerade sig förmodligen också på den. En stor del av sitt
liv levde han som medellös inneboende. Parken är öppen för
allmänheten.
Text: Cia Larsson

