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Förord 
När jag var barn var militären alltid närvarande. Det var under 

kriget med mycket manskap och hästar. De köpte vår gård 1942 

när övningsfältet skulle utvidgas och vi tvingades flytta till en 

annan gård. Här bedrev far och mor jordbruk till mitten av 1960-

talet, sedan tog militären över här också.  

Det var ett helt annat landskap på den tiden. Odlingar överallt 

och mycket att göra. Vi hade alltid ett tre veckor långt skollov på 

hösten för att hjälpa till med potatisplockningen.  

Nu är allt detta borta på Revingefältet. Småbruken finns inte 

kvar någonstans i Sverige. Därför känns det bra att det finns 

beskrivet här. Hembygd och historia skiljer sig lite mellan olika 

platser, men det är ju mer som förenar.  

 

 
Bertil Olsson, uppvuxen på Silvåkra 4:9 och Silvåkra 2:18 
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Sammanfattning 
Revingefältet var fram till 1960-talet ett jordbrukslandskap med binäringar 

som torvbrytning, flera sand- och grustäkter, kvarnar, fruktodling, smedjor i 

Silvåkra och Tvedöra, ett bränneri vid Västra Tvet, en karosserifabrik och 

murbrukstillverkning vid Tvedöra. Området genomkorsades av Malmö-

Simrishamns Järnvägs tvärbana Dalby-Bjärsjölagård och i dess norra del gick 

banan mellan Lund och Harlösa. Det fanns affärer och skolor, i anslutning till 

Klingavälsån fanns översilningsängar och vid Krankesjöns södra sida låg godset 

Silvåkra.  

Inom det numera folktomma övningsfältet bodde i början av 1960-talet 

cirka 420 personer permanent. Mer förvånande är kanske att det även fanns 

gott om små fritidshus i skogarna runt Krankesjön och söder om Silvåkra samt 

att Föreningen semesterhem för arbetarkvinnor hade ett semesterhem vid 

sjöns norra strand. Något litet av detta finns kvar, men det mesta är borta. 

Revingefältet har ända sedan början av 1800-talet använts för militära 

övningar och från 1888 fanns en garnison vid Revingehed. I samband med 

andra världskriget gjordes en första utvidgning av övningsfältet så att ungefär 

100 hektar utvidgades till cirka 1 000 hektar. Marken som militären då 

förfogade över var norr om Krankesjön och sträckte sig från Revinge i väster 

till Klingavälsån i öster, i norr utgjorde Kävlingeån gräns.  

I samband med att infanteriregementet omvandlades till pansarregemente 

1963 utvidgades området till sin nuvarande utsträckning och arealen kom 

därmed att uppgå till cirka 4 300 hektar. Man kan konstatera att 

förändringarna skett mot bakgrund av det världspolitiska läget så att 

utvidgningen 1944 genomfördes i samband med andra världskriget och 

utvidgningen 1963 i samband med Kubakrisen och kalla kriget.  

Huruvida detta gick att tolka av dem som då berördes är osäkert. Men det 

spelade så klart inte någon roll för dem som fick sälja sina hus och gårdar, för 

det var vad man fick göra. Sålde man inte så exproprierades fastigheten. 

Jordbruken och andra verksamheter lades ner och det stora flertalet valde att 

flytta.   

I dag, 50 år senare, finns endast ett fåtal av alla byggnader kvar. Men 

påfallande ofta går det att se var husen leget, i form av en uppfartsväg, en allé, 

rester av en trädgård eller en husgrund. Man kan också se spår av 

verksamheter: en banvall som blivit promenadväg, ett sandtag som blivit 

badsjö, rester av torvgravar och grustäkter, planteringar mot flygsand. Det 

som faktiskt är svårast att se och föreställa sig i dag är jordbruket. Fritidshusen 

har också lämnat få spår efter sig.  

För att förstå hur det såg ut och hur det var behövs berättelser och 

minnen. Här nedan finns berättat om torvbrytning, om murbrukstillverkning, 

om mjölkning, om potatisplockning och om livet på ett småbruk, i en 

banvaktsstuga eller i en sommarstuga, som trots prefixet ”sommar” användes 
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flitigt även på vintern. Det är många spännande historier, och lite öppnas en 

dörr på glänt till det landskap och de människor som levde här för 50 år sedan.  

 

 
Orienteringskarta, Revingeheds övningsfält. Den blå linjen visar övningsfältets gräns. Ur: 

Revingeheds övningsfält Övnings- och miljöanpassad skötselplan ÖMAS 2010. 
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Inledning 
Sveriges länsstyrelser driver sedan 2010 projektet Kalejdoskop för att göra fler 

människor delaktiga i och berörda av arbetet med kulturarv. Detta för att 

starta en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används. 

Historiska perspektiv kan bidra till att utmana invanda föreställningar om 

normer i samhället.  

Kulturarvsarbetet ska präglas av mångfald, där alla inkluderas. I dagens 

samhällsdebatt används argument om att kulturarv är något organiskt framväxt 

och att delar av kulturarvet bör värnas för att skapa en starkare nationell 

identitet. Detta sätt att se på kulturarv är inte en utgångspunkt i 

länsstyrelsernas arbete. Målet är istället att skapa ett kulturarvsarbete där alla 

inkluderas. Föreliggande arbete är ett delprojekt inom Kalejdoskop och kan 

förhoppningsvis inspirera andra att arbeta med kulturarv på ett liknande vis. 

Uppdrag 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har God Bostad Kulturmiljökonsult i 

samarbete med Kulturen i Lund genomfört en studie inom ramen för 

Kalejdoskop. Studien har fokuserat på vad som händer när ett 

jordbrukslandskap omvandlats till militärt övningsfält. Detta skedde i två 

etapper under 1940- och 60-talet. Ett vidare uppdrag blir därmed att 

undersöka vad som går att återberätta eller tolka efter 70 eller 50 år.  

Syfte och målsättning 
Denna rapport, Tysta platser – övergivna kulturarv, behandlar omvandlingen från 

levande jordbrukslandskap till avfolkat militärt övningsfält och vad det innebär 

av förlust av både hembygd (för alla som fick flytta) och av kulturarv (i 

bemärkelse av allt som rivits och raserats och alla berättelser, minnen osv som 

gått förlorade). Det har också varit angeläget att försöka förstå denna 

omvandling eller förändring, varför den gjorts.   

Revingefältet rymmer många intressanta berättelser och perspektiv. Det 

finns ett stort behov av att lyfta fram berättelser som tidigare har fått stå 

utanför historieskrivningen. Det behövs röster som ger liv till förbisedda, 

dolda och bortvalda platser. Sådana platser finns det gott om på Revingefältet.  

Studien utgår från landskapet och från de historier och berättelser som vi 

lyckats samla in från dem som bott eller verkat på platsen. Det finns också 

många ”stumma” platser som syns eller anas i landskapet och som bär på 

fragment av tidigare liv. Dessa har tolkats utifrån de synliga lämningar som 

finns i form av en vägstump, en husgrund eller några fruktträd kombinerat 

med studier av kartor, foto och arkivhandlingar. Det blir att slags tidsöverlägg 

där vi så att säga står med facit, så som det ser ut i dag, men utan att riktigt 

veta hur det såg ut här tidigare, vad platsen har betytt och vilken funktion den 

haft.  
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Rapporten ska kunna fungera som underlag för skyltning av bortglömda 

platser, för framtagande av folder eller app som uppmärksammar områdets 

spännande kulturvärden på samma sätt som områdets naturvärden har lyfts 

fram. Då är det viktigt att berättelser och historier finns med, att minnen av 

människor och verksamheter ges plats.  

I både Revinge och Torna Hällestad pågår Leaderprojektet Lundaland i tiden 

om lokalhistoria och kulturarv och det finns en hel del gjort i form av 

sammanställningar av gårdar och liknande. Ett problem är att större delen av 

Revingehed tillhör Silvåkra socken och då den kom att ligga mitt i 

övningsområdet köptes så gott som alla fastigheter in av Kronan. Detta 

innebär att det i dag inte finns kvar några långvarigt bofasta i Silvåkra. Byn som 

levande miljö utplånades i stor utsträckning genom Kronans uppköp, även om 

en del av fastigheterna finns kvar.  

Metod och avgränsning 
Metoden har som nämnts ovan dels varit ett slags fältarkeologi där synliga spår 

i landskapet har följts av grävningar i historiska källor som kartor, foto, arkiv 

och litteratur, dels har det handlat om att samla in berättelser, historier och 

minnen från dem som levt och verkat i området. Man kan gott säga att de båda 

metoderna korsbefruktat varandra så att ny kunskap inhämtad genom 

exempelvis kartstudier har kunnat fördjupas genom kunskap inhämtad genom 

intervjuer och samtal och vice versa.   

Avgränsning har varit Revingefältet i den utsträckning det har i dag, och 

som i stort sammanfaller med 1963-års riksdagsbeslut. Historiken om 

Revingefältet har hittills varit väldigt fokuserad på det militära, varför vi helt 

valt bort detta. Det vi velat studera är det vardagliga jordbrukslandskap som 

fanns här före 1940- och 60-talet. Det är på något sätt också fascinerande att 

tiden i någon mening stannat här, särskilt gäller det övningsfältets stora 

utvidgning på 1960-talet. Allt bara upphörde. Naturligtvis är det inte i strikt 

mening ett reliktlandskap, för det var inte bara så att folk flyttade. Massor av 

hus revs och all odlingsmark omvandlades till grässtäpp. Men någon annan 

exploatering eller utveckling skedde inte. Det gör att det finns kvar många 

spår i landskapet. Spår som i dag kan vara svåra att tolka, men som finns där 

om man tittar efter noga. Vi har av tidsskäl inte kunnat redovisa alla miljöer, 

anläggningar och spår vi undersökt.  

Frågeställningar 
Vid studien av detta område har ett antal frågeställningar använts:  

• Vem har bott och verkat här? Vad har de för berättelser? 

• Hur hänger omvandlingen till övningsfält samman med de stora 

samhällsomvandlingarna och händelser i omvärlden?  
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• Vilka verksamheter har bedrivits i området före 1940- och 60-talet och 

hur syns detta nu?  

• Vad var det för landskap för 100 eller 50 år sedan?    

Källor 

Spår i landskapet 

Man kan nästan inte undvika dem. I alla fall inte när man börjat titta efter lite 

mer noggrant. Det är ett landskap som triggar fantasin – man ser överallt spår 

av tidigare verksamhet och tidigare bosättningar, ett slags moderna 

fornlämningar: en uppfartsväg som leder fram till intet, en allé utan tydlig 

början eller slut, en trädrad i en sedan länge glömd ägogräns, några 

syrenbuskar eller fruktträd som markerar en försvunnen trädgård, någonstans 

en gråstensmur (förhållandevis ovanliga i det sandiga landskapet), en banvall 

eller en grustäkt. Detta var utgångspunkten, spåren i landskapet var den 

första, omedelbara källan.  

Kartor 
För att få hjälp att tolka det vi sett använde vi kartor: Skånska 

rekognosceringskartan (1820), Häradsekonomiska kartan (1915) och Ekonomiska 

kartan (1970). Vi har även haft tillgång till flygfoto från 1947. Kartorna har i 

sin tur gett uppslag till förnyade besök i landskapet. Den nedan nämnda 

inventering utförd av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) i mitten av 1960-talet 

utgår från kartan 1915.  

Riksantikvarieämbetets inventering på 1960-talet. 

På 1960-talet fick Riksantikvarieämbetet (RAÄ) i uppdrag att genomföra en 

inventering av fasta fornlämningar och bebyggelse inom det område som 

skulle utgöra det utvidgade pansarövningsfältet. Samtidigt skulle seder, bruk, 

folktro och uppgifter rörande näringsliv (läs: äldre agrarnäringar) upptecknas. 

Arbetet utfördes av studenter vid Stockholms universitet och av 

Folklivsarkivet i Lund. Man föreslog även att det skulle inrättas ett råd för 

landskapsvård inom området.  

Den inventering och dokumentation RAÄ utförde på 1960-talet är 

omfattande och mycket detaljerad vad gäller byggnadsskick. Vi fick beställa 

materialet till Landsarkivet i Lund och kunde i lugn och ro gå igenom det. 

Tyvärr visade det sig då att hälften av dokumentationen saknades. Flera av de 

platser vi tänkt följa fanns inte med. Till några av gårdarna hade RAÄ nekats 

tillträde och därför saknas uppgifter även om dessa.  

Dokumentationen innehåller byggnadsbeskrivning, skisser av hus och 

ibland situationsplan samt fotografier. Fotografierna är främst exteriöra men 

det finns även interiöra bilder. RAÄ gjorde även vissa intervjuer med dem 

som bodde i området och samlade tidningsurklipp som berörde situationen 
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och det pågående arbetet. Intervjuerna har dock fokus på så långt tillbaka som 

personerna kunde minnas, men det finns också upplysningar om tiden kring 

mitten av 1900-talet. Genom att studera fotografierna tagna på 1960-talet kan 

man få en uppfattning om hur landskapet såg ut.  

Informanter  

Den viktigaste och riktigt inspirerande källan har varit de personer som kunnat 

berätta om sitt liv på Revingefältet. Intervjuerna har haft karaktär av samtal 

och utförts spontant, utan frågeformulär. Vid intervjutillfällena fördes 

anteckningar, inga ljudupptagningar. Informanterna har delat med sig av sina 

upplevelser, berättelser och minnen och flera har även låtit oss ta del av 

privata fotografier. Vår ambition har varit att personerna fått granska texten 

som berör deras historia innan den publiceras här. 

Regementet och Fortifikationsverket 
Regementet och Fortifikationsverket har visat stort intresse för vårt arbete och 

har delat med sig av den information de har över gårdarna. Det är ritningar, 

fotografier samt kartor och numrering av husen med viss fakta kopplad till 

varje hus. Det är dock svårt att följa och att förstå vilket hus på ritning eller 

foto som är/var vilket i verkligheten, det har funnits väldigt många hus.  

Fakta om området som köptes upp på 1940-talet är mycket knapphändig. 

Det finns några ritningar över husen men i de flesta fall går de inte att härleda 

till kartan eller platsen i dag. Vi har inte hittat någon tidigare dokumentation 

eller inventering av detta område. En försvårande omständighet är att väldigt 

många hus inom det första utvidgningsområdet är rivna, t.ex. återstår inte ett 

enda hus öster om vägen Silvåkra-Harlösa. Detta område har dock så gott som 

lika tydliga spår av sin bebyggelse som det område som köptes in på 1960-talet 

– syrenbuskar! 
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Tysta kulturarv  
Tysta kulturarv definieras i infofoldern Kalejdoskop av Sveriges länsstyrelser 

som ”berättelser om platser befolkade av människor och byggnader som hittills bara 

synts i utkanterna av historiebeskrivningen. Vi letar efter förbisedda och bortvalda 

platser och människor. Målet är att många fler röster ska höras.” Man har önskat att 

bredda synen på kulturarv. Länsstyrelsen i Skåne har själv gjort en studie om 

hur deras skyltningar av kulturmiljöer presenterar dessa miljöer:  

 

Vad är det vi berättar? Hur berättar vi? För vem berättar vi? Och vilka delar av 

historien är det som får komma till tals? Finns det sådant som är exkluderat i 

berättelsen, och finns det de som är exkluderade från möjlighet att ta del av berättelsen. 

Krävs det kanske särskilda förutsättningar för att man ska förstå och känna sig 

inkluderad? Med utgångspunkt i begreppsparet inkludering/exkludering har vi därför 

granskat ett antal skyltar som för närvarande möter besökare av kulturmiljöer i Skåne. 

Samtidigt har vi granskat vilka signaler som sänds ut om platsens betydelse genom det 

sätt som den vårdas och gestaltas på. 

 

I antologin I industrisamhällets slagskugga: Om problematiska kulturarv skriver 

etnologerna Lars-Eric Jönsson och Birgitta Svensson om hur kulturarv har 

problematiserats utifrån jämställdhet, demokrati, värdefrågor och 

representation. ”Sedan några år tillbaka förs diskussioner om kulturarvens mångfald 

och vem eller vilka som ska ges tolkningsföreträde när kulturhistoriska fenomen och 

företeelser ska laddas med betydelser, berättelser och sammanhang.” De ställer frågor 

som: Vad väljer vi att samla in och bevara? Och vad utesluter i så fall dessa 

prioriteringar? Vilka minnen, föremål, handlingar och byggnader kommer att 

finnas till förfogande för framtida berättelser?  

Med marginaliserade kulturarv har man ofta fokuserat på historiska 

företeelser som i någon mån har betraktats som svåra, komplicerade, 

omoraliska eller på annat sätt problematiska. Det är sådant som varit svårt att 

hantera för de offentliga kulturarvsinstitutionerna. 

Vi menar att detta inte riktigt gäller Revingefältet, och ändå är 

resonemanget giltigt. Det är ur svensk synvinkel ett ovanligt och radikalt 

grepp när Försvarsmakten under expropriationshot, och i mindre del också 

just expropriation, under 1940- och 60-talet tar över ett stort område, mer 

eller mindre släcker ljuset för alla verksamheter och indirekt kör ut 

befolkningen. I någon mån har detta rättfärdigats som att det nästan ändå bara 

var olönsamma småbruk, dömda till undergång i vilket fall som helst.  

Berättelserna om Revingefältet handlar inte om utanförskap och sociala 

problem, marginaliserade kulturarv enligt ovan, men det är heller inte den 

vanliga berättelsen om efterkrigstidens Sverige, där industrin gick på högvarv 

och egentligen alla prognoser pekade uppåt. Vi har här velat foga in lite andra 

berättelser, om det som utraderats och därför inte finns med i det kollektiva 

minnet.  
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Kartor, kontext och landskapsförändringar 

Skånska Rekognosceringskartan (1820) 
Skånska rekognosceringskartan karterades i samband med oroligheterna i 

Europa med Napoleon på andra sidan Östersjön och för Sverige förlusten av 

de tyska provinserna. Det var därför angeläget att rekognoscera Skånes 

topografi, särskilt ur militär synpunkt. Arbetet påbörjades 1812 och avslutades 

1820 då det visat sig för mödosamt att använda skalan 1:20 000 och sannolikt 

också då hotbilden mot Sverige avtagit. Kartan låg sedan glömd till 1940-talet.  

Det förindustriella agrarlandskapet 
På rekognosceringskartan framträder hur det i studien undersökta landskapet 

präglats av två sjöar (Krankesjön och Vombsjön) och två åar (Kävlingeån och 

Klingavälsån). Stora delar av området var sanka och bevuxna med alskottskog, 

annars var det ett öppet landskap präglat av jordbruk. Den lågt liggande 

marken användes till slåtter. Bebyggelsen fanns samlad på de torrare och högre 

belägna sandmarkerna. Av kvarnar fanns det en vattenkvarn, Skrivaremöllan, 

mellan Hällestad och Tvedöra och en vindmölla vid Silvåkra.     

 

 
Silvåkra by är belägen på en höjd mellan Krankesjön och Bysjön. Alldeles öster om byn står 

möllan. Längs landsvägen söder om Krankesjön ses en tallplantering i en prydlig ruta – det nya 

landskapet som gör sig gällande både avseende planteringar och geometriska mönster. En ganska 

stor del av området upptas av alskottskog.  

 

Jordbruket bör inte ha varit det bördigaste. Dessutom hade man problem 

med överutnyttjande av marken, vilket ledde till sanddrift och översandade 
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åkermarker. Kring 1800 började man binda flygsanden genom att plantera 

tall, men som åkerjordar var då områdena ofta förstörda. Inom kartbilden ses 

en mindre tallplantering söder om Krankesjön, mellan Silvåkra och Tvedöra.  

I norr låg Revinge by och nästan mitt i undersökningsområdet Silvåkra by. 

Den senare bestod av tolv hemman, varav tio hörde till Öveds kloster, samt 

några gathus, smedja, kvarn och kyrka. I början av 1800-talet bröts en redan 

sammanslagen gård ut ur byn och en herrgård, Silvåkragården, uppfördes 

väster om byn. Denna fanns inte på plats då karteringen gjordes, men man ser 

hur tre vägar dragits fram för att sammanstråla strax söder om Krankesjön.  

I Silvåkra socken med byarna Silvåkra, Östra Tvet och Kvinnevad uppgick 

befolkningen år 1815 till 342 personer. Kvinnevad var inte bara en liten by 

med tre gårdar utan här fanns även en färja dragen av hästar över Kävlingeån. I 

Revinge socken uppgick invånarantalet till 308 personer. Revinge var en något 

större by utan annexbyar. Hällestad var en ännu större socken med 677 

invånare. Själva byn ligger dock utanför undersökningsområdet.  

Ett tegelbruk fanns mellan Tvedöra och Stensoffa, troligen anlagt i 

samband med uppförandet av Silvåkragården. Det innebär att det är ett 

nyanlagt tegelbruk man ser på rekognosceringskartan. Årsproduktionen 

uppgick till 41 000 murtegel och 53 000 rör i slutet av 1800-talet. Den 

småskaliga produktionen och brukets lokalisering utan möjlighet till järnvägs- 

eller sjötransporter gör att man får tänka sig att avsalumarknaden var lokal. 

Det röda tegel man ser i den äldre bebyggelsen i området bör ha kommit från 

detta tegelbruk. Tegeltillverkningen kom att pågå ungefär fram till 1900 och 

nedläggningen hänger sannolikt samman med uppkomsten av två stora 

tegelbruk i Veberöd och förbättrade järnvägstransporter i omgivningen. 

 

 
Tegelbruket låg där senare Silvåkra Nygård kom att uppföras runt sekelskiftet 1900. Lertäkten norr 

om landsvägen kan ännu anas i landskapet. Krankesjön omges till största delen av sankmark.  
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Häradsekonomiska kartan (1915) 
Rikets ekonomiska kartverk påbörjades 1860. När man på 1890-talet började 

göra fastighetsredovisningen mer detaljerad ändrades skalan från 1:50 000 till 

1:20 000. Skåne började karteras 1910 och fem år senare var Malmöhus län 

klart. För Kristianstads län dröjde det till 1935.  

Skifteslandskapet 

En jämförelse med den hundra år äldre kartan visar att stora förändringar ägt 

rum: byarna har skiftats, åarna har rätats, sjöar har dikats bort helt eller delvis, 

sankmarker har dikats och odlats upp och två järnvägar berör området. 

Bebyggelsemängden har mångfaldigats och även om detta delvis hänger 

samman med att man inte bodde lika trångt som för hundra år sedan förstår 

man att befolkningen öket. Vid denna tid fanns 714 invånare i Silvåkra socken 

– det vill säga en fördubbling på hundra år.  

Häradsekonomiska kartan visar landskapet efter skiftena, men också 

landskapet i den tidiga industrialismens skede. Landskapet var till stora delar 

öppet med en del tallplanteringar för att binda flygsand och enstaka mindre 

lövskogspartier, huvudsakligen vid de större gårdarna. Undantaget är ett 

område runt Silvåkragården där det fanns ett större skogsparti med såväl barr- 

som blandskog. Sankmarker fanns fortfarande sydväst om Krankesjön och 

längs Klingavälsån och Kävlingeån samt vid de utdikade sjöarna Bysjön och 

Fönesjön. Sydväst och väster om Krankesjön samt på Sandby mosse har man 

börjat bryta torv, synligt på kartan som avlånga dammar eller sumpmarker.  

 

 
Området med storskalig torvbrytning väst och sydväst om Krankesjön. Än så länge framför allt vid 

Fredrikslunds gård (inringad). Lägg märke till tallplanteringen (finns kvar) norr om Abusa skola. 
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Av andra nymodigheter är järnvägarna nämnda. Det är Lund-Revinge 

Järnväg (LReJ, 1905-39) som går fram i norra delen av området och Malmö-

Simrishamns Järnvägs (MSJ, 1910-55) tvärbana Dalby-Bjärsjölagård som skär 

genom området. Några direkta stationssamhällen uppstod inte inom området, 

vilket däremot skedde i Harlösa där de båda nämnda banorna strålade samman 

med Kävlinge-Sjöbo Järnväg.  

Man kan också konstatera att regementet anlagt ett kasernområde och där 

också fått en egen station på LReJ; att det fanns ett bränneri vid Västra Tvets 

gård; att en ny mölla uppförts söder om Revinge; att två vindturbiner (i 

kartans teckenförklaring kallad vindmotor) har placerats ut för att pumpa upp 

grundvatten väster om Krankesjön respektive Revinge; att det fanns skolhus i 

byarna; att det planterats alléer både längs landsvägsavsnitt och framför allt 

längs uppfartsvägarna till de större gårdarna. I en tallplantering vid 

Krankesjöns nordöstra strand ser man också områdets första sommarstuga, 

Villa Tallhem (dock ej utskrivet på kartan). Det var en officer Asp vid 

regementet som 1908 lät uppföra denna byggnad som sommarnöje och 

jaktstuga. 

 

 
Lund-Revinge Järnväg (LReJ) går fram i norra delen av området. Stationerna Revingeby och 

Revingehed ligger tätt, med bara två kilometeras avstånd. Även vägnätet har delvis förnyats och 

följer de nya, raka ägogränserna.  Fönesjön har till stor del utdikats och det har tillkommit rejält 

med tallplanteringar mot sanddrift. LReJ skulle inom kort komma att anlägga en stor grustäkt 

sydost om Revingeby station.  

 

Av de små byarna är Östra Tvet kvar men framträder inte lika tydligt 

sedan det tillkommit nya gårdar runt om och Kvinnevad har blivit en 

järnvägshållplats (står felaktigt stn på kartan) och färjan har ersatts av såväl 
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väg- som järnvägsbro. Vid vägkorsningen Tvedöra-Abusa har vägarna delvis 

dragits om och den torp- och gathusbebyggelse som fanns redan i början av 

1800-talet har förtätats. 

Området är indelat i tre socknar: Revinge, Hällestad och Silvåkra. I början 

av 1800-talet genomfördes enskifte i byarna och flera av gårdarna flyttades 

från byarna ut på fälten. Från samlade byar omgivna av flacka öppna fält såg 

man nu gårdar som låg utströdda på fälten längs de större vägarna. Kring 

gårdarna planterades ofta träd och trädgårdar anlades, och ibland en allé fram 

till gården. Träden gav både skugga och vindskydd och trädgårdarna skönhet 

och tillskott till mathushållningen. Utflyttade eller nytillkomna gårdar är till 

exempel Karstgård, Vaselund och alla gårdarna vid Stigsåkra, medan Västra 

Tvet sedan tidigare var ensamgård.  

Omvandlingen av jordbruket under 1700- och 1800-talen brukar kallas 

den agrara revolutionen. Den betydde en rad grundläggande förändringar i 

fråga om jordägande, odlingssystem, redskapsteknik och odlingsväxter. På 

Revingefältet kom enskiftet att förändra landskapsbilden med sammanhållna 

arealer kopplade till jordinnehav eller arrendegård.  Markerna delades in med 

räta linjer, men det verkar inte som om dessa ägogränser direkt markerats i 

landskapet. Sockengränserna är dock markerade med antingen trädrader eller, 

på något enstaka ställe, med stengärden, vilket troligen har ålderdomlig hävd. 

Vid Svarta Hål och Tvedöra finns en del stengärden vid gårdarna, annars var 

det inte mycket sten i markerna. 

Häradsekonomiska kartan är en fantastisk karta. Inte bara för att den är 

vackert och noggrant ritad i färg, utan för att man i dag kan ta den hundra år 

gamla kartan i handen och med dess hjälp orientera sig på Revingefältet, 

samtidigt hjälper den oss också att läsa och förstå landskapet. Kvar i landskapet 

är nästan alla vägarna, ägogränserna, vattendragen, sankmarkerna, 

träddungarna, järnvägsbankarna, sockengränserna, torvgravarna, vindmöllan 

och till och med de två vindturbinerna.  

Flygfoto (1947) 
Flygfotografering för kartframställning, så kallat ortofoto, har i Sverige 

använts sedan 1930-talet. Man fotograferar normalt från 13 km flyghöjd för 

småskaliga kartor med en noggrannhet på en-två meter. Flygfotograferingen 

av Skåne gjordes vid två tillfällen: kusten fotograferades 1939-40 och inlandet 

1947. Syftet var troligen militär användning men också för produktion av 

ekonomisk karta. När det arbetet startade på 1960-talet var bilderna dock för 

gamla, men de användes som eldledningskartor av försvaret i många år. De var 

på väg att rensas ut av Läntmäteriet på 1970-talet, men omhändertogs av 

Lunds universitet och finns numera på Centrum för geografiska 

informationssystem. 
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Det mekaniserade jordbrukslandskapet 
Trettio år efter Häradskartan har ytterligare förändringar skett, även om de 

inte är lika påtagliga som mellan de två första kartbilderna. Torvtäkter och 

grustäkter har utvidgats, tillkommit och till och med hunnit läggas ner; skogen 

har ökat något litet i areal, främst handlar det om tallplanteringar som skydd 

mot sanddrift; ett antal sommarstugor finns nu att se i Ekskogen söder om 

Krankesjön, medan den äldsta sommarbostaden, Tallhem, omvandlats till 

semesterhem för arbetarkvinnor; på Silvåkragårdens marker har det 

tillkommit stora fruktodlingar; järnvägen till Lund har redan hunnit läggas 

ner, men banvallen syns tydligt liksom det stickspår som gick ner till en stor 

grustäkt vid Svarta hål; Fönesjön har dikats ut helt på 1940-talet; det militära 

övningsfältet har utvidgats i samband med andra världskriget och omfattar ett 

cirka 1 000 hektar stort område norr och nordost om Krankesjön. 

 

 
I flygfotots övre, högra hörn ses Krankesjön. Ekskogens sommarstugor är markerade. 

Skogsarealen har ökat, särskilt runt Silvåkragården vilket ska ha räddat den från 

uppköp/expropriering när Kronan tog över området på 1960-talet. Torvbrytningen väst/sydväst 

Krankesjön har nått sitt maximum och är snarast på väg att avvecklas. 

 

Inom det område som Kronan köpt upp hade allt jordbruk upphört, vilket 

syns på flygbilden. Det hade också tillkommit nya vägar för militärfordon, 

men rivning av bebyggelse verkar inte ha startat än. Vid denna tid hade 

Kronan brist på bostäder, så de inköpta eller exproprierade gårdarna blev 

bostäder åt civil- och stamanställda. Inom loppet av några år kom man dock att 

riva mycket av ekonomibyggnaderna då dessa inte behövdes och sedan revs 

successivt allt fler av även mangårdsbyggnaderna. I dag, år 2013, återstår t.ex. 

inte ett enda hus inom Norrevångsområdet öster om vägen Silvåkra-Harlösa.  
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Enstaka nya gårdar och egnahem har tillkommit ännu på 1920-talet och i 

Silvåkra har den gamla fyrlängade prästgården ersatts av en modern 

tjänstebostad utan ekonomibyggnader 1924. Brukandet av jorden hade skilts 

från prästämbetet och därför byggdes också en arrendatorsgård, ett så kallat 

löneboställe, lite sydost om byn. 1938 tillkom även löneboställets 

lantarbetarbostad, som tills nyligen var byns yngsta hus. I Silvåkra fanns vid 

denna tid skola, affär, smedja, skomakare, vagnmakeri och kyrkan med 

prästgården. Kvarnen uppe på Möllebacken hade däremot försvunnit.  

 

 
På Norrevång har allt jordbruk upphört, vilket syns genom frånvaro av det lapptäcke av åkrar som 

man annars ser på flygbilden. Man kan också ana att det tillkommit en mängd vägar för 

armefordon. Klingavälsån och lite av Kävlingeån ses i högra delen av bilden. Båda åarna har rätats 

och dikats. I vänstra delen av bilden ser man banan Dalby-Bjärsjölagård och landsvägen Silvåkra-

Harlösa.  

 

Något som inte direkt syns är att befolkningen minskat, som en följd av 

urbanisering och rationaliseringar inom jordbruket. I Silvåkra socken fanns 

439 invånare år 1950.  En annan sak som heller inte direkt syns är 

elektrifieringen, som skedde på 1920-talet. Elektrifieringen innebar inte bara 

att man fick lyse utan också att allt fler moment inom jordbruket 

mekaniserades.   

 Även om jordbruket till stor del moderniserats och rationaliserats krävde 

slåtter, skörd och tröskning fortfarande mycket extra arbetskraft. Ännu på 

1940-talet krävdes uppemot 50 procent mer arbetskraft under årets mest 

intensiva arbetsveckor. Här fanns arbetstillfällen för de många småbrukare och 

diversearbetare som bodde och verkade på Revingefältet fram till 1960-talet 

och den stora utvidgningen av det militära övningsfältet. Man kombinerade 
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arbete på sina småbruk med extra arbete var än de kunde fås: slåtter, 

tröskning, dikesgrävning, torvbrytning med mera.  

Ekonomiska kartan (1970) 
Under 1930-talet infördes en ny teknik med flygbilder som gjorde det möjligt 

att till låg kostnad kartera stora områden. Det geodetiska systemet RT38 

infördes och moderna och enhetliga kartor med hög lägesriktighet kunde 

framställas. En plan för ett kartläggningsprojekt i skala 1:10 000 fastställdes.  

Ekonomiska kartan var registerkarta och redovisar fastigheterna och 

registerbeteckningarna. Bostadsbyggnader, tomt och trädgård, 

odlingsområden samt fornminnen och ett stort antal ortnamn redovisas. 

Ekonomiska kartan har under en lång tid spelat en viktig roll som underlag för 

olika sektorer inom samhällsplaneringen. Den utgör ett unikt tidsdokument 

som speglar både ekonomiska och kulturella företeelser. 

Kartan har fyra tryckfärger: grön fotobild, gul åkeryta, all ritad kartbild 

och texten i svart samt bruna höjdkurvor och raster för sankmarken. Sjöytorna 

avbildas inte med blått utan avbildas med fotobildens gröna färg. 

Övningsfältets landskap 

Mindre än 25 år har gått sedan föregående flygfoto och man kan fundera över 

vilka förändringar som går att skönja på en karta på så pass kort tid. Rätt 

mycket visar det sig. Något som inte direkt syns på kartan, men som säkert 

var högst påtagligt där och då var att invånarantalet hade minskat drastiskt. I 

Silvåkra socken fanns 159 invånare 1970 och så var det även i de delar av 

Revinge och Hällestads socknar som Kronan köpt upp för att omvandla till 

pansarövningsfält efter försvarsbeslutet 1963. Detta innebar också minskad 

service, sista butiken i Silvåkra upphörde 1967 och skolorna lades ner på 

1950- och 60-talet.  

Det område som skulle omvandlas till pansarövningsfält var cirka 3 000 

hektar stort. Cirka 2 400 hektar utgjordes av inägojord och cirka 300 hektar 

produktiv skogsmark. Det senare huvudsakligen tillhörigt Silvåkragården. 

Antalet brukningsenheter uppgick till 115 fördelade på följande 

storleksklasser: 

 under 2 hektar – 15 st 

 2-20 hektar – 55 st 

 21-50 hektar – 31 st 

 över 50 hektar – 14 st 

Det ger en stor andel små jordbruk, nästan 2/3-delar var mindre än 20 

hektar. Utöver gårdarna fanns cirka 30 permanentbostäder och bortåt 150 

sommarstugor, varav ett 20-tal på ofri grund, inom området. De fast bosatta 

uppgick till cirka 420 personer fördelade på cirka 120 familjer. Av dessa var 
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bortåt 100 familjer eller 360 personer helt beroende av inkomster från 

jordbruk eller jordbruksarbete.  

Arméchefen föreslog att Silvåkragården, Revinge by, centrala delen av 

Silvåkra by och enstaka grupper av sommarstugor samt någon täkt inte skulle 

ingå i utvidgningsområdet utan lämnas som enklaver. Tanken var att en del av 

den bofasta befolkningen skulle kunna bo kvar i sina hus, nu som hyresgäster, i 

den mån man så önskade.  

Hösten 1963 började förvärvet av fastigheterna på området och 

genomfördes ganska snabbt till ungefär en tredjedel av den totala 

utvidgningen. Det successiva förvärvet hade en viss betydelse för strävan att 

begränsa de sociala följdverkningarna av omställningen. 1966 hade 112 

fastigheter om totalt 2 300 hektar köpts in. Häribland ingick ett fåtal 

sommarstugor. Det som återstod var bland annat den stora egendomen Västra 

Tvet, två gårdar i Silvåkra by, en del av Silvåkragårdens mark, sju gårdar vid 

Revingefältet samt en del mindre områden och en skogsfastighet vid Tvedöra. 

Hela förvärvet för övningsfält skulle vara klart till 1967 enligt riksdagens 

beslut. 

 

 
Område väster om Krankesjön, vid Svarta hål. All odling har upphört och man ser gott 

stridsvagnsspår. Ett antal småställen har redan rivits och fler skulle komma att rivas – ställen som 

försvunnit sedan kartbilden är markerade med röd cirkel, bevarade obebodda gårdar (ofta i dåligt 

skick) markerade med gul cirkel och den gård där endast en ekonomibyggnad finns kvar är 

markerad med svart cirkel.  

 

Det framgår i pressklipp samt i berättelser av informanter att förvärven 

gått relativt smidigt till och att tvångsåtgärderna åtminstone fram till 1966 
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varit ”försvinnande få”.  Hus som var i gott skick hyrdes ut som 

permanentbostäder, var standarden mindre god kunde de bli sommarhus, var 

byggnaderna dåliga revs de. Inom området fanns 1966 redan 150 

sommarstugor. Huvuddelen av dessa skulle få ligga kvar, ”försåvitt att de inte 

har en klart olämplig belägenhet inom övningsfältet”.  

Det verkar även som om det redan skett en viss avbefolkning av området, 

de yngre lantbrukarna på smågårdar hade sålt, och kanske tagit förvärvsarbete 

vid någon industri. För de äldre lantbrukarna var det många gånger helt i sin 

ordning att säja, de hade i vilket fall slutat inom de närmaste åren. I tre artiklar 

i Sydsvenska Dagbladet den 20 februari 1966 berättade olika brukare om sina 

erfarenheter och funderingar. Lantbrukaren Johan Nilsson på Silvåkra 2 

berättade att han 1964 sålde sin gård på 80 tunnland, vilken han brukat sedan 

mitten av 1930-talet: ”Jag är 65 år gammal och det är inte lönt för mig att köpa en 

gård på annat håll. Försäljningen betyder i grund och botten ingenting för mig. 

Jordbruket som yrke har haft sin bästa tid, och jag hade ändå slutat inom de närmaste 

åren. När kronan kom, finns liksom inge att be för. Man visste ju ändå hur det skulle 

bli.” Arrendatorn John Nilsson på Silvåkra 10 var däremot orolig för sin 

framtid och var han skulle bo. Han hade nyligen sålt hästarna och köpt traktor 

”men den glädjen blir kortvarig, eftersom jag bara får bruka jorden till våren 1967”. 

Småbrukaren Tage Svensson på Gränsbo sålde sina 24 tunnland med 

tillhörande byggnader 1966: ”Jag kämpade emot så gott det gick, men nu när 

affären är gjord, får man vara nöjd med priset. Jag, min fru, min svärfar 91 år 

gammal, får bo kvar som hyresgäster efter den 1 januari 1967, då kronan tar över, men 

hur det blir vet jag inte. Vi vill gärna stanna här, men hur ska jag som är 58 år 

gammal, kunna få tag på något passande arbete i trakten? Det är problemet. Kanske 

kan det gå att komma över en liten torpabit på något annat håll”.  

Lantbrukare Kurt Isaksson på Fredrikslund hade 140 tunnland och var en 

av de som inte vill sälja. Han övertog fastigheten för 20 år sedan och tänkte 

hålla ut i det längsta. Blev han tvungen att sälja tänkte han se sig om efter en 

gård på annat håll. Gården exproprierades 1967 under tvång av Kronan, men 

domen vann inte laga kraft förrän 1971. Isaksson bodde kvar till 1977, men 

sades sedan upp då man inte kom överens om hyran. Därefter hyrdes den ut 

en tid. Gården står kvar i dag, obebodd och igenspikad. Precis som 

Fredrikslund verkar det ha varit de större gårdarna som var minst villiga att 

sälja och kämpade emot längst.  

När militären tog över på 1960-talet sålde alla sina hus och gårdar under 

expropriationshot. Endast tre gårdar behövde exproprieras: Västra Tvet, 

Fredrikslud samt Revinge 5:4 vid Svarta hål. Annars var nog en del inte helt 

missnöjda med att sälja då ett jordbruk med kanske 15 tunnland mark och en 

handfull kor levde på lånad tid. Man fick likvida medel och på så vis hade man 

råd att köpa en ny, modern bostad. De som var yngre köpte nya gårdar eller 

gick över till andra yrken medan de äldre pensionerade sig och flyttade till 

närbelägna tätorter. Inför försäljningen fick brukaren vallfrö att så in på sina 
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ägor, som en sista uppgift innan avvecklingen. Det kändes nog inte så bekvämt 

alla gånger.  

Kronan hade, som nämnts, för avsikt att alla skulle få bo kvar på sina 

gårdar, men så blev det inte. Kartbilden säger inte så mycket om uppköpet av 

Revingefältet, mer än att enstaka smågårdar har rivits och att ingen mark 

längre brukas som jordbruksmark. Snarare visar kartbilden hur det såg ut vid 

övertagandet, med spridda gårdar ute på brukningsenheterna, småställen och 

lantarbetarbostäder här och var längs landsvägarna, klungor av sommarstugor i 

tallskogarna runt södra delen av Krankesjön – ett omväxlande landskap med 

fält, dungar, sankmarker och med Krankesjön mitt i.  

 

 
Sommarstugor från cirka 1960 i planterad tallskog vid Östra Tvet. Dessa finns till stor del kvar I 

dag. Den äldre bebyggelsen vid Tvetkorset (röd cirkel) är till stor del redan borta 1970.  

 

Anmärkningsvärt är att de intervjuade pratar om Östra Tvet, Stigsåkra och 

Västra Tvet som särskilda orter eller platser. I dag uppfattas hela området som 

bara Revingefältet och hussamlingarna vid dessa platser är till stor del borta i 

dag, möjligen utom Stigsåkra där flera kringbyggda gårdar finns kvar och är 

bebodda. 

Landskapsbild i dag (2013) 
Det har gått 50 år sedan riksdagsbeslutet 1963 och den allmänna värnplikten 

har avskaffats. Revingehed är det enda regementet som finns kvar i Skåne och 

det övas allt mindre på övningsfältet. Precis som när fältet utvidgades på 
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1940- och 60-talet är dagens övningsfält och verksamheter en reaktion på 

händelser i omvärlden, mest notabelt kollapsen av Sovjetunionen och 

Warszawapakten. Så, kanske har vi åter jordbruk på Revingefältet en gång i 

framtiden?  

Den största förändringen av landskapet 2013 jämfört med hur det såg ut på 

kartan 1970 är att så mycket av bebyggelsen är borta. De som fortfarande 

bodde kvar i sina hus kring 1970 bor där inte längre. Det är tveksamt om det 

bor kvar någon ”urinvånare” i dag. Ja, det bor knappt någon alls på 

Revingefältet längre. Flera av det fåtal hus som ännu finns kvar har stått 

tomma länge och är i dåligt skick. Det är på sätt och vis ett ödelandskap, utan 

verksamheter och boende.  

Samtidigt är de byggnader som finns kvar intressanta då de dels berättar 

om området före 1963, dels vittnar om hur äldre, småskaliga gårdsmiljöer 

generellt såg ut före jordbrukets rationalisering och mekanisering. 

Bebyggelsen på Revingefältet moderniserades aldrig med stora maskinhallar, 

silor och torkar.  

Landskapet hålls fortfarande öppet, men genom boskapsdrift och inte 

genom jordbruk. Andelen skog har dock ökat, framför allt genom 

igenväxning, inte minst i sanka partier. De båda järnvägarna är borta, LReJ är 

numera bilväg med möjlighet att landa stridsflygplan, medan banvallen till 

MSJ har blivit en del av Skåneleden. All täktverksamhet i området har 

upphört, men torvgravar finns kvar i form av långsträckta dammar omgivna av 

alsumpskog och det tidigare sandtaget i Tvedöra har blivit en populär badsjö. 

Tittar man noga är det inte svårt att se spåren av täktverksamhet över en stor 

del av området.  

Tittar man noga är det heller inte så svårt att se spåren av tidigare, 

utplånad bebyggelse. Ett omisskännligt och nästan hundra procentigt tecken 

på att det funnits en gård eller hus på platsen är syrenbuskarna. Men det är 

naturligtvis mycket mer än husen som är borta. Borta är lantbruket, markens 

indelning i åkrar med varierade grödor: råg, vete, potatis, sockerbetor, vall 

och bete. Borta är ledningsstolparna, gärdesgårdarna och de otaliga portar 

man kunde öppna för att passera över järnvägen. Borta är variationen av olika 

betesdjur.  
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Bilder då och nu 
Nedan presenteras fyra bilder från tiden före Kronan tog över, två bilder från 
slutet av 1970-talet och sex bilder från hur det ser ut i dag. De är inte tagna på 
samma ställe så inga exakta jämförelser kan göras av hur en enskild plats såg ut 
då och nu, men de ger ändå en god bild av vad som skett på Revingefältet. 
 

 
Skolklass fotad utanför Silvåkra skola, fotot taget österut, cirka 1950. Foto från Bertil Olsson. 

 

 

 
Sista dagen med persontåg Dalby-Harlösa-Bjärsjölagård 1955. Foto Bertil Olsson vid Silvåkra 

station. Foto mot väster.  
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Foto RAÄ 1964. Okänd gård. Visar landskapet just före Kronan tog över.  

 

 

 
Foto RAÄ 1964. Okänd gård. Visar landskapet just före Kronan tog över. 
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Silvåkra januari 1979. Vy mot sydväst. Foto Inga Rudebeck. 

 

 

 
Ett diesellok med en tom vagn rullar förbi på f.d. MSJ öster om Krankesjön sommaren 1977. Foto 

Inga Rudebeck. 
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Spår efter torvbrytning intill Länsmansbäcken. Här finns flera torvgravar och även denna rostiga 

arkimedesskruv.  

 

 

 
Silvåkra station med kilometerstolpe (anger avståndet till Dalby) i förgrunden med perrong och 

station i bakgrunden. Vy mot öster.  
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En väg som slingrar bort i intet. Vid Västra Tvet.  

 

 

 
Gränsbo. En ekonomilänga står ännu kvar.  
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Amenebro, mellan Krankesjön och Hällestad. Gården revs på 1990-talet. 

 

 

 
Järnvägsbron over Silvåkrabäcken öster om Krankesjön.  
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Fallstudier – spår i landskapet 
Här presenteras ett antal miljöer, från väster till öster, som vi i någon mån 

fördjupat oss i. Faktamänden varierar och speglar möjligheterna att få fram 

uppgifter. Vi har velat ha med anläggningar eller miljöer även där inget finns 

kvar i dag och där vi inte kunnat få fram så mycket, just för att presentera att 

det är så det är! Vi har också försökt få en både geografisk och tematisk 

spridning av anläggningar/miljöer. Där miljöerna/anläggningarna finns med i 

RAÄ:s inventering har deras nummer angivits.  
 

 
Fornminnesinventeringar (röda) och kulturinventeringar (grå) enligt ÖMAS, 2010. Med 

kulturinventeringar avses områdesbestämmelser med utpekade kulturvärden, utförda av Lunds 

kommun, samt RAÄ:s bebyggelseinventering från 1960-talet. Vi har inte utgått från dessa när vi 

valt ut våra miljöer.  
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Småställen på Sandby mosse 
Vid Sandby mosse i den västra delen av Revingefältet, fanns ett antal 

småställen, varav tre finns kvar i dag. De tillkom kring 1870–80-talen efter 

skiftena i Revingeby. De var alla små gårdar med omkring 10 hektar vardera 

och med fem, sex kor och svin, ett tjugotal höns och några hade ungdjur och 

ett par hästar. Gårdarna hade moderniserats på 1940-/50-talet med elljus, 

elkraft, vatten och avlopp och de var under traktordrift. På småställena fick 

man också ta sig an lite av varje eller jobba på någon av de större gårdarna i 

trakten för att få extra inkomster. 

 

 
Häradsekonomiska kartan 1915. Gårdarna är från vänster räknat Revinge 11:25 (Kullen), 11:12, 

23:27, 23:25 och 23:17. De tre sista finns kvar idag. 

 

På Revinge 11:25 (RAÄ 143), Kullen, var mangården uppförd på 1870-

talet och stall och loge på 1880-/90-talet. Den siste som ägde och brukade 

gården var Nils Larsson, född i Södra Sandby, med hustrun Tilda, född i 

Silvåkra, och deras nio barn. Huset hade två rum, hall, två förstugor, kök och 

källare. De tillträdde gården 1920 efter köp. 1944 omfattade gården 8,5 

hektar, varav 5 hektar åker och 2,5 hektar kärrmark. De hade 1 häst, 2 kor, 5 

svin och ca 25 höns. 1963 omfattade den 8 hektar varav 6,5 hektar åker och 

1,5 hektar skog. Det är troligt att kärrmarken då klassades som skog när 

torvbrytning i stort hade upphört. 1965 fanns här bostadshus, stall, loge, 

brännehus och torvlada. Gården köptes av Kronan 1964. 

Idag är gården helt och hållet borta men ovanligt tydliga spår finns kvar. 

Det är en liten väg som leder upp till en träddunge med björkar, en stor ek 

och en kastanj, kanske ett vårdträd. Grunden till huset är tydlig, i en liten 
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sluttning på tomtplatsen syns grundstenar, lite tegelsten och en cementgjuten 

grundplatta.  

 

 
Revinge 11:25, Kullen. 

 

Revinge 11:12 (RAÄ 141) var till en början ett ”kohus”, ett 

husmansboställe, och ska ursprungligen ha förfogat över tre tunnland. 

Omkring sekelskiftet 1900 uppfördes ett nytt bostadshus och 

ekonomilängorna byggdes ut. Lars Olsson född 1886 och hans hustru Emma 

köpte gården cirka 1925. Emma fick leva där endast i 13 år innan hon dog. De 

förfogade över 11,25 hektar och 1944 hade de 2 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 6 

svin, 25 höns.  

Lars var uppvuxen på en gård i Södra Sandby och började vid 15-års ålder 

som dräng på Skatteberga. Han berättade 1965 att det under hans ungdom 

alltid var stora motsättningar mellan byns pojkar och knektarna. Byns pigor 

tyckte nog bättre om knektarna, ”män de vá nog fö di granna oniformerna!”.  

Sönerna Albert och Gösta bodde kvar efter att gården sålts till Kronan 

1964. Gösta jobbade på Sandbybagaren medan Albert högg i med lite av varje, 

framför allt gick han och rensade bäckar och diken. För detta betalades han av 

Vattenföreningen. Gösta bodde på gården tillsamman med en argsint hund 

fram till 1990-talet. Gården var då i dåligt skick och revs därefter omgående.  
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Lars Olsson på Revinge 11:12 cirka 1965. Foto: Folklivsarkivet M 19698. 

 

Revinge 23:25 (RAÄ:139) är en gård med bostadshus från 1901 som 

sammanbyggts med ladugården från 1947-57. Gården köptes av Kronan 1964 

för 100 000 kr. Gården disponerades av före detta ägaren lantbrukare August 

Larsson fram till våren 1966. Därefter hyrdes gården med trädgård ut med en 

årshyra på 600 kr. Gården står kvar men är sedan länge tom. Revinge 23:27 

(RAÄ 140) gick ungefär samma öde till mötes och står tom i dag. 
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Revinge 23:25. 

 

 
Revinge 23:27. 

 

På Revinge 23:17 (RAÄ 156) med nio hektar åker var Malte och Anna 

Olsson med sina två döttrar Gunnvi och Anita de sista brukarna. De var andra 

generationen som brukade jorden efter att de övertagit gården 1947. Den var 

då i rätt dålig skick. Mangården är byggd cirka 1890 och moderniserad 1958. 

Ladugården och logen är från 1960.  
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De brukade sin gård och hade några grisar och kor samt höns men fick 

även skaffa biinkomster på olika vis. Förutom jordbruket körde Malte mjölk 

till Hunneberga mejeri och Anna arbetade säsongsvis på en större gård. Malte 

hämtade mjölk från de omkringliggande gårdarna, till en början med häst och 

vagn och senare med traktor och vagn. När mejeriet drogs in arbetade han 

istället delvis på en av storgårdarna på Revingehed. Under skördetid hjälpte 

Malte också till med tröskningen. Han följde med när tröskan flyttades från 

gård till gård och matade tröskan med nekar, buntar av huggen torkad säd. 

Det var en man kallad ”Maskinisten” som körde skördetröskan.  

Anna började efter sin skolgång som piga i köket på Axel Anderssons gård 

Revinge 5:3 vid Svarta hål. Detta var en större gård på ca 30 hektar. Efter att 

hon gift sig med Malte fick hon fortsätta hjälpa till vid potatis- och 

sockerbetsupptagningen. 

På den egna gården hjälpte barnen till med att mjölka korna som hette 

Blenda, Maja, Sköna och Majros. Hästen hette Skimmel. De hjälpte också till 

med lite ärenden och annat: ”Mor sålde också hönsägg till affären Graves i 

Revingeby, dit vi fick cykla med äggen och sedan köpa andra varor för äggpengarna.” 

 

 
Kostallet. 

 

Potatisen de odlade såldes aldrig till bränneriet, men man pratade om 

”bränneripotatis”. Potatisen var till för husbehov och som foder till grisarna. 

Man sparade också alltid sättpotatis till nästa år. 

Olssons hade också en ”mossagrav”, ett torvskifte, på Revinge mosse. Här 

grävde de upp torv ur den vattenfyllda mossen. Torven breddes sedan ut i ett 

stort täcke på gräset för att torka. Den skulle också vändas under torktiden 
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och sedan delades torven i rutor och man ”kullade torv”, vilket innebar att 

torven lades upp i stackar för att torka ännu mera. Därefter kunde torven 

eldas hemma på gården. I samband med torvskörden höll storkarna till vid 

mossen, lockade av de många grodorna och insekterna som kom fram. 

Anita och Gunvi gick i skolan i Revingeby årskurserna 1-6. Hemma lekte 

de med sin kusin på en av granngårdarna och hade alltid sällskap med henne 

när de cyklade till skolan.  

 

 
Revinge 23:17 vy mot öster. 

 

Kronan köpte gården 1963 för 63 000 kr men innan dess hade Olssons sålt 

2,5 hektar åker som grustag till firma G Blank & Son i Tvedöra. Olssons 

disponerade gården till 1965 varefter de flyttade till den inköpta gården 

Lillaröd mellan Löberöd och Harlösa. Där livnärde de sig helt på sitt eget 

jordbruk. Boningshuset på Revingefältet hyrdes ut som fritidsfastighet och 

uthusen var avsedda som militärt förråd efter 1965. Huset är än idag uthyrt.  

När gården såldes var flickorna redan vuxna och upplevde inte 

gårdsförsäljningen och flytten som så väldigt omvälvande. Anita flyttade med 

till den nya gården och bodde där ett år men kände sig aldrig hemma där. ”Mor 

tyckte att det var väldigt svårt att flytta. De hade byggt upp gården så mycket sedan de 

övertog den, men de var nog ändå nöjda med priset som Krona erbjöd. I dag är 

landskapet väldigt förändrat och ter sig som en stor prärie mitt i det skånska 

landskapet.”  
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Gamla landsvägen väster om Revinge  
Norr om Flygrakan (gamla järnvägen) mellan Södra Sandby och Revingeby 

finns en liten väg som man lätt kan följa västerut från Revingeby mot 

Skatteberga. Det är den gamla, troligen medeltida, landsvägen mellan Revinge 

och Flyinge/Södra Sandby. Vägen går längs en svag höjdrygg som är skönjbar 

särskilt mot Kävlingeån och vägen verkar delvis vara stensatt. Snart kommer 

man till ett litet ekskogsparti som är inramat med ett stengärde. Mittemot 

finns en plats där träden och buskarna avslöjar att det stått ett litet hus och 

intill två stora träd står ett par naturstenar som varit grindstolpar. Kävlingeån 

flyter direkt norr om den lilla vägen. Det tidigare meandrande loppet har 

rätats men några korvsjöar finns kvar. 

Den lilla vägen finns utritad på Buhrmans karta 1684, storskifteskartan 

1764 och på Skånska rekognosceringskartan 1820 och på senare kartor. På 

storskifteskartan är ekskogspartiet utritat och kallas Juge Backe. Kanske var 

det ett inhägnat ollonbete för grisar? Öster om ekskogspartiet finns ett litet 

grönt område som på storskifteskartan kallas Klintenhög backe, senare kallat 

Klinten. Det är på Skånska rekognosceringskartan markerat som en liten höjd och 

är i dag utpekat som fast fornlämning med tomtplats och hög. 

Vägen har senare fått följe av järnvägen som strök tätt förbi gårdarna. 

Häradskartan visar fyra södergående vägar utgående från landsvägen, över 

järnvägen, till gårdarna i söder. Tre av tvärvägarna hade alléträd, i dag kan 

vägarna och några alléträd anas och grindstolparna avslöjar en infart. Kartan 

visar även den lilla gården intill ekskogspartiet. Gården hette Revinge 14, 

Margaretetorp (RAÄ 157). Den finns inte kvar. Enligt Skånska Gods och Gårdar 

hörde på 1940-talet 1,5 hektar till gården, varav 1,25 var åkermark och 0,25 

ängsmark. Boningshuset och ekonomibyggnaden uppges vara från 1890-talet. 

Man hade en ko, ett ungdjur, två svin och ett 20-tal höns.  

 

 
Häradsekonomiska kartan 1915. Från vänster: Margaretetorp, Klintenhög backe och Klinta. 

 

Gården mellan Margaretetorp och Revingeby kallas Klinta (RAÄ 153). 

Enligt Skånska Gods och Gårdar hörde 51 hektar till Klinta. Mangården var 
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byggd 1826, ekonomilängorna var yngre och ombyggda 1936. På gården hade 

man 12 kor, 12 ungdjur, 20 svin, 6 får och 100 höns. Gården var en av dem 

som flyttades ut ur Revingeby vid skiftena i början av 1800-talet. Kvar i dag 

finns en större ekonomilänga i tegel, medan det av övriga längor och 

bostadshus återstår några högar med natursten och en inramad trädgård i 

söderläge. 

 

 
Den lilla vägen och det inhägnade ekskogspartiet. Vy mot öster. Klintas ekonomibyggnad skymtar 

i bakgrunden till höger i bild. 

 

 
En grindstolpe vid en av infartsvägarna som möter den gamla landsvägen. 
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Tvedöra karosserifabrik och murbruksfabriker 
Tvedöra var under åren 1825-87 Södra Skåningarnas exercisfält där man övade 

några gånger per år. Under denna tid uppstod även en enklare bebyggelse vid 

vägskälet mot Södra Sandby, Hällestad, Silvåkra och Revinge. Det var 

småställen med folk som för sin försörjning var tvungna att jobba på de större 

gårdarna. Under 1800-talet tillkom även en smedja och kring sekelskiftet 

1900 en liten folkskola mellan Tvedöra och Abusa gård. I mitten av 1900-talet 

var Tvedöra en liten by med tre industrirörelser: en karosserifabrik och två 

murbruksfabriker med sandtag.  

 

 
Flygfoto 1947. Nr 1 är Karosserifabriken, nr 2 är Karlssons murbruksfabrik och nr 3 är Blanks 

murbruksfabrik och sandtag. 

Karosserifabriken 

Tvedöra karosserifabrik (RAÄ 97) anlades av Algot Andersson 1946 i ett 

snickeri uppfört på 1920-talet och som ägts av Jöns Persson. På 

karosserifabriken tillverkades flak till vagnar, hjul, karosser till bussar, lastbilar 

och brandbilar, jordbruksredskap, vagnar m.m. En specialitet var rostfria 

påbyggnader till lastbilar för transport av grisar. Man gjorde även lite bygg- 

och anläggningsarbete. Förutom snickeriet med kontor bestod 

karosserifabriken av en karosseriverkstad i lättbetong uppförd 1964 och skjul 

för förvaring av virke.  

Familjen Andersson bodde i ett tillhörande bostadshus mittemot fabriken. 

Detta hus skall vara uppfört kring 1890, men är ombyggt i olika etapper. 

Byggnaderna såldes för 300 000 kr till Kronan 1970 och familjen Andersson 

och karosserifabriken flyttade till Södra Sandby. Både bostadshus och 

1 

2 

3 
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fabriksbyggnad med skjul finns kvar, som privatbostad respektive 

militärförråd.  

 

 
Flygfoto av karosserifabriken och bostadshuset, troligen mitten av 1960-talet. Foto från Lennart 

Andersson.  

 

 
Framför karosserifabriken med flak som reparerats/tillverkats? Foto 1958, Bertil Olsson.  

Karlssons murbruksfabrik 

Det fanns som nämnts två murbruksfabriker i Tvedöra. En som anlades på 

1940-talet av Tage Karlsson på Eliselunds gård. Denna låg norr om Tvedöra, 

vid Galgbacken, och man ser den tydligt på flygfotot från 1947. Driften 
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upphörde på 1950-talet och sandtaget har fyllts igen så att inget syns av 

verksamheten. 

Blanks murbruksfabrik och Tvedöra sandtag 
Den äldsta murbruksfabriken (RAÄ 107) i Tvedöra anlades av Georg Blank, 

som även var slaktare. Han tog första lasset grus i Tvedöra 1928 och utvidgade 

så småningom rörelsen med murbruksfabrik. Hans son Bror Blank tog över 

verksamheten och från 1940-talet utvidgades sandbrytningen då 

Siporexfabriken i Dalby köpte in sig. Bror Blank bröt på norrsidan, där man 

även hade sin murbruksfabrik, medan Siporex bröt på sydsidan. Murbruket 

kördes framför allt till olika byggen i Lund.  

Grusig och grovsandig mellansand användes för murbruksframställning 

samt för tillverkning av cementtegel och cementblock. Finare mellansand 

användes som putssand eller finmaldes och utgjorde utgångsmaterialet i 

siporextillverkning. Den grusiga sanden användes som betongsand och det 

steniga gruset kunde användas som vägmaterial, men mängden sådant material 

var begränsad. 

Kronan köpte upp all mark 1968, men med rättigheter för Blank och 

Siporex att fortsätta med täktverksamheten. Bror Blank lyckades också 

förhandla sig till att hans bostadshus, söder om täkten, skulle få vara kvar i 

enskild ägo. Det är sannolikt det enda hus på Revingefältet som Kronan inte 

löste in. Murbruksfabriken nedlades kring 1970 medan brytningen av sand 

(sögs också upp från botten så att en djup sjö bildades med grundvattnet som 

trängde upp) upphörde år 2000 då Yxhult (då ägare till Siporexfabriken) gick i 

konkurs. Det f.d. sandtaget är numera en populär badsjö. 

Murbruksfabriken var byggd i en sluttning så att man fyllde på sand från 

söder och väster och den färdiga produkten kom ut i tre lastfickor åt norr. 

Man tillverkade murbruk och putsbruk dels med kalk som bindemedel och 

dels med kalk och cement som bindemedel.  Finputs eller tunnputs för 

invändig putsning med tryckluftsspruta framställdes också.   

 

 
 

Murbrukstillverkningen skedde i en blandare, en bruksbrocka. Kalken 

rullades in manuellt med skottkärra och sanden tillfördes med elevator till en 

sikt ovanför en grusfördelare ovanpå brockan, allt eldrivet. Från början drevs 

Murbruksfabriken cirka 1950. Foto 

från Rolf Blank. 
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det mekaniska med en råoljemotor och remdrift från denna. Elevatorn 

transporterade sanden upp till sikten ovanpå grusfördelaren varefter sanden 

rann ner i blandaren. Där tillfördes vatten och karbidkalk (kalciumhydroxid) 

varefter produkten rann i en ränna ut till lastfickorna. Bruket transporterades 

till arbetsplatser med 2-3 små lastbilar som lastade 4-6 ton. 

Karbidkalken fick man från Kockums i Malmö, där det var en restprodukt 

från acetylentillverkningen för svetsningen, och den transporterades i flytande 

form och tippades i bassänger där den sedan fick stelna, vattnas av några 

månader, oftast ett år. Från bassängerna transporterades karbidkalken i 

skottkärra till murbruksfabriken. Innan skottkärran tippades i blandaren 

hälldes en kaffekopp med luftporbildande tillsatsmedel t.ex. Original Plasto – 

Resin N.R. III Spezial L. Hörling över den lastade skottkärran. Tillsatsmedlet 

förbättrade brukets arbetbarhet och frostbeständighet. 

Fabriksbyggnaden hade putsade väggar av betongblock, tak klätt med röd 

eternit och en rödteglad skorsten. Anläggningen var enkel men mycket 

funktionell och för sin tid modern. Sand och grus behövde ej skyfflas till 

blandaren. Vattnet kunde värmas vintertid och uppvärmning skedde med 

varmluftspanna. Till anläggningen hörde även en manskapsbod, ett dass och 

ett förrådsskjul. Allt är borta.   

I murbruksfabriken jobbade många under årens lopp. Rolf Blank (son till 

siste ägaren) minns: ”Namn att nämna från cirka 1955 och som var där många år 

och som jag kommer ihåg var Johan Karlsson, Assar Olsson, Lennart Sjöholm och Ove 

Sjöholm.” 

 

 
F.d. Sandtaget vid Tvedöra 2013.   
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Svarta hål, Revinge 5:4 
Bland dem som år 1966 ännu inte sålt sin gård till Kronan fanns lantbrukare 

Nils Månsson 80 år gammal på Revinge 5 (RAÄ 133). Hans kringbyggda gård 

på cirka 90 tunnland låg vid Svartahål och byggnaden finns kvar i dag men 

obebodd och svårt förfallen. 

Nils Månsson övertog fastigheten 1923 efter svärföräldrarna och 

deklarerade bestämt i en tidningsintervju på 1960-talet: ”Den är inte till salu, 

jag säljer inte ens om jag får bra betalt. Vad ska man med pengar till förresten? De är 

ju ändå inte värda något. Ur beredskapssynpunkt måste väl för övrigt jordbruket kunna 

betraktas som lika värdefullt som regementet.” Gården exproprierades 1967 och 

Nils Månsson fick då 600 000 kr för den. Han bodde kvar mot en hyra på 100 

kr per år samt att han stod för underhållet tills han dog 1969. Därefter har 

gården stått obebodd. 

Revinge 5 var en av de gårdar som vid laga skifte 1830 flyttades ut ur 

Revinge by. Gården delades i två hemman, Revinge 5:4 och 5:3 vid Svartahål. 

Revinge 5 är troligen en avstyckning från Hjularöds gods och gick i släkten i 

åtta generationer.  

Enligt Gods och Gårdar hade gården 46 hektar, varav 40 var åker. Man 

hade 5 hästar, 5 unghästar, 10 kor, 20 ungdjur och 15 svin. 

 

 
Den fyrlängade tegelgården vid Svartahål, Revinge 5:4. 

 

Nära granne med gården fanns det andra hemmanet Revinge 5. Denna 

gård hade 39 hektar mark. Ekonomibyggnaderna var uppförda på 1880-talet 

och den fristående mangården 1883. En av ekonomilängorna står kvar och 

gårdsplatsen är tydligt inramad av stora träd i räta rader. 



 

 

45 

Mitt ute på fälten vid Svartahål står en vindturbin i järn. Under slutet av 

1800-talet inleddes torrläggning av översilningsängarna och uträtning av 

Kävlingeån vilket medförde en sänkt vattennivå i ån. På 1860-talet dikades 

området kring Svartahål men en del diken på ängarna låg lägre än Kävlingeån 

varför vattnet måste pumpas ut till ån. Vattenpumpen drevs med hjälp av den 

vindturbin kopplad till en arkimedesskruv som fortfarande står på fältet intill 

Svartahål. Väster om Revingeby finns en likadan vindturbin och det kan ha 

funnits flera, även om det bara är dessa båda som finns utritade på 

Häradsekonomiska kartan 1915. 
 

 
Vindturbinen vid Svarta hål. Anläggningen står i slutet av ett inhägnat dike med en rostig 

arkimedesskruv som leder ner i dyn.   
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Karstgård 
Karstgård (RAÄ 127) ligger öster om Torna Hällestad och en liten bit söder 

om MSJ:s tvärbana Dalby-Bjärsjölagård. Gården består i dag av två 

ekonomilängor efter att mangården revs på 1980-talet. Gården ligger på en 

liten höjd i det flacka landskapet med vid utsikt åt väster med Torna Hällestads 

by och kyrka i fonden. I öster finns en björkdunge och en bit söderut ligger ett 

litet skogsparti som omgärdar gården Vaselund, i övrigt är landskapet öppet.   

Enligt Häradsekonomiska kartan 1915 bestod gården av en manbyggnad med 

två fristående ekonomilängor i nord-sydlig riktning och en vinkellänga. I dag 

står den östra längan kvar och en del av den västra. I trädgården, som låg norr 

om boningslängan, finns ett fruktträd och några större träd i kanten mot ängen 

i väster. På ängarna i väster fanns också två märgelgravar varav den ena ännu 

är tydlig som en träddunge. 

RAÄ:s beskrivningar från 1960-talet är noggranna även om fotografier 

saknas. Bostadshuset var av rött tegel med sockel i oputsad natursten och 

sadeltak klätt med rött tegel. Fönstren var vita sexrutade och dörrarna i gul 

respektive vit panel. När RAÄ besökte byggnaden var den under reparation 

för att förvandlas till officersbostad. Huset verkar innan dess ha varit renoverat 

1959 med korkmatta på golven och enkla tapeter men med spegeldörrar och i 

ett rum schablonmålat tak med inramande fält i olika mönster. 

 Huset var indelat i två bostäder samt bland annat matkällare, tvättstuga, 

pannrum, vedförråd och ett vindsrum. Den östra lägenheten bestod av fem 

rum och kök samt hall. Vid den västra gaveln var tre rum och kök avskilda till 

en särskild bostad. Troligen hade man generationsboende eftersom så pass 

många rum var avskilda.  

Ekonomibyggnaderna bestod av magasins- och stallänga, loge och 

vagnsgarage. Magasins- och stallängan hade putsade vitkalkade tegelväggar 

med gavelrösten i röd locklistpanel. Fönstren var delvis moderna och taken 

täckta med eternit, dels korrugerad, dels fjälleternit. Portarna var 

grönmålade. De övriga byggnaderna hade väggar av röd locklistpanel. Det 

fanns också ett garage byggt med vitputsade siporexväggar och sadeltak täckt 

med korrugerad eternit. 

Brukarna på Karstgården 

Enligt laga skifte i Hällestad socken 1824 har gården beteckning D. Den var på 

4,5 mantal och ägdes av Karsten, härav gårdsnamnet. Markerna bestod till stor 

del av äng. Gården finns inte markerad på 1865 års karta, trots skifteskartan 

1824. I Hällestad genomfördes även laga skifte 1926, samtidigt som Karstgård 

renoverades och snart såldes. 

Enligt Skånska Gods och Gårdar (1944) bestod gården av en manbyggnad från 

1888 och ekonomibyggnad uppförd omkring 1870 vilka var ombyggda 1926. 

Arealen var totalt 16 hektar, varav 8 åker och 8 betesmark. Jordarten var 

sandmylla på sandbotten och man hade 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 2 får, 
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ett 100-tal höns och ett 50-tal gäss. Ägare var Ivar Olsson, född 1888. Han 

köpte gården 1928.  

Enligt Skånes bebyggelse (1963) ägdes och brukade gården av hemmansägare 

Wiking Viberg, född 1905 i Malmö. Han köpte gården av Rudolf Hansson år 

1957. Viberg moderniserade mangården 1959. Huset hade 8 rum, hall, två 

förstugor, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, centralvärme och 

wc. Ladugården från 1800-talet i tegel med eternittak hade moderniserats 

1958-59. Ekonomibyggnaderna och mangården var således alldeles 

nyrenoverade när Kronan förvärvade fastigheten. Och ändå är 

mangårdsbyggnaden riven i dag… 

 

 
Foto på Karstgård manbyggnad ur Svenska gods och gårdar 1944. 
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Häradsekonomiska kartan 1915.  

Ekonomiska kartan 1970. 

 

 

 

 
 

 

På Ekonomiska kartan 1970 har 

ekonomilängorna och vägen förändrats 

något och allén verkar vara borta. I dag finns 

några träd och två ekonomilängor kvar. 
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Karstgårds egnahem  
Kring 1920 styckades några tomter av som egnahem från Karstgård marker. 

Två tomter fanns alldeles intill järnvägen och man anar i dag tomterna genom 

trädraderna som ramat in byggnaderna. I RAÄ:s inventering uppges ett (nr 

35, Hällestad 4:4) vara byggt 1926 direkt söder om järnvägen. Det var ett hus 

av ”sandsten” (avser sannolikt någon typ av kalksandsten), både tak och fasad. 

Innerväggar var klädda med masonit eller treetex, även i badrummet.  Det 

fanns också ett stall sammanbyggt i vinkel med logen. Även stallet var byggt i 

”sandsten” medan logen hade röd lockribbpanel. Det finns också fotografier på 

ett svinhus byggt av halm. Brukare var Erik Emanuelsson.  

Det andra huset (nr 36, Hällestad 4:2) låg direkt norr om järnvägen och 

var troligen byggt samtidigt med det förra. I RAÄ:s beskrivning anges 

ekonomibyggnaderna som f.d. stall och loge, så man får nog tänka sig att 

gården inte brukades längre. Beskrivningarna är väldigt noga och en fin källa 

till studier av byggnadsmaterial och utförande kring 1920-talet. Siste brukare 

var Bernhard Jönsson.  

 

 
Bostadshuset från ca 1926 har nr 35 i RAÄ:s inventering i mitten av 1960-talet. Västfasaden som 

vänder sig mot grusvägen. Foto: Riksantikvarieämbetet 1964. 
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Samma trädrader i dag som 1964 och vägen som gick väster om bostadshuset.  Fotot är taget på 

ungefär samma plats och åt samma håll som RAÄ:s foto ovan. 

 

  
Egnahem (RAÄ nr nr 36).  Köket till RAÄ nr 36.  

  



 

 

51 

Stensoffa, Silvåkra 3:20 
Stensoffagården (RAÄ 113) har fått sitt namn efter den vilsten (stensoffa) som 

står utmed vägen mellan Tvedöra och Silvåkra. I Svenska gods och gårdar (1944) 

anges att vilstenen är omkring 400 år, d.v.s. att den skulle vara från mitten av 

1500-talet. Det är nog inte så sannolikt, troligare har den med den militära 

mötesplatsen vid Tvedöra (1825-87) att göra. Eller så har den ingått i ett 

system av skjutsställen? Vilstenens exakta ålder och funktion blir nog svår att 

fastställa.   

 

 
Häradsekonomiska kartan 1915. Stensoffagården inringad. Landsvägen västerut är kantad av träd, 

troligen almar, och där ligger även den större gården Silvåkra Nygård. Rakt norrut ses Jöns 

Nilssons gård, omgiven av sankmark, som vid denna tid visade sig vara en bra inkomstkälla 

genom torvbrytning. 

Sista brukarna 

På Stensoffa gård bodde Hjalmar och Hilda Olsson med sönerna Harry (f 

1929) och Assar (f 1930). Hjalmar var 35 år när han 1925 tog över gården av 

sin far, som i sin tur hade köpt den 1905. Sonen Harry drabbades av 

barnförlamning, men hade hönseri på gården från 1945. Assar, som arbetade 

på Blanks murbruksfabrik, bodde kvar här fram till 2000-talet.  

Stensoffa beskrevs av RAÄ i mitten av 1960-talet: ”Gården består av 

bostadshus, stall-loglänga, svinstall samt hönshus. Den omfattar ca 40 tunnland. Alla 

byggnader befinner sig i miserabelt skick och hygienen är obefintlig.” Och så 

antecknat på situationsplanen: ”Inträde i gården vägrat.” Skicket på gården 

beskrivs kanske bäst av en annan besökare, som noterade att gårdens katter 
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fick mjölk uthällt direkt i hålor i jordgolvet. Gårdsbyggnaderna var uppförda 

kring 1870. 

 

 
Stensoffagården enligt RAÄ:s inventering 1965. Norr är åt vänster i bilden. 

 

Inte så konstigt då att gården vid Assars utflyttning var i ett bedrövligt 

skick, närmast fallfärdig. Den revs omgående av Kronan. På platsen växer 

något mindre fruktträd och tittar man noga hittar man lite rester av 

byggmaterial som tegel och något gjutjärnsrör. Annars är allt borta och det är 

svårt att se att här legat en liten gård överhuvudtaget. 

 

 

Platsen för Stensoffa 

gård. Endast några 

små fruktträd markerar 

platsen.   
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Torvbrytning 
Stensoffagården var en av de gårdar som bedrev en ganska omfattande 

torvbrytning sydväst om Krankesjön. De andra gårdarna som där bedrev 

torvtäkt var Silvåkra Nygård 3:2 (riven) och Silvåkra 7:2 (nuvarande 

ekologiska forskningsstationen, ägdes av Jöns Nilsson, kallad ”Jöns i mossen”). 

I Svenska gods och gårdar anges att Stensoffagården förfogade över 22 hektar 

mark med 6 hektar åker och 16 hektar skog- och mossmark. 

Torvbrytningen fick ett stort uppsving under första världskriget då det 

rådde stor brist på stenkol. Torven användes framför allt som bränsle, till och 

med ånglok eldades med torv under krigsåren. Man använde även strötorv i 

stall, ladugårdar och latriner. Torven såldes i stor skala till tegelbruken i 

Veberöd och till Malmös pudrettfabrik.  

Det var ett tungt och mödosamt arbete att ta upp torv och arbetarna fick 

ett stort krus med mjölk och ett par råa ägg var varje morgon. Torven skars 

upp i bitar stora ungefär som tegelstenar och kullades för att torka. Därefter 

förvarades och torkades torven i särskilda torvlador. Dessa fanns dels ute på 

torvbrytningen, dels hade flera gårdar mindre torvlador för förvaring av 

bränsletorv i anslutning till den egna gården.  

Torvbrytningen fick ett nytt uppsving under andra världskriget, då det åter 

rådde brist på stenkol. Då ska det t.o.m. ha lagts ut smalspårsräls så att man 

kunde rulla/vinscha vagnar med torv. Brytningen bedrevs i industriell skala 

med maskiner och man använde arkimedesskruvar att pumpa undan vatten i 

särskilda diken. Rester av detta syns sydväst om Krankesjön, där det ännu i 

dag finns kvar en rostig arkimedesskruv och lite andra rester av produktionen. 

Verksamheten tynade av under 1950-talet.  
 

 
Den troligen sista torvladen revs/ramlade ihop någon gång på 1970-talet och den stod i 

anslutning till torvtäkterna i skogen sydväst om Krankesjön. Torvladan ses i bakgrunden i detta 

foto av Sven Melchert, 1973.  
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MSJ Banvaksstuga  
MSJ byggde banan från Dalby till Bjärsjölagård 1910-11 som en tänkt första 
etapp till en tvärbana från Skåne till Blekinge. Så blev det aldrig och banan 
blev en förlustaffär. Järnvägen förstatligades 1943, persontrafiken upphörde 
1955, godstrafiken 1982 och 1984 revs rälsen upp. Banvaktssugan byggdes 
efter typritning av MSJ 1910 och låg med gaveln mot banan. Här var 
huvudingången med farstu, inne i stugan var det kök med vardagsrum och 
bäddsoffa, sedan ett matrum och bredvid det ett mycket litet sovrum. I andra 
gaveln var det en ”finfarstu”, som man sällan använde. Vid Kvinnevad någon 
halvmil längre ner på banan mot Harlösa ligger en banvaktsstuga kvar av denna 
modell, dock i dåligt skick. 
 

 
Häradsekonomiska kartan 1915. Banvaktsstugan norr om banan är inte utskriven med text, som de 

brukar vara på denna detaljerade karta, troligen för att kartan och järnvägen tillkom ungefär 

samtidigt. Till höger i bild ses Silvåkra station. 

Järnvägare 
Nils Persson var den siste banvakten. Banvakten hade i uppgift att sköta en viss 

del av banan: rensa sly, kontrollera räls och slipers samt se över andra 

anordningar. Till sin hjälp hade han en dressin. Det ålåg oftast hustrun att 

ombesörja bomfällning (banvaksstugorna placerades gärna vid en väg så att 

man samtidigt fick denna korsning övervakad). Till banvaktsstugan hörde en 

trädgård som möjliggjorde lite hushållsodling och möjlighet att hålla några 

höns och kaniner. Nils Persson flyttade kring 1935 till stationen och blev stins 

medan hans hustru Ninni kom att sköta posten.  

Nils Lundqvist var den siste järnvägsanställde som bodde i huset. Han var 

inte banvakt, men anställd av järnvägen som banarbetare. Han och hustrun 

Hildur med barn flyttade till Dalby på 1950-talet. Den tidigare banvaktsstugan 

inlöstes därefter av Kronan och användes sedan som fritidshus. De första 
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hyresgästerna var familjen Kruse. Byggnaden revs i början av 1970-talet. 

Banvallen finns kvar som en del av Skåneleden och här finns även grindstolpar 

som indikerar att det funnits en övergång just här, från banvaktsstugan till 

gården på andra sidan banan, Silvåkra 2:18. Syrenbuskar markerar var 

banvaktsstugan legat.  

 

 
Banvaktsstugan anas till höger i bild, med gaveln ut mot banan. Lägg märke till mjölkbordet vid 

uppfartsvägen till Silvåkra 2:18. Foto ca 1960, Bertil Olsson. 

 

 
Banvallen mot sydväst/Hällestad. Banvaktsstugan låg till höger I bild.   
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Gården Silvåkra 2:18 
Silvåkra 2:18 (RAÄ 41) har troligen tillkommit genom hemmansklyvning och 

finns med på Generalstabskartan 1870. I Svenska gods och gårdar 1944 anges att 

mangårdsbyggnaden är uppförd i tegel 1911 och ekonomibyggnaden 1933. 

Bostadshuset var sammanbyggt i vinkel med stall och loge och på gården fanns 

även en fristående garagebyggnad som fram till 1930-talet varit slakteri med 

drängkammare samt ett likaså fristående hönshus. Arealen anges till elva 

hektar åker.  

I Skånes bebyggelse från 1963 uppges att ladugård är från 1910 men 

modifierad 1945. Man kan också läsa att bostaden var på tre rum med 

förstuga, hall, kök och källare. Fastigheten hade elljus, elkraft samt vatten och 

avlopp. Man får där också veta att åkerarealen uppgick till sju hektar. Det är 

en minskning med fyra hektar och något har uppenbarligen skett mellan 1944 

och 1963.  

 

 
Silvåkra 2:18. Foto ca 1960, Bertil Olsson. 

 

Gården köptes 1943 av Nils och Anna Olsson, sedan deras gård på 

Norrevång köpts upp under expropriationshot av Kronan. På gården, berättar 

Bertil Olsson (son till de sista brukarna), odlade man mest potatis på de 

sandiga jordarna. Man odlade också betor, då fick man blast att ge till djuren. 

Gården var på cirka 20 tunnland och när man tillträdde anlitades 

Hushållningssällskapet att kartera jorden för att se vilka grödor som passade. 

Det kostade en slant, men det var det värt.  
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”Potatisen harpas” är Bertil Olssons kommentar till denna bild. Foto cirka 1960, Bertil Olsson.  

Löst jobb 
Många småbruk fick dryga ut inkomsterna med olika sorters säsongsarbete, 

eller ”löst jobb” som det kallades. På våren jobbade man med torvbrytning och 

att gallra och hacka betor, på sommaren var det höskörd och tröskning, på 

hösten betupptagning och på vintern så ”skogade” man, d.v.s. jobbade i 

skogen. Nils Olsson hade sådana jobb då den egna gården inte var 

självförsörjande. När han var och jobbade på andra gårdar skötte hustrun den 

egna gården med en häst, en ko, några grisar och får.  

Potatisplockning och betarbete sköttes framför allt av kvinnor och barn. 

Bertil och hans blivande hustru Gunvor var lediga från skolan tre veckor på 

hösten för att plocka ”pantofflor” på de stora gårdarna runt Silvåkra: ”Man gick 

och plockade efter sprätt.” En gång hade Bertil tjänat ihop så att han kunde köpa 

en klocka. Gunvor hjälpte även till att plantera skog vid Silvåkragården. Det 

var alltid kroppsarbete, minns Bertil. Hans pappa skördade småtegar med lie, 

”så gick frugan bakefter och band nekar”. De torkades i skylar och så tröskades de 

på hösten.  

I Silvåkra fanns på 1940–50-talet två andelströskor som gick runt bland 

delägarna. Spannmålet maldes på Revinge kvarn. Där fanns råoljemotor så den 

kunde gå även utan att det blåste. Kvarnen malde ett fint bakmjöl. Man 

bakade tre sorters bröd: fint, grovt och sursött (surdeg). 

Sälja tomter 
När det på 1940-talet började styckas av tomter till fritidshus i Ekskogen söder 

om Krankesjön gjorde Nils och Anna Olsson likadant. Man styckade av nio 

tomter till fritidshus i början av 1950-talet. Det är förklaringen till den 

minskade jordbruksarealen. Så även om man fick mindre egen jord att bruka 
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så tjänade man en slant på avstyckningen. Förtjänsten användes till att byta 

dörrar och fönster i mangårdsbyggnaden, ”där blev aldrig något över att lägga i 

madrassen”. De som köpte tomter var stadsfolk från Malmö och Lund. En av 

sommarstugeägarna anlade dessutom en swimmingpool på sin tomt – en 

nymodighet man inte sett like till.  

 

 
Grävning – för hand som det verkar! – av swimmingpool. Kan bli en lika stor sensation när den 

grävs fram av arkeologer någon gång i framtiden som när den anlades! Foto troligen från slutet av 

1950-talet av Bertil Olsson.  

 

 

Drakflygning med 

sommarstugorna i 

bakgrunden. Foto kring 

1960, Bertil Olsson.  
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Grannar 
Bertil och hans hustru Gunvor – också uppvuxen vid Silvåkra – minns att man 

kvällstid var hemma och sysslade med kortspel, handarbete och lyssnade på 

radio. Bertil berättar att hans föräldrar brukade telegrafera med lyset på 

ovanvåningen till grannarna när det var dags att komma och spela kort. 

Grannhus var två villor/egnahem byggda på 1940-talet och där bodde Anders 

och Ester Nilsson i det ena och slaktare Nils Jönsson med hustrun Anna i det 

andra. Båda husen är rivna.    

 

  
Foto RAÄ 1964.   Foto RAÄ 1964. 

 

Nils och Anna Olsson sålde gården till militären kring 1955-60 och Nils 

bodde kvar till 1980. Gården brändes ner som ett övningsobjekt senare på 

1980-talet. Även sommarhusen köptes upp av Kronan och revs allteftersom, 

det sista för cirka fem år sedan. Det finns inga synliga spår kvar av varken gård 

eller sommarstugor.  

 

 
Den lilla vägen som passerade förbi Silvåkra 2:18 och över järnvägen (banvallen till vänster i bild) 

till sommarstugorna. Lägg märke till grindstolparna.    
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Revinge mölla 
Revinge mölla står i det öppna flacka landskapet söder om Revingeby, relativt 

nära Krankesjöns nordvästra strand. Denna plats där kvarnen står hör till det 

område som försvarsmakten köpte in under 1940-talets början. 

Vindmöllan står ensam intill vägen men så har det inte alltid varit. Möllan 

tillhörde en gård med bostadshus och ekonomilängor, precis som en ”vanlig” 

lantbruksfastighet. Som på så många andra ställen på Revingefältet markerar 

några träd och syrenbuskar platsen där gården låg. Landskapet är öppet, man 

ser ända till Svartahål i nordväst, till Sommarbo i öster och söderut där tre 

gårdar tidigare låg.  

 

 
Skånska rekognosceringskartan 1820. De två vägarna (bruna linjer) leder från Revingeby söderut 

mot Tvedöra respektive Silvåkra och har i stort sett samma sträckning i dag. Några byggnader 

fanns utspridda i landskapet och en liten klunga som kallas Osa Husen. Jämför man husens läge 

med bäcken och Fönesjön så är platsen ungefär i korsningen där Revinge mölla står i dag. 
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Häradsekonomiska kartan 1915 och Ekonomiska kartan 1970, Revinge mölla är inringad. Det är 

små förändringar i byggnadernas antal och placering samt i linjerna mellan 1915- och 1970-års 

kartor. Den lilla gården som låg sydost om kvarnen har brunnit och byggdes upp på nytt något 

längre norrut och gården söder om Kronoskogen syns 1970 endast som en grupp med träd och 

buskar. Men både de tre stora gårdarna, Sjötorp, Ellagård, och Sommarbo, finns kvar 1970 liksom 

de små gårdarna i sydost och väster om Ellagård.  I dag finns förutom vindmöllan endast delar av 

Ellagård och Sommarbo kvar. Av vägen rakt söderut från Ellagård finns inga spår men 

märgelgravarna finns kvar. Gårdsplatserna efter smågårdarna är ännu synliga, liksom linjerna och 

vägarna vid Gravljunga och Kronoskogen. 
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Revinge mölla 2013. 

 

Holländaremöllan som är byggd 1855 (1870-talet enligt Svenska Gods och 

Gårdar) hörde ursprungligen till Ellagård, som ligger direkt väster om 

kvarnen. Då fanns en anställd möllare som bodde på kvarngården. Kvarnen 

kallas ibland också för Ellakvarn. 

När försvarsmakten köpte in fastigheterna i området styckades markerna 

upp i helt nya enheter som arrenderades ut. Till Revinge kvarn tillföll mark 

om totalt 5 hektar som sammanslogs från både Ellagårds och Sommarbos 

tidigare ägor.  

Kvarngården vid mitten av 1900-talet 
Lars Billqvist växte upp och bodde på Revinge kvarn till 1958. Hans föräldrar, 

Carl och Johanna Billkvist, var de sista egentliga brukarna på Revinge kvarn. 

De kom till gården 1943 och arrenderade fastigheten av försvarsmakten. Carl, 

som var född i Vallkärra, började 1932 arbeta på en liknande mölla i Grönby 

vid Anderslöv, men tog nu chansen att bli sin egen möllare. I samband med att 

Billkvists kom till gården motoriserades kvarnen och efter det användes 

vingarna sällan, även om de var fullt funktionella. Det hände någon gång att 

det spelades in film vid kvarnen, då fick vingarna snurra.  

Kvarnen användes flitigt och jordbrukarna från trakten kom till kvarnen 

för att få sin säd malen. Förutom kvarndriften och handel med spannmål 

odlade familjen råg, vete, potatis och sockerbetor. De hade också två kor och 

cirka 15 grisar. 

Från slutet av 1940-talet och in på 1950-talet fick Lars följa med sin far när 

han körde potatis med traktor och släp till bränneriet på Västra Tvet.  Det var 
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inte så stor mängd potatis som kördes dit, runt fem till sex ton. När de kom 

fram till bränneriet östes potatisen av på ett galler varifrån den ramlade ner i 

en grop för att tas in i produktionen. Det var ofta flera jordbrukare som 

samtidigt lämnade sin potatis vid bränneriet. 

Kvarnen drevs av Billkvist till 1958 när de flyttade från gården till 

Revingeby. De var tvungna att lämna möllan på grund av att det inte längre 

var lönsamt att driva den lilla gården och kvarnen. Elektriciteten hade tagit 

över, folk malde själva och de stora kvarnarna tog över. Jordbrukets 

rationalisering med inriktning på större enheter om minst 10-15 hektar hade 

inletts och antalet gårdar i drift på fältet blev allt färre.  

När Kronan köpte upp alla gårdar tog lantbruket slut på Revingefältet. 

Efter 1958 arrenderades gården ut i några år med sedan blev den stående tom 

och hann bli i dåligt skick innan den revs på 1980-talet. 

 

 
Foto ur Svenska Gods och Gårdar 1944. Manbyggnaden och ekonomibyggnad med stall, loge, 

svin- och hönshus var uppförda på 1890-talet. Arealen var delvis täckdikad. 
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Revinge mölla 2013, vy mot väster. Intill träd- och syrendungen, till höger i bild, stod kvarngården 

med mangård och ekonomilängor fram till 1980-talet. Ellagårds röda tegelgård skymtar bakom 

kvarnen.  

Statare och dräng 

Det är så lätt att man ställer frågan varifrån kommer dina föräldrar? Men alla 

har inte haft en fast punkt under uppväxten. Lantbruket var fram till mitten av 

1900-talet ytterst beroende av arbetskraft och många människor arbetade då 

på landsbygden. Efter andra världskriget började arbetet allt mer mekaniseras 

samtidigt som lönerna steg, vilket ledde till att det blev dyrare att hålla med 

betald arbetskraft. Familjejordbruk blev den vanliga konstellationen, med 

”obetald” arbetskraft, och många lantarbetare tog också chansen att börja 

arbeta inom industrin där det många gånger var bättre betalt.  

Den tidigare arbetskraften bestod ofta av statare, personer eller oftast en 

familj som fick betalt i stat (mat och bostad) från gården de jobbade på. Statare 

flyttade ofta, kanske med förhoppningen om bättre villkor på nästa gård. 

Johanna Billkvist, född Nilsson, kom från en statarfamilj och flyttade varje år 

under sin uppväxt från gård till gård i trakten kring Revinge. Hon sade sig ha 

bott på nästan alla platser och gått i nästan varje skola i trakten. 

Lars Billkvist arbetade under två tre år i slutet på 1950-talet som dräng på 

Ellagård. Han fick betalt med 50 kronor i veckan samt mat, men bodde 

hemma på kvarngården. Han jobbade från klockan 07.00 till 18.00 och på 

lördagarna till klockan 13.00. Han utförde alla möjliga sysslor som hör till ett 

lantbruk med djurhushållning och odling. Förutom Lars fanns en särskild 

ryktare anställd, ryktaren arbetade ungefär som en ladugårdsförman gör i dag. 

Men även Lars fick sköta om djuren. På Ellagård hade man mjölkkor som 

skulle mjölkas varje dag. När korna kom in från sommarbetet hade pälsen 

hunnit växa sig lång och skulle klippas och borstas inför vintersäsongen när de 
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stod uppstallade. Till en början hade man på Ellagård fyra ardennerhästar och 

en traktor. Lars fick köra bådadera, men senare fanns bara traktorn kvar.  

När familjen 1958 flyttade till Revingeby gick Lars i skolan där och 

jobbade sedan en tid i Lund. 1971 återvände han för att arbeta på Revingehed 

för regementet. Carl fortsatte att jobba på det lokala postkontoret i Revingeby 

som lantbrevbärare och som kyrkovaktmästare i Hammarlunda. Johanna 

hjälpte honom med arbetet i kyrkan. 
 

 
Ellagård med manbyggnad och en del av en ekonomilänga används i dag av försvarsmakten. 

Grund och sockelstenar visar att ekonomilängan som finns kvar tidigare har varit längre, medan 

de övriga ekonomilängorna är rivna. 

 

 
Ellagård på en målning från 1920-/30-tal. Varken ekonomibyggnaderna till höger i bilden eller 

vägen som gick ner till Krankesjön finns kvar.   
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Västra Tvet 
Berättelsen om Västra Tvet (RAÄ 23) baseras på äldre kartor och den text 

som finns sammanställd på kulturportal Torna-Hällestad. Men den egentliga 

berättelsen har vi fått genom Ewa Andersson som växte upp på gården på 

1950–60-talen. 

Västra Tvet hittar man i den södra delen av Revingefältet. Här har funnits 

en stor herrgård med allé och parkträdgård, många ekonomilängor och ett 

bränneri. I dag finns inga byggnader kvar och namnet Västra Tvet finns inte 

heller längre utskrivet på kartorna, vilket visar på att platsen håller på att 

glömmas bort. Utan äldre kartor eller utan någon som kan berätta, så kan man 

knappt föreställa sig den stora gård och det liv som funnits här. Endast allén 

och några tegelstenar skvallrar om att här en gång funnits en stor gård. 

 

 
Västra Tvet 2013. Vy från gårdsplatsen mot öster. 

 

Västra Tvets allé leder i dag fram till en tom äng med en liten träddunge. 

Träden i allén är stora och gamla men flera är i dåligt skick. På platsen där 

gården låg finns inga spår kvar, men tack vare trädens placering i rader, som 

en inramning, kan man förnimma var bostadshuset med den stora 

parkträdgården låg. Där ekonomilängorna stod finns endast några 

betongfundament kvar efter att den sista längan revs på 2000-talet. 

Bostadshuset och övriga ekonomilängor revs på 1970-talet och ska ha varit i 

dåligt skick och angripna av husbock. 
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Den lilla bron över vattendraget leder från bränneriet mot Västra Tvets gård, vy mot väster. 

Bostadshuset låg intill träden till höger i bild och ekonomilängorna rakt fram. 

 

Vid platsen sammanstrålar tre mindre vattendrag till ett. Närheten till 

vatten var ofta en viktig faktor för gårdarnas lokalisering då vattnet var 

livsnödvändigt och en naturlig kraftkälla. Från gårdsplan leder en liten väg 

österut ner mot ån och vidare över en liten bro till platsen där bränneriet låg. 

Av bränneriet finns några murade tegelrester, några järnrör och bultar samt en 

hög med kakel. Ett litet murat parti samt ett rör som leder direkt ut till ån 

visar att bränneriet låg precis öster om ån. Enligt Generalstabskartan 1865 har 

det också funnits en vattenmölla, men på västra sidan ån.  
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Den sista ekonomilängan innan den revs, foto Daniel Melchert 2005. På flygfotot sid 66 kan man 

också se denna länga som känns igen genom sitt höga takfall. 

Historik Västra Tvet 
Gårdstomten är idag klassad som fast fornlämning och äldsta belägget för 

bebyggelselämningar är från 1473. Västra Tvets gård var ursprungligen ett 

danskt kronogods som 1658 blev svenskt ”för underhåll av militär” och lagt 

under rytteriet. 1673 förlänades gården till kyrkoherde Sven Knutsson. 

Härefter innehades godset av olika högheter. I början av 1700-talet var godset 

donationshemman av Eleonora Leyonsten. Hemmanen brukades av olika 

personer till vilka innehavarinnan förmodligen utarrenderade dem. Eleonora 

avled på Västra Tvet 1743 och finns begraven i Torna Hällestads kyrka. Efter 

1800 fick gården ett starkt uppsving och innehades liksom tidigare av olika 

personer, men alltid av militärer fram till 1900-talet. 
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En gammal bild av Västra Tvet. Framför mangården kan man också se två människor. Den 

trelängade gårdsformen är den samma som på flygfotografiet nedan. Foto/målning från Ewa 

Andersson, ursprung och årtal okänt. 

 

 

     
Skånska rekognosceringskartan 1820. 

 

Västra Tvet ligger på alla äldre kartor precis i skarven mellan två kartblad, 

därför är kartorna som presenteras här något avhuggna. På Skånska 

rekognosceringskartan är det någonting som inte stämmer när vi försökt att 

sammanfoga de två kartbladen. Gården finns dock utritad som en kringbyggd 

gård med en fristående länga. På det norra kartbladet finns en parkanläggning 

(mörkare rektangulära fält) utritad nordväst om W Twet. Intill vägen i norr 

finns också ett ensamt hus markerat. 
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Generalstabskartan 1865, W. Tvet markerad med bostadslänga och vattenmölla. Längs vägen finns 

flera småställen.  

 

Gården vid W. Tvet finns markerad på Generalstabskartan 1865 med en 

bostadslänga och en vattenmölla. Längs med vägen i norr ligger många små 

hus vars läge överensstämmer med föregående karta. En del av husen är 

markerade med ”T” som betecknar torp. 
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Västra Tvet på Häradsekonomiska kartan 1915. 

 

På Häradsekonomiska kartan 1915 här ovan ser Gården Västra Tvet ut att 

vara en stor gård med två manbyggnader (markerade med röda rektanglar på 

kartan) och stora ekonomilängor (svarta rektanglar). Mangården ligger i en 

parkträdgård och skyddas av skog åt norr. Söder om gården låg bränneriet, på 

kartan finns också ett mindre boningshus intill detta.  

 

   
Häradsekonomiska kartan 1915 och Ekonomiska kartan 1970. Den lilla vägen som är markerad 

med pil är tydlig ännu i dag. På 1970-taletets karta är den trekantiga trädgårdsanläggningen som 

vi såg på 1820-års karta ännu skönjbar.  Trädgården inramad av stora träd kan fortfarande anas. 
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Ekonomiska kartan 1970 är ungefär samtida som den sista brukarfamiljen blev 

tvungen att lämna gården. Brukningsenheterna i Hällestad var vid mitten av 

1900-talet av varierande storlek, Västra Tvet var en av de större. 1970 har 

gårdens byggnader förändrats en del sedan 1915 och bränneriets ganska korta 

tid är över och byggnaderna rivna.  

Västra Tvet är inte med i Riksantikvarieämbetets dokumentation från 

1965. De nekades tillträde till gården, som angavs vara under renovering. Inte 

heller de små husen väster om gården är med i dokumentationen.  

Brukarna på Västra Tvet  
Enligt Svenska Gods och Gårdar 1944var brukaren godsägare Karl Olsson. 

Marken bestod av 105 hektar åker och 58,5 hektar betesmark. Jordarten var 

svart-, sand- och grusmylla på sand- eller lerbotten.  

Enligt Skånes bebyggelse 1963 (Tvets Västra 3:2 – 11 mfl, Tvets Gård) 

bestod gården av 200,3 hektar, varav 150 åker och 50,3 skog. Man hade 65 

kor, 130 ungdjur, 130 svin. Mangårdsbyggnaden anges vara från 1800-talet, i 

två våningar och moderniserad 1953. Huset var byggt av tegel med skiffertak 

och innehöll 15 rum, 2 hallar, förstuga, kök och källare. Det fanns elljus, 

elkraft, vatten, bad, centralvärme och wc. Ladugården angavs vara byggd 

1939 av tegel med eternittak – den byggnad som stod kvar in på 2000-talet. 

 

 
Västra Tvet på 1960-talet. Bilden visar norrfasaden mot trädgården med en terrass av kvadersten. 

På gaveln till vänster i bild fanns köksingången. Foto från Ewa Andersson. 

 

De sista brukarna på Västra Tvet var Malte (född 1919) och Ingrid 

Persson. De köpte gården 1948 av Sven Svensson och bodde här till cirka 
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1968 varefter familjen flyttade till Veberöd. Både Malte och Ingrid var 

utbildade på lantbruksskola och traditionen fanns i släkten då även Maltes far 

var lantbrukare. På gården hade man företrädesvis mjölkkor. På de cirka 200 

hektaren odlade man mycket potatis samt råg, vete och sockerbetor. 

Jordbruket sköttes maskinellt med traktor och bland annat harv och 

potatiströska.  

Ingrid arbetade hemma och skötte hushållet och Malte tog hand om 

jordbruket och djuren. Man hade även anställda, både fast anställda i 

ladugården för mjölkning samt extrafolk vid skördetid och betupptagningen. 

En av de anställda var Karl Hansson och hans fru, de kallades för Herr och Fru 

Hansson och bodde i Torna Hällestad i ett litet hus precis bredvid butiken. Fru 

Hansson hjälpte Ingrid i huset med bland annat städning. Två andra anställda 

var Nilssons och Åkessons, de bodde i två av husen längs vägen väster om 

gården. Herr Nilsson skötte bland annat ladugården, korna och mjölkningen. 

Tant Åkesson hjälpte till på gården ibland och var bland annat barnvakt.  

På Västra Tvet var det liv och rörelse och barnen var mycket ute och lekte 

(1950-talet) i den stora parken som låg norr om bostadshuset. Andra 

förlustelser var att titta på dem som arbetade, när man mjölkade och när 

korna kalvade. Bränneriet var en stor byggnad dit barnen sprang och tittade på 

vad som hände. I parken fanns många vårblommor, som snöklockor, 

snödroppar och ramslök. I köksträdgården söder om gårdsplanen växte hallon 

och vinbär. Barnen gick i skolan till och med 6:e klass i Veberöd, men hörde 

egentligen till Torna Hällestad. För att ta sig till skolan cyklade de till 

Tvetkorset och tog sedan skolbussen som kom från Silvåkrahållet till Veberöd.  

De sista åren på gården hade familjen Persson kvar en del av mjölkkorna 

men marken var utarrenderad till Lennart Stener på Vaselund. Lennart var 

kusin till Ingrid och var den som startade ranchdriften på Vaselund med 

frigående köttdjur på fältet.  

Familjen Persson ville inte sälja gården vid Västra Tvet till Kronan, det var 

en stor gård med god potential i det allt mer rationaliserade samhället och 

enligt tidens storjordbrukspolitik. Men till sist gav de upp gården delvis på 

grund av familjeskäl. Även om livet på gården var upplevelserikt och familjen 

ville behålla gården upplevde barnen flytten till Veberöd som positiv eftersom 

de fick fler kompisar på nära håll. Efter flytten köpte så småningom fadern en 

ny gård i Västra Götaland. 
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Mangården interiör. Foto: Fortifikationsverket, troligen 1968. 

 

 
Mangården interiör. Foto: Fortifikationsverket, troligen 1968. 
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Mangården interiör. Foto: Fortifikationsverket, troligen 1968. Observera de ålderdomliga 

plattgångjärnen, de tyder på att gården är från 1600/1700-talet eller så är gångjärnen 

återanvända. 

 

 
Mangården interiör. Från trapptornet i söder. Foto: Fortifikationsverket, troligen 1968. 
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Västra Tvet. Mangården och de många ekonomilängorna, park norr om mangården och 

köksträdgård söder om. Bränneriet finns till vänster i bild och den låga byggnaden till höger är 

potatiskällaren. Observera även stolptransformatorn intill potatiskällaren och det lilla bostadshuset 

vid vägen i bildens ovankant. Foto från Eva Andersson, årtal okänt men troligen 1960-talet. 

 

 
I dag leder grusvägen med allén upp mot platsen där Västra Tvet låg. Mangården låg till vänster 

vid vägens slut och ekonomibyggnaderna till höger. Foto mot söder. 
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Västra Tvet på 1960-talet. Bilden visar norrfasaden mot parken. Huset flankeras av formklippta 

avenbokar. Foto från Ewa Andersson.  

Bränneriet vid Västra Tvet 
Inom ramen för detta projekt har vi inte hittat några säkra uppgifter om 

bränneriet. De uppgifter som sammanställs här är hämtade från flera olika 

informanter samt kartor och fotografier. 

Bränneriet ska ha startas kring år 1900 och var i bruk troligen fram till 

1960-talet. Bränneriet finns angivet och utritat på kartorna från och med 

Häradskartan 1915 fram till slutet av 1960-talet, men på 1970 års karta finns 

det inte längre med. Troligt är att det lades ner i anslutning till att Kronan 

började köpa upp marken på 1960-talet och att det revs samtidigt som gården 

kring 1970. I dag finns faktiskt en del byggnadsrester gömda i gräset där 

bränneriet stod. Det finns tegelstenar och bitar av murade väggar, många 

järnrör, järn i betongfundament och en liten hög med vitt blankt kakel. 

På 1950-talet fanns det riktigt gott om brännerier i Skåne. Det vanliga var 

att de var andelsbrännerier. De var många, små och inte särskilt effektiva, 

varför staten och bränneriidkarnas förening uppmuntrade rationalisering och 

nedläggning. Bränneriidkarföreningen föreslog att Sandby, Harlösa och Västra 

Tvet brännerier skulle slås ihop. Ambitionen var att minst ett av dessa 

brännerier skulle bort. Vi vet inte hur det gick men åtminstone Sandby 

fortsatte sin verksamhet. Den sista stora rationaliseringen av brännerinäringen 

ägde rum 1971 då förhandlingar mellan staten och Sveriges 

bränneriidkareförening ledde till att man lade ner Skånes alla 30 brännerier 

utom två, Gärdsbränneriet och Tomelilla. 
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Västra Tvet bränneri var troligen ett andelsbränneri dit olika lantbrukare 

kom med sina potatislass. ( Läs vidare under Revinge kvarn om körslor till 

bränneriet) Av de rester som finns kvar i marken kan man se att bränneriet var 

murat av rött maskinslaget tegel med ljus slät fog.  

 

 
Rester av bränneriet, ett litet väggparti av rött tegel och ett rör intill ån. Vy mot sydväst. 

 

 
Bränneriet var byggt av rött maskinslaget tegel. De många järnrören tyder på industriell 

verksamhet. 
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Tvetkorset och småställen vid Västra Tvet 
 

 
1820 

 

 
1870 

 

 

                          
1915 

 

I Tvetkorset (den röda cirkeln) fanns åtminstone sedan tidigt 1800-tal en 

större grupp med hus. På den äldsta kartan är de sex stycken, 1870 är de elva 

och 1915 åtta stycken. På Skånska rekognosceringskartan kallas de ”Tvethusen”. 

1915 ligger husen inte exakt på den plats där ”Tvethusen” låg utan istället i 
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huvudsak öster om korsningen. Här stod in till mitten av 1900-talet också en 

torntransformatorstation i tegel. Flygfotografierna från 1940-talet visar i stort 

sett samma landskap. I dag finns här bara en liten lantarbetarbostad precis i 

korsningen och ett fritidshus. 

 

 
Här bodde Allan Nilssons, men i dag är det endast några träd som står kvar och markerar platsen. 

Vy mot väster. 

 

I lantarbetarbostaden markerad ovan med grön cirkel, hus nummer 18 i 

RAÄ:s inventering, bodde Allan Nilsson. Han var son till Nilssons som 

arbetade på Västra Tvets gård vid mitten av 1900-talet. Bostaden bestod 1964 

av bostadshus, garage, ett mindre hönshus och en mindre bod. Boningshuset 

hade renoverats 1958 då hela den västra halvan nybyggdes. Fasaderna var 

gråputsade, sadeltaket klätt med tegel och tvåluftsfönstren var grönmålade. 

Huset hade en hög tegelskorsten och dörrar i brun karosseripanel med råglas. I 

huset fanns finrum, vardagsrum, sängkammare, kök, hall och badrum samt ett 

vindsrum. Garaget var byggt i cementsten med pulpettak av eternit. 

Hönshuset var klätt med liggande gul pärlspånt och pulpettak av tjärpapp. 
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Allan Nilssons hus i Tvetkorset. Vy mot öster och Tvetkorset. Foto RAÄ 1964. 

 

 
Tvetkorset. Huset är nr 17 i RAÄ:s inventering. På vägskyltarna står till vänster Harlösa och Silvåkra 

och till höger Silvåkra gård. Vy mot sydost. Foto RAÄ 1964. 
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Tvetkorset 1970. 

 

På Ekonomiska kartan 1970 fanns i korsningen då bara två bostadshus och 

transformatorstationen (rund ring med en prick i mitten) kvar men fem 

fritidshus har tillkommit. I dag finns endast en liten lantarbetarbostad, nr 14 i 

RAÄ:s inventering, och ett fritidshus kvar.  

Väster om Västra Tvet fanns tre hus och ytterligare ett som tillkom senare 

och syns på 1970-års karta och på flygfotografiet över Västra Tvet. De små 

gårdarna var arbetarbostäder utom hus A där farföräldrarna till Västra Tvets 

brukare bodde. Nilssons och Åkessons som arbetade på Västra Tvet i mitten av 

1900-talet bodde i husen B och C. De små ställena bestod av ett bostadshus 

och ett litet uthus med en ruta jord. Ser man noga på kartan så är det mittersta 

ritat med en trädgård. Jämför man ställena i dag så finns det just på denna plats 

träd som är tydligt planterade i raka linjer. 

På Revingefältet är generellt de små arbetar-/statarlängorna som finns 

kvar parhus med två ingångar och två skorstenar. Till boningslängorna har det 

också funnits små uthus men av dessa finns få kvar. Både vid de hus som finns 

kvar och vid de som är borta ser man ofta trädgården inhägnad av träd eller 

buskar, och i själva trädgården återfinns vanligtvis syrener och något fruktträd.  

 



 

 

83 

 
 

 
Fotografi 2013 och 1970-års karta. 
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Affären vid Silvåkra station, Silvåkra 3:9 
Vid Silvåkra station uppstod inte den vanliga ansamling av hus och 

verksamheter som det ofta gjorde vid en station. Silvåkra gård ägde marken 

och hade uppenbarligen inget intresse av en sådan utveckling. Men helt ensam 

låg inte stationen; några lantarbetarbostäder fanns här och cirka 1918 

uppfördes ett tvåvåningshus i rött tegel (RAÄ 47), ungefär mittemot stationen 

på södra sidan av landsvägen. Det var det enda tvåvåningshuset i 

omgivningarna, bortsett från militärens kaserner.  

 

 
Flygfoto 1947. Svart cirkel markerar järnvägsstationen, röd cirkel markerar affären. Nordost om 

stationen, på andra sidan järnvägen, ser man också fruktodlingarna till Silvåkragården.  

 

Huset uppfördes av Anna Hallberg, som hade affär och lägenhet i 

bottenvåningen. I ovanvåningen bodde hennes bror, postiljon Persson.  

Affärsrörelsen upphörde på 1950-talet, troligen i samband med att 

persontrafiken försvann på järnvägen 1955. Huset stod sedan tomt ett par år 

och övertogs sedan av Sture Hallén innan det inköptes av Kronan. Sture 

Hallén var därefter hyresgäst. Den f.d. lanthandeln revs på 1980-talet och inga 

spår finns kvar i dag.  
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Affärshuset sedan affären nedlagts. Foto RAÄ 1964.  

 

 
Ekonomiska kartan 1970 med inklippta bilder på de två hus som, förutom stationshuset, finns kvar 

vid stationsområdet: ett 1800-talstorp som hört till Silvåkragården och ett bostadshus som 

smeden i Silvåkra, Hjalmar Lindqvist, byggde efter att han pensionerat sig i början av 1940-talet.  
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Sommarstugor vid Krankesjön 
Krankesjön hade uppmärksammats som fågelsjö redan i början av 1900-talet 

och 1931 kom Per Olof Swanbergs bok Krankesjön, ett fåglarnas paradis med för 

tiden sensationella bilder av olika fåglar. Det var troligen dessa kvaliteter och 

det vackra landskapet som lockade ut folk till Krankesjön och snart byggdes de 

första sommarhusen.  

Under 1930-talet började det uppföras sommarstugor vid östra 

Krankesjön, dels av Malmöbor som kunde ta tåget ut, dels av militärer vid 

regementet. Det fanns en hållplats vid Prästavägen och ytterligare en vid 

Kvinnevads banvaksstuga. Den senare var mest till för militärtransporter. På 

1960-talet när övningsfältet utvidgades inköptes allt av Kronan. 

För att tillgodose fågelskådningen och för att hålla området öppet för 

naturintresserade lät militären kring 1970 uppföra ett fågeltorn i sydöstra 

hörnet av Krankesjön. Det fanns redan en väg dit och där låg fyra små 

sommarstugor. Dessa var dock inte de enda i området, lite längre åt norr vid 

ett f.d. grustag kallat Ivans backe fanns ytterligare ett tiotal och längre upp 

längs strandkanten fanns ytterligare stugor.  

År 1972 höll zoologiprofessorn Gustaf Rudebeck en exkursion till 

fågeltornet. Hans hustru Inga var med och bland deltagarna fanns major 

Stellan Richter från Revingehed. Majoren berättade för Inga att en av 

sommarstugorna vid tornet stod tom och hon undrade då om den gick att 

hyra. Så, för 800 kronor om året blev den lilla stugan familjen Rudebecks 

helgnöje. 

Rudebecks hus var det andra sedan man passerat över järnvägen. I det 

första huset bodde en familj från Malmö som hette Andersson och efter 

Rudebecks låg två hus där det bodde två systrar – en i varje hus. De var också 

från Malmö. Gustaf och Inga Rudebeck hyrde huset fram till 1981, kort därpå 

revs sommarstugorna vid fågeltornet. Stugorna i Ivans backe har gått samma 

öde till mötes och det gäller även flertalet av både bostadshus, gårdar och 

sommarhus på denna sida Krankesjön.  

Kvar på platsen finns några knotiga fruktträd och gott om förvildade 

syrenbuskar. Även tågen – som en gång tog semesterlediga ut till naturen vid 

Krankesjön – slutade gå för längesedan, men banvallen finns kvar och är nu en 

del i Skåneleden. Ett nytt fågeltorn finns det också. Och fåglar.  

 

  

Området med sommarstugor (inringat) där det 

numera star ett fågeltorn. Husen låg intill 

järnvägen, och en liten bit norrut låg ytterligare 

en samling små sommarhus vid Ivans backe.   
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Ytterligare 

en vinter- 

bild (!) av 

sommar- 

stugorna 

vid fågel- 

tornet. 

Foto Inga 

Rudebeck 

februari 

1979.  

Rudebecks 

sommar- 

stuga fotad 

uppifrån 

fågeltornet. 

Foto: Gustaf 

Rudebeck  

februari 

1979. 

 

Rudebecks 

sommar-

stuga med 

det första 

fågeltornet 

i bak-

grunden.  

Foto: Inga 

Rudebeck 

februari 

1979. 
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Östra Tvets by och Sjudarehuset 
 

 
 

 
Överst: Skånska rekognosceringskartan 1820. Ovan: Häradsekonomiska kartan 1915. Inringade 

gårdar finns kvar i dag. Även den nordligaste grönmarkerade vägen som är ägogränsen mellan 

Östra Tvet och Silvåkra by är tydlig i landskapet. Knorran ligger utanför Revingefältet och berörs ej 

i denna rapport. Gårdarna 1 och 2 finns på enskifteskartan 1826. Nr 4 ligger på Silvåkra bys ägor. 

 

Vid enskiftet 1826 var Östra Tvet en plats med tre kringbyggda gårdar och ett 

par gathus och några få vägar mellan husgrupperna i närheten, ungefär som det 

ser ut på Skånska rekognosceringskartan. Markerna var uppdelade i åker och 
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äng och gränsade till Veberöds ängar, Silvåkra bys ägor och Västra Tvets ägor. 

På enskifteskartan finns också sjudarehuset som verkar höra till en av gårdarna 

i Östra Tvet. Östra Tvet genomgick förändringar vid skiftet och även senare 

när fritidshusområdet Klingvalla sommarby byggdes och till sist när gårdarna 

avfolkades och delvis revs på 1960–70-talen. Området köptes upp av 

försvarsmakten på 1960-talet. Gårdarna var då ganska stora med i snitt 30-40 

hektar per gård.  

Efter skiftet tillkom fyra gårdar och några småställen närmare Kävlingeån. 

Vägarnas grundstruktur sedan åtminstone 1820-talet ligger kvar men 

landskapet är uppstyckat genom ägogränser och räta vägar sedan varje ny gård 

fick sin egen uppfart. Uppfarterna leder numera in till fritidshusområdet i 

skogsdungen. 

Av gårdarna finns nu kvar nr 7, en ekonomilänga av nr 2 samt nr 12 

(numreringar är RAÄ:s). Nummer 12 är Per Hans-gården som är en fyrlängad 

korsvirkesgård och flyttades till platsen i och med enskiftet. Gård nr 2 hör till 

de gårdar som fanns i byn före enskiftet. Här kan ännu gårdsplatserna och ett 

sankt område, en liten damm, skönjas tack vare träd och buskar som inramar 

tomterna. 

Flygfotografierna från 1940-talet visar i stort sett samma landskap som på 

1915-års karta, men under 1950–60-talen bebyggdes Klingvalla sommarby i 

skogsdungarna vid Östra Tvet med fritidshus i sportsugestil. Av fritidshusen 

som byggdes direkt norr om Sjudarehuset finns bara ett kvar medan de övriga 

är rivna.  

 

 
Vägen genom Klingvalla sommarby mot platsen för gård 6. På båda sidorna ligger fritidshus. 
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Gård nr 1. Vy mot SO. Foto Riksantikvarieämbetet 1964. Dessa fotografier ger även en bild över 

landskapets varierade vegetation. 

 

 
Gård 2. Ekonomilängan som skymtar till vänster i bild finns kvar i dag. Foto Riksantikvarieämbetet 

1964. 
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Gård 3. Gårdsinfarten mot söder. Korsvirkeshuset är det gamla bostadshuset med det nya i tegel 

till vänster i bild. Foto Riksantikvarieämbetet 1964. 

 

 
Gård 4. Översikt mot söder. Foto Riksantikvarieämbetet 1964. 
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Gård 6. Storstugan. Foto Riksantikvarieämbetet 1964. 

 

 
Gård 28. Vy från NV. Foto Riksantikvarieämbetet 1964. På 1970-års karta kallas platsen Hasselbjärs 

backe. 
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2013, ägogränsen mellan f.d. Östra Tvets ägor (till höger i bild) och Silvåkra bys ägor. Vy mot öster 

och platsen där gård 28 låg. 

 

 
Vy mot öster och över Östra Tvets gamla bytomt där en ekonomibyggnad ligger kvar. Träden 

markerar de rivna husens plats. (Stolparna markerar vattenledningen från Vombs vattenverk) 

Sjudarehus 
På Östra Tvets ägor fanns ett Sjudarhus. Det finns utritat på enskifteskartan 

1826 och på de senare kartorna. Cirka fyra km västsydväst, söder om väg 11, 

ligger ett ställe som heter Krutladan och det är sannolikt att dessa två platser 
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har ett samband. På Buhrmans Skånekarta från 1684 finns platsen ”Krutlan” 

och i närheten av Östra Tvet finns skrivet ”Sutarhus”, vilket måste tolkas som 

Sjudarehus.  

Sjudarehus var vanligtvis små hus som låg en bit ifrån annan bebyggelse. I 

Sjudarhusen eller sjudarkojorna kokades svavel. Svavel var en viktig råvara vid 

krutframställning. Svavel har framställts i Sverige åtminstone från 1500-talets 

slut till 1800-talets andra hälft. Särskilt under stormaktstiden var Sverige i 

stort behov av krut. 

En salpetersjudares uppgift var att samla in urindränkt jord för att kunna ta 

tillvara salpeter. Sådan jord fanns i stor koncentration under ladugårdar. 

Under stormaktstiden reste salpetersjudare omkring och samlade upp jorden. 

1723 gavs bönderna rätt att själva tillverka salpeter och sälja denna till 

Kronans kruttillverkare och det blev vanligt att bönderna alltmera utnyttjade 

denna rätt.  

Ännu vid 1800-talets början var bönderna ålagda att leverera salpeter men 

i mitten av 1800-talet upptäcktes stora saltlager i Sachsen vilket kunde 

användas vid kruttillverkning. Härigenom minskade behovet av 

salpetersjudning av jord. Ungefär samtidigt upptäcktes bomullskrutet och 

därmed upphörde sjudningen. 

 

 
Sjudarehuset 2013. Några tegelstenar i murbruk ligger intill träden. Vy mot väster. 
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Norrevång 
Norrevång, som är området nordost om Silvåkra by, köptes in av Kronan på 

1940-talet. I början av 1800-talet var det i princip obebyggt. En väg korsade 

Norrevång och här fanns ett hus som kallades Hurra Huset. 1865 var området 

bebyggt ungefär i samma omfattning som man kan se på 1915-års karta. På 

1970-års karta finns enstaka gårdar kvar, bland annat den lite större Norrvång. 

I dag finns inga hus kvar.  

 

 
Häradsekonomiska kartan 1915 Norrevång nordost om Silvåkra by. Bebyggelsen har  

ungefär samma omfattning som vid mitten av 1800-talet. 

 
På Norrevång är det svårare än på resten av Revingefältet att förstå att 

detta varit ett bebyggt och brukat jordbruksområde. Här är spåren mycket 

otydligare och strukturen har ändrats mer. Det finns knappt några synliga 

gränser i form av gärden, träd eller diken, vägarna har ändrats genom att nya 

små körvägar tillkommit och andra har vuxit igen. Delar av vägarna som man 

ser på 1915-års karta finns dock kvar och några gårdsplatser är tydliga där det 
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växer träd och syrenbuskar. Det är nu 70 år sedan Kronan tog över området 

och det finns inte längre så många som minns hur det var innan. 

Sista brukaren på Norrevång 46/Silvåkra 4:9, inringad på kartan ovan, var 

Nils och Anna Olsson samt deras två barn Dagny och Bertil. De tvingades sälja 

till Kronan 1942 och köpte då Silvåkra 2:18. Bertil berättar att hans morfar, 

Johan Frid, precis hade dött och man hade likvaka när militären stegade in och 

förklarade att man tänkte köpa upp deras gård.  

 

 
Familjen Olsson tillsammans med barnens mormor. Fotot taget på gården Silvåkra 4:9 cirka 1942. 
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Sedan militären tagit över revs ekonomibyggnaderna och 

mangårdsbyggnaden blev bostad åt anställda vid regementet. Gården syns 

ännu på 1970-års karta men revs senare och i dag finns inga spår av gården. 

Grannar var Borgqvist på Norrevång 44 och Klang på Norrevång 43. 

 

 
I dag finns några träd och syrenbuskar på platserna där gårdarna stått, här gård 49 enligt 

Häradsekonomiska kartan 1915. 
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Åtgärdsförslag 

Att sprida och tillgängliggöra information om kulturmiljön 
Det är betydelsefullt att sprida och tillgängliggöra information och berättelser 

om kulturmiljön ur många aspekter. Inte minst kan det höja upplevelsen av att 

vistas i landskapet. Någon kanske redan är nyfiken och letar efter information 

eller spår i landskapet och vill veta hur här såg ut tidigare. För någon annan 

kan det vara en förlorad hembygd. För en tredje kan det vara så att man aldrig 

har tänkt på att Revingefältet är något annat än ett militärt övningsfält. 

Kulturmiljön kan väcka många frågor om platsens historia och hur den hänger 

samman med övergripande förändringar i omvärlden, om tidens gång, om 

identitet eller värde i vid bemärkelse.  

På Revingefältet finns skyltning vid fågeltornen och rastplatsen vid 

Krankesjöns västra strand, men dessa beskriver huvudsakligen naturvärden och 

utdikningen av Krankesjön med dess betydelse för flora och fauna. 

Jordbrukslandskapet som fanns här fram till 1960-talet beskrivs inte. 

Skåneleden går på den gamla banvallen genom Revingefältet från Torna 

Hällestad via Silvåkra fågeltorn och vidare till Harlösa. Över Skåneleden finns 

information och kartor att antingen ladda ner som PDF-filer och delvis som 

app på www.skaneleden.se. Här finns information om bland annat 

allemansrätten, tips på utrustning, ledgradering och kartor. Till varje led finns 

kortfattad information om vad vandraren kan se längs leden. För etapp 13, 

Krankesjön-Väderkullen, finns kort orientering om natur och kulturmiljö och 

över just Revingefältet finns följande information: ”Revingeheds pansarövningsfält 

som passeras blev övningsplats åt infanteriet 1888. Gör ett avsteg från banvallen och 

upptäck Torna Hällestads medeltidskyrka och runstenarna som finns inmurade till 

minne av två modiga vikingamän, Toke och Arre. Byn har troligen sitt ursprung från 

medeltiden och blev så småningom stationsort.”  

Region Skåne är huvudman för Skåneleden och ansvarar för bland annat 

utvecklingsfrågor. För förvaltningen ansvarar Stiftelsen Skånska Landskap och 

kommunerna ansvarar för alla skötselfrågor. Under 2013 tillsatte Region 

Skånes regionala tillväxtnämnd extra medel för att utveckla leden. Fokus har 

varit att se ”hur ambitionsnivån för Skåneleden kan höjas för att ge vandrare en bättre 

upplevelse”. I detta arbete bör kulturmiljön kunna få sin plats. Vi har frågat 

turistbyrån i Lund och Region Skåne om de har intresse av utökad 

kulturmiljöinformation i anslutning till Skåneleden och i detta specifika fall vid 

Revingefältet i Lunds kommun. Båda parter ser positivt på detta.  

De befintliga skyltarna och de kartor som man kan ladda ner eller köpa kan 

utvecklas med en orientering om kulturmiljö. Skyltar ute i miljön är alltid 

lätta att ta till sig när man ”råkar” befinna sig på en plats. Skyltar kan antigen 

vara mycket enkla för att trigga igång tankarna och som en introduktion till att 

se de spår som finns i landskapet eller ge en mer utförlig historik eller 
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berättelse. För den som vill planera sin rutt eller gå en längre rutt är en 

utvikbar folder med karta eller appar alternativ.   

Föreliggande rapport kommer att ligga på God Bostad Kulturmiljökonsults 

och Kulturens hemsidor samt förmedlas till hembygdsföreningarna i de 

berörda socknarna. Hembygdsföreningarna och andra föreningar skulle sedan i 

kombination med sin kunskap kunna ordna till exempel guidade turer och 

kanske starta studiecirklar. 

Bilder och berättelser kan förmedlas genom sajter på internet. Platsr är 

Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen. Här kan vem som helst 

gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och 

lägga en bit till det stora pusslet. Om man bor på en plats bär man troligen på 

berättelser som myndigheter, arkeologer, historiker och stadsplanerare inte känner 

till. Alla dessa ”små” historier – personliga, alternativa – är också byggstenar i ”den 

stora berättelsen”. http://www.platsr.nu/om-platsr/ 

Medlemmar på Platsr kan vara organisationsanvändare (museer, arkiv, 

bibliotek, hembygdsföreningar, skolor) och privatanvändare (enskilda 

personer). Inom projektet har vi börjat med att lägga ut några miljöer på 

Platsr och vår förhoppning är att många fler ska fylla på med sina minnen och 

berättelser.   

Förslag på kulturmiljöer och berättelser 
I kapitlet Fallstudier ovan finns flera miljöer som skulle kunna vara med på/i 

skyltar, folder eller appar. De platser som vi anser särskilt lämpliga för skyltar 

är de platser där dessa redan finns, det vill säga rastplatsen vid västra 

Krankesjön samt fågeltornen, men att de skulle behöva utökas med 

kulturmiljöer också. Övriga platser vid funnit lämpliga är infarterna till 

övningsfältet där det redan sitter infoskyltar; det före detta sandtaget, numera 

badsjön, vid Tvedöra; Silvåkra by, till exempel vid naturbussens hållplats samt 

längs Skåneleden. Skyltarna kan vara både av övergripande karaktär och mer 

platsspecifika, vad det är man ser (eller inte ser) just vid platsen för skylten. 

Där det går att få fram info kan det även vara av intresse att ta del av enskilda 

levnadsöden. Det behöver inte vara så omfattande, se till exempel skyltarna 

nedan.  

Det kan tyckas långsökt att hänvisa till infoskylar i USA men faktum är att 

vi aldrig sett så bra, informativa och samtidigt lättförståeliga skyltar någon 

annanstans. I USA är man noga med att skylta och berätta om platser, om vem 

som bott här, vad anläggningen haft för funktion eller hur den fungerat, hur en 

eventuell renovering gått till. Det finns en levande upplysningstradition som 

kommer till uttryck i skyltningen och man kan ofta läsa om kulturmiljö, 

växter, djurliv, klimat, landskapstyp eller vad det nu kan vara. Alla ska ha 

samma rätt och möjlighet att ta till sig info. I de delar av södra USA där man 

har en stor mexikansk befolkning är skyltarna oftast tvåspråkig.  
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Exempel på skyltar 
 

 
Skylt vid en husruin i Madera Canyon, Arizona. Foto Daniel Melchert 2013.  

 

 
Skylt i Big Bend, Texas som berättar om en försvunnen gård och samtidigt visar några av de 

odlade träd som fortfarande växer på platsen: fikon och pecan. Foto Daniel Melchert 2011. 
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Skylt som visar hur man fick tillgång till dricksvatten på ön Dry Tortugas utanför Florida. Foto 

Daniel Melchert 2012. 

 

 
Det finns så klart bra och informativa skyltar på många andra håll också, som i det före detta 

gruvsamhället Nautanen i Norrbotten. Här är en karta med utritad bebyggelse (allt är borta, 

endast husgrunder återstår) och text på svenska, engelska, tornedalsfinska och samiska.  Foto 

Carita Eskeröd 2013. 
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Exempel på folder 
Här nedan visas ett exempel på en utvikningsbar folder från Forntid i 

Norrbotten/Länsstyrelen i Norrbotten. Foldern inleds med en översiktlig 

historik över det ”försvunna” samhället Tornehamn. På den uppslagna sidan 

finns en karta i mitten med numrerade platser visande rester av byggnader. 

Till varje numrerad plats ges en berättelse eller beskrivning. Ute på plats i 

landskapet finns sedan en markerad stig med pilar samt skyltning vid varje 

plats med samma text som i foldern. Foldern är endast svenskspråkig.  

 

 
 

En folder över Revingefältet skulle kunna ha Häradsekonomiska kartan på 

uppslaget och på något sätt markerat/numrerat om de ställen som man kan 

läsa mer om – en enskild gård, eller torvbrytningen, eller järnvägen, eller 

utdikningen av Bysjön, eller vad man väljer att lyfta fram. En folder kan även 

kombineras med skyltningar på plats, som i foldern ovan.  

Hur en app skulle utformas har vi inte riktigt undersökt. Förslagsvis skulle 

även en sådan utgå från en kartbild och i denna markerade ställen som man 

kan läsa mer om, som till exempel appen som togs fram till utställningen 

Popstad Lund på Kulturen.  
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