MÖLLERÖD – SLOTT OCH KUNGSGÅRD
Följ vägen norrut till Mölleröd – en strategisk plats.
Den viktiga landsvägen passerade förbi och bron över Almaån spelade stor roll.
En rikshovmästarinnas domän
Beate Huitfeldt (1554-1626) – hovmästarinna till drottningen av Danmark – och maken
Knud Ulfeldt uppförde slottet i Mölleröd kring 1580. Året därpå dog deras son och
1586 avled även Knud på Mölleröd.
Som änka slutförde Beate slottsbygget och lät även bygga Svenstorps slott vid Lund.
Senare vårdade hon de barn som kung Christian IV hade med hustrun Kirsten Munk.
Han levde ett utsvävande liv, med telningar lite varstans. Kungen var stamgäst när
han anlade Kristianstad.
Slottet blev stenbrott. Loglängan (t h) med skottgluggar är nästan helt intakt. På den tiden flöt
Almaån mellan slottet och ladugården och vattnet
användes till både vallgrav och mölla.
Burman-Fischers ”prospect” 1680 (1756)

Slott blir stenbrott och ruin
Krig rasade i Skåne under 1600-talet, ömsom danskar och svenskar inrättade kvarter
i Mölleröd. År 1678 sprängdes bron och brändes borgen, på order av general Frederik
von Arenstorff.

Ruinerad ryttmästare
Ryttmästare von Platen blev känd då Petronella Rosenstråles liga ”besökte” Mölleröd
år 1851. De lade beslag på kistan med silver – värd 106 000 riksdaler!
Efteråt berusade de sig, Petronella föll av vagnen och kvintetten greps.
Långt senare anförtror en svartklädd gumma att skatten är gömd i Mölleröd!
En sierska sa nyckelorden, en metalldetektor gav utslag och en gammal brunn
grävdes ur år 2005. Hade någon kommit före?
Befolkningen avhystes och Mölleröd blev
militärt övningsområde (mellan 1907 och
2000). Väster om bron vid kungsgården,
på Bon ami-backen, hittar du skyddsvärn
och söderut barackläger från andra världskriget.

Såg Mölleröds slott ut så här?
Bilden visar Lystrups slott på Själland. Det är mindre
men har samma planform.
Illustration från omkring 1850.

Beate Huitfeldt (1554-1626) – Lady of the Court
for the Queen of Denmark – and her husband
Knud Ulfeldt built the castle at Mölleröd.
Beate was a widow for most of her life. She finished
building the castle and later cared for the children
that the King had with Kirsten Munk.
The war in Skåne raged for hundreds of years.
Alternately Danes and Swedes took over Mölleröd.
During the Skåne War (1675-79), the Danes blew
up the bridge and burned down the castle.
The Cavalry Officer Ivan von Platen became
renowned when Petronella Rosenstråle’s gang
”visited” Mölleröd and stole the chest of silver –
worth 106 000 Kronor! The quintet was arrested
when they all got drunk and Pertronella fell off
the cart. Much later a black-clad woman revealed
that the treasure is hidden at Mölleröd! A fortune
teller, a metal detector, a spike and a spade revealed
an old well in 2005. Had someone been here before?
The Mölleröd oaks have a girth of 5-6.5 metres –
they are said to be 600 years old? But if you count
the annual rings, they are not quite that old, more
like 400 years old!

Mölleröd – Schloss und Königshof
Beate Huitfeldt (1554-1626) – Hofmeisterin der
Königin von Dänemark – und ihr Mann Knud Ulfeldt
errichteten das Schloss in Mölleröd um 1580.
Beate Huitfeldt baute als Witwe auch Schloss
Svenstorp bei Lund.
Abwechselnd bezogen die Dänen und die Schweden während des Kriegs in Schonen in Mölleröd
Quartier. Während des Schonischen Krieges wurde
die Brücke gesprengt und die Burg abgebrannt.
Der Stall, der damals auf der anderen Seite des
Flusses lag, blieb erhalten.
Die Eichen in Mölleröd haben einen Durchmesser von
5-6.5 m und sind 400 Jahre alt. Vermutlich gehörten
sie zum Schlosspark.
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På gårdsplanen finns en minnessten
över Johan Christopher Toll, Skånes
sista generalguvernör, som föddes på
Mölleröds kungsgård. Han dödsdömdes men benådades och är känd för
sina många frierier. Han planterade
ett träd varje gång han fick korgen,
det blev skogsdungen Korgholmen på
Bäckaskog.
Foto: Cia Larsson

Mölleröd drogs in till Kronan 1680, blev kungsgård och
senare ryttmästarboställe åt Norra Skånska kavalleriregementet. Gården hade stort jordbruk och i kronoskogen låg torpen tätt.
Akvarell från 1700-talets slut.

Mölleröd – castle and royal estate

Vid festplatsen Ekbacken anordnades dans,
artister, servering och lotteri.
Inträde kostade 50 öre och en dansbiljett
10 öre.
Annons ur tidningen Norra Skåne, 1942.

Johan Christopher Toll, Schonens letzter Generalgouverneur, ist als fleißiger Freier bekannt. Jedes
Mal, wenn er einen Korb bekommen hat, hat er
einen Baum gepflanzt. So entstand Korgholmen
(die Korbinsel) auf Bäckaskog nördlich von Kristianstad.

Gissa ekens ålder?
Möllerödsekarna har 5-6,5 meters omkrets – de sägs vara 600 år?
Räknar man årsringar kan det visa sig att träden inte är så ålderstigna.
Troligen tillhörde de slottsparken – 400 år gamla!
Text: Cia Larsson

