EN BY GÅR UPP I RÖK
Lågorna tog nästan hela byn under 1700-talet. Knappt tvåhundra år senare levererades den som ved till Malmö.
Här på backarna högt över Finjasjön låg
Lörup, Hovdalas största by.
Bredvid dig syns rester efter ”Holmers”
och i vägkanten ”Skada-killa”. Här stannade djuren automatiskt för att dricka
vatten. Sydost om dig står stubben efter
dubbelgranen och porlar Tvättabäcken.
I skogen ovanför fanns byns dansplats
”Fyra böger” (bokar). Hade man tur väntade djuren som gått på bete i skogen här.
Intill låg byns mandomsprov, ”Löttestenen”.
Lyfte man den var man en riktig karl!

Byborna betalade arrende och gjorde dagsverken åt godset.
Arrendatorn förväntades underhålla byggnad, trädgård, stängsel och byns vägar.
Dessutom köra ved till slottets kakelugnar,
göra körslor med häst, delta vid linodling,
spånad och skalljakt m.m. Att själv jaga,
fiska eller avverka skog var förbjudet.

Lörup kring 1885

Bränder under 1700-talet ödelade nästan
hela Lörup och husen fick återuppföras.
Med knuttimring, skiftesverk eller korsvirke
och halmtak, typiskt för Göinge.
Sommaren 1944 togs sista skörden och
områdets framtid låg utstakad som militärt övningsfält.
Med den tidens bränslebrist blev flera av
husen kapade till meterved som såldes till
Malmö. Västra delen av byn fanns kvar
längst. Siste Lörupsbon flyttade 1962.
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Lörup once stood here; Hovdala’s largest village.
The villagers paid rent and carried out day work
for the estate. Fires nearly destroyed the whole
village in the 1700s. Almost two hundred years
later the village was delivered to Malmö as firewood.
1.

Cottage with inbuilt stable. The wall painting in
the white hall in the manor house is partly the
work of Anders Bengtsson, the painter.
Torn down.
2. 52 days’ work annually (1901). Torn down.
3. The remains of the stone yard can still be found
under the vegetation. Burned down.
4. Visit the earth cellar; a fridge in olden days.
Burned down.
5. Originally a ”double house”, in other words two
houses joined together, which were mirror
images of one another. The oldest building in
the village. Made into firewood.
6. Cottage for the retired.
7 Owned 2 horses, 5 cows, 2 heifers, pigs and
hens (1930s). Made into firewood.
8. Emil discovered the old fortress at Gårdstalien
(1950s). Made into firewood.
9. Annual rent 350 kronor and 30 woman days’
work (1902). Made into firewood.
10. The cottage had a packed earth floor and the
hillside as one wall. Made into firewood.

Ein Dorf geht in Rauch auf

6
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A Village up in Smoke

Hier lag Lörup, Hovdalas größtes Dorf. Die Dorfbewohner haben an das Gut Pacht bezahlt und für
das Gut als Tagelöhner gearbeitet. Im 18. Jahrhundert brannte fast das ganze Dorf ab.
Das wiederaufgebaute Dorf wurde 1944/45 als
Brennholz an Malmö geliefert. Die letzten Häuser
war in den 1980er Jahren abgerissen.
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1. Målarens

Backstuga med inbyggt stall.
Väggmålning i slottets vita sal är delvis
målaren Anders Bengtssons verk.
Var även murare och spelman.
Klubblokal åt idrottsförening 1963-85.
Revs 1985.

2. Sigfrids/Sven Svensson
Årligen 52 dagsverken (1901).
Revs 1959.

3. Agda Starks/Salanders

Under växtligheten finns den stensatta
gårdsplanen kvar, ”stenoren”.
1890 - brändes 1966.

4. Nils Pers

Besök jordkällaren, gamla tiders kylskåp.
Scoutgård under en period.
Brändes 1987.
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Holmers/Eskils, här står du

10. Maria i skogen

Ursprungligen dubbelgård, dvs hus som
satt ihop spegelvända mot varandra.
Byns äldsta byggnad - väldokumenterad.
1600-talet – revs och blev ved 1945.

6. Kvists undantag/Änkan Augusta

Backstugan hade stampat jordgolv och
backen som stugvägg.
1870-talet - revs och blev ved 1945.

8. Emil Svens/Änkan Johansson

Stuga för åldrande som ”sitter på undantag”.

Emil upptäckte borgen vid Gårdstalien
(1950-talet).

7. Kvists/Troedssons

9. Andreasson/Nils Månsson

Revs och blev ved 1945/46.

1800-talet - revs och blev ved 1944.

1890 - 1920-talet.

Ägde 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, svin och
höns (1930-talet).

Revs 1945, delvis återanvänt, resten blev ved.

Årligt arrende 350 kr och 30 fruntimmersdagsverken (1902).

Kate mit eingebautem Stall. Die Wandmalerei
im Weißen Saal im Schloss ist teilweise Anders
Bengtssons Werk.
2. Jährlich 52 Tagwerke (1901).
3. Unter dem Pflanzenwuchs befindet sich noch
der gepflasterte Hof.
4. Gucken Sie sich den Erdkeller an, den Kühlschrank
alter Zeiten.
5. Ursprünglich ein Doppelhof, d.h. Häuser, die spiegelbildlich aneinandergebaut waren. Das älteste
Gebäude des Dorfes.
6. Hütte für Ältere, die sich aufs Altenteil zurückgezogen haben.
7. Besaß zwei Pferde, fünf Kühe, zwei Kälber,
Schweine und Hühner (1930).
8. Emil hat die Burg Gårdstalien entdeckt (1950).
9. Jährliche Pacht 350 Kronen und 30 Weibertagwerke (1902).
10. Die Kate hatte festgestampften Erdboden und
den Hügel als Hauswand.
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