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Verksamhetsberättelse för år 2013 
 
Föreningen har varit lika aktiv som vanligt under 2013. På hembygdsgården har 
vi stått värd för både studiecirkel, underhållande föredrag, sommarfest, öppet 
hus och berikande studiebesök. Strödagen hölls i lokalen, likaså flera av 
Lantlollornas arrangemang och några privata tillställningar. Årets utställning bjöd 
på telefoner i alla former, tack vara ett fint samarbete med Bjärnums museum. 
Skrattet från lekande Strö fritidsbarn hördes på gårdsplanen. Ute i det fria 
tändes Valborgsbålet traditionsenligt och Gökotta firades med fågelkvitter och 
sång uppe på John Maules fina ekbacke. Flera nya torpskyltar sattes upp runt om 
i socknen. Årskrönikan på de följande sidorna berättar i detalj. 
 
Under året har Föreningen representerats vid kretsmöten och på Skånes 
Hembygdsförbunds årsstämma. Inventering av föreningens samling pågår, nu 
också inventering av fotografier. Köksrenovering slutfördes och en omfattande 
lagring och målning av husfasaderna genomfördes. 
 
Gåvor från enskilda och företag i form av 
föremål, kontanta medel och 
arbetsinsatser har skänkts. Anslag har 
erhållits från Kristianstads kommun. För 
allt detta, och till alla Er som har visat 
intresse och deltagit i våra aktiviteter, ber 
vi få framföra Föreningens stora tack. 
 
Medlemsantalet i Föreningen var vid årets 
slut 197. 
 
Styrelsen 
 
Ordförande  Britt-Louise Håkansson 044-74026 
Vice ordförande Kjell Tangfors 044-74167 
Sekreterare Yngve Holmgren 044-74155 
Kassör  Annika Böök 044-70932 
Ordinarie  Rose-Marie Andersson 044-74031 
Ordinarie  Gunvor Tillman 044-74165 
Ordinarie  Dustin Anderson 044-74035 
Suppleant  Mats Mårtensson 044-74112 
Suppleant   Karolina Holmgren 044-72214 
 
Upplysningar: telefonsvarare på 044-74038 och hemsidan www.hembygd.se/norra-stro/. 
 
 
Innehållsförteckning 2013 
Årskrönika 2013     s. 4-7 
Telefonins nya, ljusa ledtrådar  Östen Warnhag s. 8-9 
Något mer om gamla namn i bygden Nils-Lennart Persson s. 10-12 
Märklig sten i kyrkogårdsmur  Yngve Holmgren s. 13 
”Taxelina” – Ströbanans lok  Yngve Holmgren s. 14-15 
Sju nya torpskyltar   Olof Westerdahl s. 16 



 
 
 
Årskrönika 2013 
 
      
 
 
 
Köksrenoveringen blev klar till årsmötet den 24 mars där Ida och 
Louise än en gång stod för sångunderhållningen. Pentryväggen har tagits bort, 
nytt golv har lagts och nya skåp och diskbänk är på plats. Det har blivit lite 
större, lite fräschare och lite bekvämare att arbeta i köket. 

En studiecirkel om Källemosse i Övarp startades under tidig vår. Det var ett 
glatt gäng som samlades varannan vecka för att berätta, lyssna eller se på 
gamla foton från tiden då det bröts torv på Källemosse. Mot slutet av terminen, 
innan grönskan tog över, gjorde vi ett studiebesök nere på mossen, där det förr 
arbetades flitigt, först för hand, senare med maskiners hjälp. Rester av de gamla 
maskinerna står ännu kvar. 

 
 

Studiecirkeln fortsatte sedan under hösten, och arbetet kommer att resultera i en 
skrift. Det blir också underlag till sommarutställningen 2014 där bl. a. en modell 
av en torvupptagningsmaskin, tillverkad av Johnny Karlsson, Värahult, ska visas. 
 

Valborgsmässoafton bjöd på ovanligt fint väder ute i Tillmans hage. Några 
dagar senare, den 5 maj, visade hantverkare och konstnärer från trakten upp 
sina alster i hembygdsgården när Strödagen, för första gången, ägde rum i vår 
vackra gamla skola. Solen hälsade på och spred sin vårvärme när allt från 
knyppling, smycken och keramik till träsnidna föremål, tavlor och luffarslöjd 
lockade till samtal och inköp. Louise och Alexander sjöng, Färlövs Scoutkår 
serverade korv, kaffe och hembakat och vi i hembygdsföreningen sålde lotter. 
Samma vecka, den 9 maj, sken solen fortfarande över Gökottans församling.  

      
 
Fasadlagning och målning av hembygdsgårdens putsade ytor, inklusive 
tvättstugan, pågick under juni månad. Insatsen kostade en del men utfördes 
grundligt och snabbt. Man blev bara glad av att se den klara solrosgula färgen 
som lyste så sommarfint. 

Den 4 juni fick barnen från Norra Strö fritis en gammaldags skolupplevelse på 
hembygdsgården. Gruppen delades i två som turades om att vara hos skolfröken 
Eva Erlandsson i skolsalen eller hos lekmästaren Olof Westerdahl ute på 
gårdsplanen. Allvarligt psalmsjungande och planschundervisning byttes ut mot 
att hoppa hage och jonglera mot ett bollplank. 

    
     

Föreningen höll öppet hus vid ett par tillfälle under sommaren, den 30 juni och 
den 28 juli, där besökare hade chansen att titta på utställningarna och samtala 
runt fikabordet i lugn och ro. Andra grupper – elever från Önnestads 
Folkhögskola, personalen från Bjärnums museum, rörelsehindrade från trakten – 
gjorde sina egna studiebesök senare under hösten.  
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”Telefonen och dess ledtrådar” var temat för årets utställning på 
Föreningens sommarfest den 25 augusti. Förutom telefoner stora som små, 
fylldes hembygdsgården i Övarp med över hundra sockenbor, hemvändare och 
teknikintresserade. Många kända igen sig på 1940-talets telefonstation när 
Marianne Westerdahl återigen tog plats vid växeltelefonbordet och visade hur 
man tog emot samtal från de gamla vevtelefonerna och förmedlade dem vidare. 

     

Ingenjören Östen Warnhag började sitt invigningstal med att sjunga några 
lyrikexempel från kända ”telefonschlagers”. Solen sken och de flesta besökande 
tog med sig kaffet och de goda kakorna ut och njöt igenkännande av 
musikstyckena från Göingedragspelsgille. 

I slutet av augusti samlades folk till två vandringar genom vår gamla 
kulturbygd, den första längst kyrkvägen mellan Övarp och Strö där Nils-Lennart 
Persson passade på att uppmärksamma de olika torpruinerna som fortfarande 
syns ute i skogen. Skyltningen av dessa ruiner är på gång. Den andra tog oss i 
regnet till flera av de försvunna torpställena i Västreskog som redan har skyltats. 

               

Den 22 september kom Kent Bernby till hembygdsgården med sin gitarr och 
berättade om "Min tid med Snoddas". Han framförde, förstås, Flottarkärlek och 
berättade ingående om livet på turné. Många av dem som samlades runt 
fikaborden bidrog med egna minnen från uppståndelsen kring en av 1950-talets 
stora kändisar. 

Niklas Larsson överraskade publiken den 24 november med sina kluriga 
infallsvinklar och gedigna kunskap om Sveriges kungahus. Trots sin ringa ålder 
och sina "vanliga" landsbygdsrötter i Osby har han byggt upp en personlig 
bekantskap med dagens kungafamilj.  Sitt brinnande intresse förmedlade han 
glatt genom bilder och många roliga anekdoter. 

    

Julfirande bland adeln förr i tiden var temat för Ingela Frids presentation den 
15 december. Tjusiga bilder gav inspiration för årets pyntande hemma och 
jullotteriet också bjöd på säsongsstämning. Men utanför skulle det dröja ända till 
januari innan vi fick den minsta tillstymmelse till vinter. 
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Telefonins nya, ljusa ledtrådar 
Av Östen Warnhag 

(I många år har Östen drivit bredbandsfrågan här i socknen, nu senast som ordförande i 
Norra Strö Fiber ek.för. Här återges hans invigningstal till sommarens utställning om 
telefoni där han inte bara hänvisade till kända sångtexter utan också framförde dem.) 

Telefonen har en väldigt central roll i vår vardag. Vi människor har ett socialt 
behov att kommunicera som behöver tillfredsställas. Det hela har kanske också 
grund i utskiftningen av byar på landsbygden. Sociala strukturer splittrades. Och 
när vi inte har andra människor runt omkring oss försöker vi lösa det med andra 
metoder.

Inom musiken finns otaliga texter som är uppbyggda runt telefonen: 

Det ringer, det ringer, 
skynda dej att svara, 
säg vem kan det vara 

Tala närmre, håll telefonen 
intill din mun 

Ring, Ring, 
bara du slog en signal 

Växeln hallå, hallå, hallå 

Michelangelo, men så 
svara då 

Även den andliga världen 
finns representerad: 

Jag har en telefon 
som går upp till Guds tron. 
Och när jag ringer på, 
så svarar han hallå! 

 

Att höra en annan människas röst och få en omedelbar uppfattning av hur det 
man säger tas emot, är helt avgörande för hur det man säger uppfattas. Det 
skrivna ordet kan inte nyanseras på det viset. Problem uppstår inte sällan med 
e-post eller SMS. Det blir lätt missförstånd. 

Utvecklingen från telegrafen med kodade meddelanden och manuella 
telefonväxlar där telefonisten kunde avlyssna vad som sades till automatiska 
växlar ökade tillgängligheten och friheten avsevärt. 

Men behoven var ju inte täckta med det. Att kunna överföra även bilder har 
länge varit önskvärt, både för funktionshindrade och för en fullständigare 
kommunikation rent allmänt. Den traditionella tekniken har dock 
kapacitetsbegränsningar rent fysiskt och vi har nått taket. Det har varit 
konstgjord andning länge. 

Parallellt med detta har behovet att kommunicera även oberoende av en fast 
punkt kunnat tillfredsställas av mobila lösningar. Först var det ”biltelefon”, en 
fast installation i fordon. Sedan kom ”mobiltelefon” för att indikera att man inte 
var begränsad till bilen längre. Nu är det ”smartfon” som gäller, inte längre bara 
telefon. (Hur nu ”smart” och ”fån” kan hänga ihop?) Trådlöshet innebär trots allt 
en viss osäkerhet som vi kan leva med i vissa lägen, men som inte fungerar i alla 
lägen. Och även i mobilnäten är kapacitetsbristen och höga kostnader ett 
problem. 

Nu är vi på väg in i en helt ny era och teknikgeneration. Att kunna utnyttja ljuset 
som informationsbärare har visat sig ge nästan obegränsade möjligheter. Olika 
sorters kommunikation och informationsutbyte vävs alltmer samman. Vi kommer 
att kunna använda samma nät för alltihop. 

Sverige har hela tiden varit ett föregångsland inom telekommunikation, speciellt 
med systemlösningar. Tidigare gjordes samhällsinsatser för utbyggnad i hela vårt 
glesbefolkade land. På senare år har det dock varit en utveckling på helt 
kommersiella grunder, vilket drabbat landsbygden hårt. 

Men nu har vi beslutsfattare med oss i de här frågorna, både från regering och 
EU-håll. Som vanligt får vi ändå ta tag i en del saker själva om det ska hända 
nåt. Och det har vi mycket erfarenhet av häromkring. Vi är bland de första att 
bygga ut fibernät på landsbygden. Det kommer att ge oss ett försprång framöver 
som det gäller att ta vara på. 

Det är kul med ett arrangemang som detta där man startar i begynnelsen och 
går ända fram till nutid. Tack för att jag fick tillfälle att deltaga på det här viset. 
Tack för er uppmärksamhet och då får vi väl förklara årets utställning för invigd 
och öppnad. Välkomna!	  
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Något mer om gamla namn i bygden 
Av Nils-Lennart Persson 

	  

I alla tider har det funnits ett behov av att ha namn på olika ställen där man 
lever och verkar. De namn som finns på kartorna, räcker inte. Detta behov var 
förr i tiden mycket större än det är i dag. Om man t.ex. granskar gamla protokoll 
från enskifte och laga skifte, finner man, att praktiskt taget varenda liten 
åkerlapp hade ett namn, liksom allt avvikande i naturen, såsom större stenar, 
bäckar, backar o.s.v.. De flesta av dessa namn är nu bortglömda, men än finns 
en del kvar. Det finns sådana som ännu användes, och det finns sådana som för 
en tynande tillvaro i minnet hos äldre personer. Se inte detta som en fullständig 
inventering utan endast som ett försök att, under en tid, rädda kvar något av det 
gamla som funnits. 

Jag börjar med något stort, nämligen skogarna som finns inom det som förr 
kallades socknen. Hemeke var förr, mer än i dag, en ekskog, belägen mot öster 
nära byarna Strö och Övarp, därav namnet. I sydvästra hörnet finns Ekehems 
backe, förr i tiden bygdens festplats. Idrottsföreningen, politiska föreningar och 
religiösa föreningar hade sommartid ofta fester där. Även tältbiograf förekom. 

Komarken, väster om Strö by, var förr i tiden till stor del hagmark, vilken 
betades sommartid. Strö gård, som ägde marken, behövde inte betet för de egna 
djuren utan tog in s.k. legodjur. Bygdens djurägare kunde mot en avgift släppa 
betesdjur där. Då det inom området fanns flera torp med tillhörande odlade 
täppar fick de där boende hålla stängsel kring sin mark. I sydöstra hörnet fanns 
en grind av trä, som under betestiden måste hållas stängd. Den kallades 
”Markaléet”, ett namn som länge levat kvar. I norra delen av Komarken fanns 
förr ett stort kärrområde kallat ”Slättagra kärr”. Vintertid var området mycket 
populärt bland traktens ungdomar på grund av sin fina skridskois. 

Större stenar är ofta namngivna och sägenomspunna och exempel på detta har 
vi också i Strö. Tippelesten är nog den mest kända. Enligt sägnen kastades den 
en gång av en jättekvinna mot Strö kyrka. Som hjälpmedel använde hon då ett 
tippel, detta var namnet på de strumpeband, som kvinnfolket använde förr i 
tiden. Hon använde då detta som en slunga för att öka kastlängden, men 
träffsäkerheten blev nog sämre, hon missade kyrkan med c:a en halv kilometer. 
Stenen ligger nu i Komarken och min tro är att den alltid legat där. Nära vägen 
mot Färlöv ligger Bastustenen. Namnet antyder att en linbastu måste ha funnits 
i nära anslutning till den. Nära landsvägen i Kålaberga ligger en stor sten, som 
jag inte hört något namn på. Innan byn enskiftades låg den mitt i byn och hade 
nog ett namn som senare bortglömts. 

 

 

 

 

 

 

Backar och höjder finns ett flertal med välkända namn. Ganska nära 
förutnämnde Ekehems backe finns Valleberg. Tillhör numera Strö gård men var 
förr i tiden en allmänning och grustag. Där finns ett antal uppresta minnesstenar, 
som man – trots många efterforskningar – inte vet något om. Det gamla 
grustaget är ett populärt ställe för utförsåkning på skidor då väderleken tillåter 
detta. Namnet har kommit av boskapsvallning och inte av skidvallning. På senare 
år har också tillkommit en tradition med valborgsmässobål på backen. Längre 
söderut har vi Kvarnberga backe. Förr i tiden fanns där en väderkvarn, därav 
namnet. Det var en s.k. holländare med murad grund och rörlig överdel, och det 
är länge sedan den försvann från platsen. Långt senare har där funnits en 
dansbana, byggd av Tjuge-nissen och senare ägd av Ströbergs-sven. Den var 
populär bland socknens ungdomar, hade bl.a. eget husband, ”Old diggers”, lett 
av Spel-olof från Övarp. Verksamheten upphörde i slutet på 1930-talet.  

Kullaberg höjer sig öster om Övarp på väg mot Bjärlöv. Vid byns laga skifte 
ägdes Övarp nr 9 av två bröder. Dessa ville dela gården, hälften var, och drog 
lott om vem som skulle flytta ut. Förloraren vid lottdragningen fick den bortersta 

Tippelesten ligger 36 m.o.h. John Johansson, en av Föreningens 
grundare, berättade gärna att när han var ung kunde man se sju 

stycken kyrktorn från stenens topp. Men vilka – förutom Strö, Färlöv, 
Önnestad, Sörby och Vinslöv – menade han? Knislinge? Skepparslöv? 
T.o.m. Heliga Trefaldighetskyrka i Kristianstad? Eller räknades Färlövs 

tvillingar var för sig? Foto: Bertil Westerdahl 
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halvan av marken och byggde sig en ny gård på Kullåker. Den fick namnet 
Kullaberg och gav också namn åt backen. 

Ett par av socknens broar har fått egna namn. Killebro ligger i söder, där vägen 
lämnar socknen, och förr också häradet. Vägen är flyttad och någon trafik går 
numera inte över denna gamla stenbro, som är renoverad och ligger vackert 
inbäddad i grönskan. Lilla bro, som ligger ett stycke från bron vid Kålaberga 
mölla, var förr en stenbro som på 1950-talet ersattes av en betongbro. Det har 
en gång i tiden funnits en vattenkvarn nära bron. 

Bäckar var förr vanliga i landskapet och de flesta hade namn. På odlade mark är 
de flesta nu ersatta med rörledningar nere i marken. En bäck som lämnar sitt 
vatten i kanalen på Källemosse är Killebäcken. Den börjar i Hemeke och är en 
öppen bäck sista biten innan mossen. Sitt namn har den fått av att flera källor 
lämnar sitt vatten i den, även de torraste somrar porlar friskt källvatten fram. 
Den har t.o.m. gett namn åt en gård som en gång låg intill den, Killegården, men 
som nu är borta. 

Husen fick förr ofta namn efter de boende, särskilt de som bott länge i huset 
eller varit ”kändis” på något sätt. Ett undantag här är Logehuset. Det låg på 
gränsen mellan byarna Övarp och Strö, alldeles intill vägen. Det finns t.o.m. med 
sitt namn utsatt på gamla kartor. Namnet fick det av att en lucka fanns på 
väggen mot vägen. Bakom denna lucka satt en person och tog upp en avgift från 
alla passerande av byagränsen. Pengarna gick till allmännyttigt ändamål, t.ex. 
underhåll av broar. Det är mycket länge sedan denna verksamhet upphörde men 
minnet av den har förts från generation till generation. Huset var bebott fram till 
mitten av 1930-talet. Sista familjen som bodde där var hårt drabbad av 
sjukdomen TBC och därför ville ingen därefter bo i huset. Det revs snart därefter. 

Av flera kända platser kan nämnas Klövakille, gränspunkten i nordväst. Norra 
Strö och numera Kristianstads kommun slutar här i en spets. Det är ett 
kärrområde med en källa, därav namnet. Själva gränspunkten utmärktes förr av 
en ekpåle som enligt sägnen var spetsad genom en häxa för att hon inte ”skulle 
gå igen”. Ekpålen är nu upprutten och borta, och jag tror inte att någon i dag 
kan utpeka platsen där den stått, och då är inte häxan fastnaglad längre. 

Runddelen var förr en plats där ungdomarna i Strö by dansade och roade sig. 
Det var en stor plan vägyta i vägkorset sydost om Strö gård. Den tillkom på 
1700-talet då Georg Danckwardt blev ägare till Strö gård. Han var då också 
direktör för Torsebro krutbruk och reste ofta dit. Eftersom resan företogs 
ståndsmässigt med fyrspann behövdes stor plats för att svänga med ekipaget. 
Denna runddel fanns kvar till i början på 1940-talet då en ny väg byggdes från 
korset västerut, och det i stället för trevägskors blev fyrvägskors. 

Detta var ett litet urval av det man hört berättas av dem som hade gott minne, 
och gärna berättade, något uppblandat med egna tankar.	  

Märklig sten i kyrkogårdsmur 
Av Yngve Holmgren 

	  

För en del år sedan föll det mig in att kliva upp på ”bänken” eller nedre delen av 
gråstensmuren utanför grindarna till kyrkogården i Norra Strö för att se närmare 
på murens överdel. Det är ju inte ovanligt kyrkliga murar innehåller intressanta 
stenar, allt från runstenar till gamla gravstenar, vanligen sönderslagna i 
passande bitar. Den här muren verkade åtminstone utanpå att bestå av grova 
blockstycken med den jämna, obehandlade ytan utåt. 

Jag fick då ovanpå muren se en slät sten som skiljde sig från de andra, och 
närmare avsyning visade något som verkade vara inhuggen text. Med ett 
bakplåtspapper (hur många ritningar och annat har man inte med gott resultat 
”kalkerat” med smörgåspapper på den tiden man inte hade råd till dyrt 
transparentmaterial!) gjorde jag ett avdrag på den någorlunda renborstade 
stenens märkliga tecken. 

Något förkortat återges avdraget här nedan. Nog verkar det stå några 
ålderdomliga bokstäver på stenen, vilken helt klart måste vara en del av en 
större, kanske en gravhäll som legat inne i kyrkan och ”städats ut” vid någon 
golvreparation vid samma tid som muren byggdes. 

Bokstäverna är skamfilade och jag ger mig inte in på några tolkningsförsök, 
tämligen utsiktslöst då det bara är en liten del av ett större ”monument”. Åldern 
ligger säkert ett bra stycke nerom 1700. Kan stenen ha tillhört någon bemärkt 
ortsbo med anknytning till Kålaberga försvunna fogdegård? Fantasin får tills 
vidare skena! 
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”Taxelina” – Ströbanans lok 
Av Yngve Holmgren 

	  

Om järnvägen Färlöv–Strö har det skrivits förut i årsskriften, speciellt i årgång 
1981, då hela den lilla halvmilabanans historia berättades. Den nu sedan 60 år 
försvunna spårsträckan var en särskild ”betbana”, öppnad av Östra Skånes 
Järnvägar (ÖSJ) till kampanjen 1899 vid Karpalunds sockerfabrik. De första 30 
åren medföljde en personvagn i sockerbetstågen. Strö var station, och vid Roalöv 
och Wrangelsberg fanns lastplatser med sidospår, på vilka öppna godsvagnar 
ställdes ut för att hämtas fyllda med betor på återvägen. 

 

ÖSJ hade många lok av olika typer men endast några var lätta nog i axeltrycket 
för att passa på Ströbanans klena räler. Ett lok som blev alldeles särskilt avdelat 
för turerna till Strö var ”Taxelina”, så kallat eftersom det var långt och lågt. 
Lokets nummer var 13 vid ÖSJ, men det var inte nylevererat till bolaget. ÖSJ 
köpte det från SJ 1909, dess nummer 493, men SJ hade i sin tur fått det från 
Mellersta Hallands Järnväg (MHJ, Halmstad – Varberg) då västkustbanorna 
förstatligades 1896. Loket hette till dess MHJ nr 1 ”Falkenberg” och var byggt i 
Trollhättan 1885 som godstågslok med tre drivhjulspar och en tvåaxlig tender för 
kol- och vattenförråd. 

 

ÖSJ fann att loket hade lite slingrande gång vid högre hastighet och tog 1922 in 
det på sin stora lok- och vagnverkstad i Tollarp – den övertogs f.ö. av Ekens 
Fabriker via SJ 1945. Verkstaden hade all utrustning för stora arbeten och 
byggde även vagnar. Lok 13 togs nu in för ombyggnad i framänden, som 
förlängdes och fick ett nytt hjulpar, ”löphjul”, varmed gången blev bra ända upp 
till 60 km/tim – som dock aldrig fick uppnås på Ströbanan, där endast 25 var 
tillåten. Efter snövintern 1929 beslöt ÖSJ att bygga rejäla, barlastade rullande 
snöplogar av de gamla tendrarna till både ”Taxelina” och nr 2 (som också kom 
via SJ från MHJ och hetat ”Mellersta Halland”), varvid ett par bättre begagnade 
köptes från SJ. 

 

1936 slogs ÖSJ ihop med Kristianstad–Hässleholms Järnvägar (CHJ) och då fick 
ÖSJ lok 13 CHJ-numret 33. Då världskriget kom, blev det torveldning. I samma 
veva erhöll Strö station en maskinell betlastare uppsatt, med skopor och 
tippgrav. 

 

1944, i juli, blev SJ ägare till hela ÖSJ-CHJ-systemet. Man hann ge ”Taxelina” ett 
fjärde ägarnummer: SJ 1666, typ L20, men SJ ville ha nyare materiel och efter 
sista tjänstgöring slopade SJ ”Taxelina” i oktober och ställde loket i stall i Tollarp 
i avvaktan på slutbesked – som kom i april 1946, då ”Taxelina” fick åka 
nerkopplat i transport till skrotningsplatsen i Vislanda. Där stod Ströbanans lok 
till 1952, innan skärbrännande mannar gick löst på den historierika maskinen – 
som dessutom var det sista av de forna Västkustbanornas lok. 

 

Snöplogstendrarna ”levde” emellertid vidare, använda av SJ med påskjutningslok 
många vintrar än. ”Taxelinas” plog blev skrotad, men den likadana från ÖSJ lok 2 
(som säkert också besökte Strö!) tillvaratogs av Museiföreningen Östra Skånes 
Järnvägar och står nu vid Järnvägsmuseet på Kristianstads Södra station.	  

	  

	  

”Taxelina” i tidig ÖSJ-skeppnad i Tollarp 1912. Fotograf okänd. 
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Sju nya torpskyltar 
Av Olof Westerdahl 

 
Med stor möda bröt dagsverkstorparna mark för 
att skaffa sig odlingsareal till sin försörjning. Idag 
har samma areal förvandlats till skog eller i bästa 
fall till betesmark. Därför finns det anledning att 
uppmärksamma var i vår socken torpfastigheterna 
var belägna. Fyra uppmärksammades i förra 
årsskriften. Sju ytterligare torpruiner har fått 
skyltar genom hembygdsföreningens försorg. 

           N 56° 7 min 17 sek, Ö 14° 3 min 31 sek
  

 
 
 
 

     
   
    N 56° 7 min 29 sek, Ö 14° 2 min           N 56° 7 min 18 sek, Ö 14° 46 sek              N 56° 8 min 5 sek, Ö 14° 1 min 8 sek 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 N 56° 7 min 27 sek, Ö 14° 51 sek           N 56° 7 min 47 sek, Ö 14° 3 min 6 sek      N 56° 6 min 58 sek, Ö 14° 2 min 9 sek 

Söker ni boende?  

Korttid, veckovis, eller kanske lite längre tid?  

Hör gärna av er, vi kanske har något ledigt. 

Vi har följande bostäder:                    www.nordanågård.se
                       

2 st hus typ bungalow på 60 kvm. Byggda 2010. 
1 st lägenhet (Drängkammaren) i två plan på 70 kvm. Byggd 2012. 
2 st mindre hus på 20 kvm med pentry samt toalett och dusch. Nybyggda.  

Gemensam tvättstuga med extra kök samt toalett och dusch. 
Klar till sommaren 2014 en multilokal som bl. a. skall innehålla ett gym.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
                www.nordanagard.se (Eng) 

	  

	  

	  

Tillverkar trappor och fönster, samt utför reparationer. 
Anders Håkansson tel. 070-5700217 
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sparbanken1826.se > info@sparbanken1826.se > 044-18 26 00

Vad vill du spara till?
Ett månadssparande kan bli mer än du tror. 
Starta sparmål i Mobilbanken idag. 

Upptäck fördelarna!
Tel. 044-71011

Värme för mobilt boende

Alde International Systems AB  •  Box 11066  •  S-291 11 Färlöv  •  Tel 044 - 712 70  •  Fax 044 - 718 48  •  www.alde.se  •  info@alde.se
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044-85000

 I Vinslöv har vi öppet för dig

Mån 9.30 - 15.00

Tis 9.30 - 15.00

Tis 16.00 - 17.30 
öppet för rådgivning

Ons 9.30 - 15.00

Tor 9.30 - 15.00, 16.00 - 17.30

Fre 9.30 - 15.00

sparbankengöinge.se


