
Skånepannans Sydvästskånska Tur 
söndagen den 29 juni kl 11 - 15

Då var det dags för Skånepannans premiärtur som är 13 mil 
lång - vi hoppas det är okej med den extra milen - och går 
genom böljande åkrar och ängar, djupa skogar, förbi vackra 
sjöar, storslagna utsikter, slott och herresäten, kloster och 
genom flera naturreservat.

Vi samlas i god tid före 11.00 på Preem-macken i Staffanstorp (OBS. ingen butik, endast automat-
tankning) - vid rondellen där väg 11 går mot Malmö - och slutar på MacDonalds i Staffanstorp vid 
15-tiden. Hela rundan tar cirka fyra timmar inklusive 1 timmes fikapaus.
Fikar gör vi på Flygrakans Café, samlingspunkt för motorcyklister från hela södra Sverige och Dan-
mark på somrarna. De är förvarnade om att vi kommer, men är tacksamma om vi ringer en dag innan 
och ger besked om ungefär hur många baguetter och mackor de ska göra så att vi slipper vänta 
alltför länge. Det är också okej att vi har egen matsäck med. OBS! De serverar ingen varm mat, men 
vi hoppas det går bra ändå. Ge besked i mail vad ni vill äta när ni anmäler deltagandet!
Ge besked på tel 0709 - 609266 till Pär om ni mot förmodan är försenade på söndag förmiddagen.
Här följer lite information om några av de platser vi passerar, meny och priser på cafét, vägbeskriv-
ning (ifall vi kommer bort från varann) samt karta. Vi ser fram emot en fin tur med mycket nöje!
                     Rosemarie och Pär

Staffanstorp
Första uppgiften om namnet finns år 1304, då orten hette Stafnsthorp. I slutet av 1800-talet öppnades en 
sockerfabrik i Staffanstorp som har präglat orten. Staffanstorp var tidigare en järnvägsknut. Det enda tågrånet i 
Sverige någonsin skedde den 18 mars 1907 på linjen mellan Staffanstorp och Djurslöv.

Skabersjö 
I byn finns Skabersjö gods från slutet av 1200-talet.

Torups slott/Bokskogen
Torup är ett av Nordens bäst bevarade medeltida slott med en histora ända från år 980. Det nuvarande slottet 
byggdes på 1500-talet av Görvel Fadersdotter (Sparre).  1775 drunknade fyra medlem-
mar i adelsfamiljen Trolle i den lilla slottsjön. 1811 samlade sig en skara om cirka 1 
000 drängar vid Torups slott för att protestera mot Karl XIV Johans utskrivning av man-
skap, men upproret slogs brutalt ner i samband med den så kallade Klågerupsmas-
sakern. 30 av drängarna dödades, medan 200 togs till fånga och fördes till Malmöhus, 
numera Malmö museum, där en tredjedel dog i rödsot och andra smittsamma sjukdo-
mar. Några dömdes till döden och avrättades. 
Idag är Torup, som rätt och slätt kallas Bokskogen, Malmöbornas närmaste och käraste fritidsområde med härlig 
bokskog som korsas av mängder med vandrings-, cykel- och ridleder samt motionsspår. Torups slott ägs numera 
av Malmö kommun.

Hyby
Hyby är en gammal sätesgård, känd från 1300-talet. En sevärdhet är Hyby nya kyrka.

Vismarlöv
Här har Cornelis Vreeswijk och hans fru Bim bott.
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Häckeberga slott/Häckeberga naturreservat/Häckebergasjön
Häckeberga slott ligger i Häckebergasjön som är konstgjord och en gång 
anlagd för att skydda slottet. Det är byggt i fransk renässansstil 1873-1875 
av Tönnes Wrangel von Brehmer men har anor från 1300-talet. I dag är 
Häckeberga gourmetrestaurang och hotell med konferenser och fester. 
Mackmyra Whisky har ett av sina whiskylager här. Just nu bor hela film-
teamet med Kenneth Brannagh som ska spela in Wallander för engelska BBC på slottet och till hösten kommer 
svensk TV att spela in ”Stjärnorna på slottet” där.

Blentarp
1902 ägde ett mord rum i Blentarp. Möllaren Bengt Larsson blev mördad av sin konkurrent möllaren Martin 
Svensson som slog honom medvetslös med en skiftnyckel. Han hissade därefter upp Bengt i kvarnen och tände 
på, varefter Bengt vaknade till och bad för sitt liv men dog i elden. Mordet klarade sinte upp förrän 1927 då 
Martin Svensson dömdes för mordet på sin hushållerska Emma.

Snogelholms slott/Snogeholmssjön/Snogeholms strövområde
Snogelholms slott ligger på en udde vid Snogeholmssjöns västra strand. I 
denna sjö på en liten ö som kallas Hägerholmen eller Hejerholmen, låg på 
medeltiden borgen Heireholm. Dess tidigaste historia är höljd i dunkel, Det 
nuvarande slottet är från slutet av 1800-talet i fransk rokokostil. Det är nu-
mera hotell och restaurang.
I Snogeholm finns bl a älg, kronhjort, dovhjort, rådjur och viltsvin och här syns 
ofta örn, glada och häger. Snogeholm anses som Skånes vackraste naturområde.

Flygrakans Café
Här samlas motorcyklister från när och fjärran varje onsdag kväll på somrarna 
för att visa upp sina hojar, prata, umgås och fika. När vädret är fint kan det stå 
över tusen motorcyklar parkerade längs vägen och på parkeringen. På den spik-
raka vägsträckan har - till polisens förtret - många race och uppvisningar på ett 
hjul ägt rum. 

Övedskloster
Klostret beboddes på medeltiden av munkar i en romersk-katolsk orden.
Huvudbyggnaden är ett ståtligt slott i fransk rokokostil och slottet är uppfört 
1765-1776 av Hans Ramel. Dagens ägare är släkt i rakt nedstigande led och har 
samma namn. Idag bedriver slottet jordbruk, turism och arrangerar olika ridevenemang.
Om du vill bo på slottet, kan du ta med dig din häst.

Vombsjön
Vombsjön är 12 km² stor - den största i Skåne -  och är 16 meter som djupast. Från 1948 har Malmöborna fått 
sitt dricksvatten från Vombsjön. Det finns gott om fisk i Vomsjön och det är populärt att bada där på somrarna.

Klingavälsåns naturreservat
Är ett av Skånes största och sträcker sig från Kävlingeån i norr till Sövdesjön i syd-
öst, en sträcka på över två mil. Den långsamt flytande slättån slingrar sig naturligt 
genom flacka ängsmarker och är berömd för sitt fågelliv, bl a storspov, enkelbeck-
asin och gulärla. Under vinterhalvåret är Klingavälsåns naturreservat en övervint-
ringsplats för tusentals gäss och då kan man även se kungsörn och havsörn där.

Revingehed
Revingehed är en stor hed- och ängsmark där bl a kor betar fritt och måste hållas inne med färister (vi kommer 
att köra över några). På heden finns gamla ekar, intressanta växter och insekter.  Det är också Sveriges största 
pansarövningsfält som används framför allt av P 7 - Södra skånska regementet. Revinge är idag en stor militär-
anläggning med utbildning även för andra yrkesgrupper, bl a brandmän.
I dessa trakter påstår UFO-entusiaster sig ha sett UFO:n flyga och landa.



Torna Hällestad
Torna Hällestad är en ort med gamla anor. Den ursprungliga kyrkan byggdes i sten på 
1100-talet och byggdes till fram till medeltiden. I kyrkans grund är 3 stycken runste-
nar inmurade som berättar om Toke Gormsen, Harald Blåtands bror som dog i slaget 
vid Uppsala 980. En känd Torna Hällestad-bo är Elina Nelson som 17 år gammal 
deltog i Idol 2005.

Södra Sandby
Väster om Södra Sandby centrum ligger ett bränneri som byggdes 1903 av några 
bönder. På 1960-talet var Södra Sandby en av Skånes största sprittillverkare. 
Bränneriet las ner 1970 när vin- och sprittillverkarna i Åhus startade ett bränneri i
 Nöbbelöv. Nu är bränneriet i södra Sandby ombyggt till bostäder

Skrylle naturreservat
Skrylle är för Lundaborrna vad Torup är för Malmöborna. Ett rekreationsområde med vandringsleder och mo-
tionsspår i skön natur. Här finns restaurang, naturum, motionsanläggning, gym och fikaplatser.

Dalby Söderskog naturreservat
Dalby Söderskog består av ädellövskog och skapades 1918. Marken består av kalk-
sten och krita, vilket ger en rik växtlighet. På våren täcks makren i skogen av vitsip-
por. Parken är omgiven av en jordvall, som kan vara rester av en fornborg. Norr om 
nationalparken ligger naturreservaten Dalby Norreskog och Hästhagen. Hela området 
går under det gemensamma namnet Dalby hage.

Meny och priser Flygrakans café

Baguetter
Räkor eller Skagenröra 45 kr

Köttbullar m rödbetssallad 38 kr
Salami och brie 38 kr
Skinka och ost 38 kr

Toast
Ost skinka 29 kr
Ost bacon 29 kr

Smörgåsar
Ägg och sill 28 kr
Köttbullar 28 kr

Räksmörgås 43 kr

Kakbuffé med 7 sorter (bulle, sockerkaka, rulltårta, småkakor)
Ät så mycket du vill inkl kaffe med påtår 59 kr

Det finns även andra kakor att köpa, liksom glass och läsk m m



Start Preem Staffanstorp vid rondellen väg 11
Vänster ut från macken
Efter 300 m - Höger i rondellen mot Malmö
Efter 2,2 km - Vänster mot S Sallerup 5
Efter 4,5 km - Korsa Sallerupsvägen
Efter 400 m - Vänster på Klågerupsvägen
Efter 200 m - Höger mot Skabersjö 6
Efter 1,4 km - Rakt fram mot Almåsa 1
Efter 2,8 km - Vänster mot Skabersjö by
Efter 2,0 km - Höger mot Torup 5
Efter 700 m - Vänster mot Torup 5
Efter 4,8 km - Höger mot Hyby
Efter 3,4 km - Korsa väg 108 mot Vismarlöv 2
Efter 2,0 km - Höger mot Genarp 11
Efter 4,5 km - Höger mot Sturup 
Efter 100 m - Vänster mot Häckeberga
Efter 1,2 km - Vänster mot Häckeberga 4
Efter 4,2 km - Rakt fram mot Rockarp 
Efter 600 m - Ta höger i trekantkorsningen
Efter 4,0 km - Vänster mot Gyllebo 2
Efter 4,5 km - Höger mot Skurup 10
Efter 1,5 km - Vänster ut på väg 102 mot Veberöd 10
Efter 600 m - Höger mot Blentarp 8
Efter 1,8 km - Vänster mot Blentarp 6
Efter 4,1 km - Vänster mot Blentarp 2
Efter 2,5 km - Rakt fram i rondellen i Blentarp
Efter 300 m - Höger mot Rögla 11
Efter 7,3 km - Vänster mot Snogeholm 6
Efter 2,7 km - Vänster mot Snogeholm 3
Efter 5,7 km - Höger mot Sövdeborg (13)
Efter 2,9 km - Vänster ut på väg 13 mot Sjöbo 6
Efter 1,9 km - Vänster in på Flygrakans café - fikapaus

Vänster ut från Flygrakans café mot Sjöbo
Efter 700 m - Vänster mot Ilstorp 3
Efter 5,5 km - Vänster ut på väg 11 mot Malmö
Efter 250 m - Höger mot Björka
Efter 3,9 km - Höger mot Övedskloster 4
Efter 3,1 km - Vänster på väg 104 mot Gårdstånga
Efter 700 m - Vänster mot Gårdstånga 
Efter 600 m - Vänster mot Gårdstånga
Efter 5,4 km - Vänster mot Vomb 4
Efter 7,5 km - Höger ut på väg 11 mot Dalby 15
Efter 3,0 km - Höger mot Harlösa 9
Efter 2,5 km - Vänster mot Torna Hällestad 5
Efter 4,7 km - Höger mot S Sandby
Efter 7,7 km - Vänster i S Sandby vid kiosken
Efter 300 m - Vänster mot Dalby vid trafikljus
Efter 5,1 km - Följ vägen höger mot Dalby söderskog
Efter 1,2 km - Höger mot Sjöstorp 2/Dalby söderskog
Efter 1,8 km - Följ vägen vänster
Efter 2,0 km - Höger ut på väg 16 mot Lund 7
Efter 200 m - Vänster mot Bjällerup 3
Efter 3,0 km - Vänster mot Kyrkheddinge 2
Efter 1,5 km - Höger mot Staffanstorp (11)
Efter 100 m - Höger på Gamla Dalbyvägen
Efter 2,0 km - Framme på MacDonalds




