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Mittelen med de återställda grundste-
narna från den gamla vattenmöllan i 
fronten.

står invid Bosjökloster är inte Skånes 
mittpunkt.

Inledning
Under en lång följd av år har man 
insett att Skånes mittpunkt ligger i 
Höör och detta har också utnyttjats 
turistiskt såsom i begreppet ”Skånes 
hjärta och mitt”. I folkmedvetenhe-
ten har emellertid Bosjöklostermöl-
lan länge symboliserat mittpunkten, 
men senare noggrannare beräkning-
ar har visat på ett nordligare läge 
fortfarande i Höör.

Eftersom Skånes befolkningsmäs-
siga och ekonomiska tyngd ligger 
i de västra och södra delarna ger 
detta ofta en sned uppfattning av 
landskapet så att de norra, östra och 

mittersta delarna missgynnas. För 
att på något sätt kunna råda bot på 
denna snedvridning genomförde 
Skånska Akademien en beräk-
ning och manifestering av Skånes 
tyngdpunkt, som visade sig ligga i 
Brännemölla i Höör. 

Genom att framhäva detta som Skå-
nes Mitt med konstverket Mittelen 
kan den allmänna uppfattningen om 
landskapets snedvridning nyanseras 

vattenmöllor längs Höörsån. Den 
tillhörde tidigare säteriet Åkersberg. 
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Den gamla möllestenen i Mittelen, som hittades på platsen. Den har med störs-
ta sannolikhet använts i Brännemöllas kvarnverk för mer än 150 år sedan.

Konsten att beräkna både mitt- 
och tyngdpunkter
Beroende på vilken metod man an-
vänder får man helt olika svar. Det 
enklaste sättet är att omskriva det 

-
tangel och sedan bestämma skär-
ningspunkten mellan diagonalerna. 
En mera avancerad metod för mitt-
punktsbestämning är triangelmeto-
den, som är en etablerad metod inom 
lantmäterikretsar. Om man använder 
dessa metoder för Skåne får man 
mittpunkten i Höör på Klockarebac-
ken på nya kyrkogårdens nordöstra 
hörn vid korset nära ingången i förs-
ta fallet och i andra fallet i Eskeröd i 
Norra Rörum inte så långt från sock-
engränsen till Tjörnarp. 

Här har i stället Sven Rosborn be-
stämt tyngdpunkten genom ett dator-

nät över Skåne och bestämt koordi-
naterna för alla skärningspunkterna 
i nätet inom Skånes gränser. Dessa 
koordinater har sedan summerats i 
både x-led och y-led och deras med-
elvärde, koordinaterna för tyngd-

Ett annat enkelt, om dock ej så pre-
cist sätt, att kunna ta fram tyngd-
punkten är att klippa ut kartan i papp 
och sedan hänga upp den i den punkt 
där kartan hänger helt vågrätt. Då har 
man fått tyngdpunkten i upphäng-
ningspunkten.
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Tidsmässig antipod till den 4 okto-
ber är den 9 mars
Vår planet jorden cirkulerar i en el-
liptisk bana runt solen och jordaxelns 

ger våra årstidsvariationer i form 
av vår, sommar, höst och vinter. 
Den skenbara rörelsen av solen på 
himlen visar sig i att solen står högst 
under sommaren och lägst under 
vintern. Fyra märkesdagar härvidlag 

-

Vid dessa tidpunkter står solen i zenit, 

ovanför oss vid ekvatorn på vårdag-
jämningen, vid norra vändkretsen 

på sommarsolståndet, vid ekvatorn 
på höstdagjämningen och vid södra 
vändkretsen på vintersolståndet. Hos 
oss i Skåne varierar solståndet mellan 

Detta inträffar två gånger om året på 

Projektgruppen Skånes Mitt
Projektsamarbetet mellan Skåns-
ka Akademien och Höörs kom-

att verkställa idéerna kring Skånes 
tyngdpunkt, som hade beräknats 
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av Sven Rosborn. Kommunstyrel-
sens dåvarande ordförande Pehr-
Ove Pehrson tog entusiastiskt emot 
budskapet och projektgruppen med 
Pehr-Ove Pehrson som ordförande 
bildades bestående av Sven Ros-
born, Cecilia Nelson och Sven-Olle 
R Olsson från Skånska Akademien 
samt kulturpolitiker och tjäns-
temän från Höörs kommun. Det 
mest fantastiska var första gången 
när Sven Rosborn och Sven-Olle R 
Olsson skulle besöka och under-
söka hur området och platsen för 
den beräknade tyngdpunkten såg 
ut. Det blev en mycket stor positiv 
överraskning med denna synnerli-
gen vackra, då halvt färdigplane-
rade plats, Brännemölla, som ägs 
av kommunen. 

Projektgruppen startade omgående 
med att planera för att uppföra ett 
konstverk – monument – och detta 
uppdrag gick till konstnären Lars 
Ekholm, Lund, som införlivades 
i projektgruppen. Flera olika för-
slag presenterades, men slutligen 
fastnade man för en solurs-mölle-

”Mittelen” och den invigdes den 3 

ståt.

Projektgruppen fortsätter nu sitt ar-
bete med att vidareutveckla idéer-
na kring Skånes Mitt och det årliga 
Årets Medelpunkt-evenemanget i 
början av oktober, nu med Anna 
Palm, kommunstyrelsens ordföran-
de, som projektets ordförande.
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Konstverket Mittelen som solur
Mittelen har skapats av konstnä-
ren Lars Ekholm, Lund, genom 
sam-arbete och stöd mellan Skån-
ska Akademien, Höörs kommun, 
Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta, 
Frosta Härads Hembygdsförening 
samt Höörs Försköningsförening 
AFH. 

Mittelen består av tre delar: mölleste-
nen, själva skulpturkroppen samt so-
len, som är centrum i vårt solsystem. 

Möllestenen av Höörsandsten, cirka 

symbol för Höörsbygden. Materialet 
är något äldre än den Höörsandsten 
som användes vid de stora kyrk-

byggena såsom Lunds domkyrka i 
början av medeltiden. Denna möl-
lesten i monumentet har hittats i 
Brännemölla och har säkerligen an-

år sedan. 

Skulpturkroppen av cortenstål är en 
metamorfos av möllestenen, som 
tänjs åt olika håll. Konstverket lig-
ger i nordsydlig riktning med den 
gamla möllestenen mot norr och 
fungerar som ett solur. Se diskus-

 
Vår stora stjärna, Solen, penetrerar 
med sitt ljus portalen, eller triumf-

-
maltid, och visar med sin ljusstråle 
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-
nes Mitt – dvs i mitten av den gamla 
till hälften nergrävda möllestenen. 
Denna tidpunkt har valts, eftersom 

Vid invigningen av Skånes Mitt den 
-

lig händelse i möllestenens centrum 
ett järnklot – en kula som symboli-
serar själva tyngdpunkten och den 
utgör nu vandringspriset Skånes 
Medelpunkt, som årligen utdelas av 
Skånska Akademien, Höörs kom-

mun och Stiftsgården Åkersberg till 
personer och organisationer, som i 
hög grad har befrämjat Kultur och 
Humor i Skåne.

Vid konstverket planeras också att 
installeras en basaltpelare med in-
formationstext. Bergarten basalt har 
valts, eftersom området inom Ring-
sjön, Häglinge, Finja och Klippan 
har ett mycket stort antal basaltnec-
kar, som är rester från vulkaner för 

-
ratiden. Även basaltneckar från Kri-

år gamla. Informationen på basaltpe-
laren blir:

Skånska Akademien

 

Skånes Mitt
Skånes befolkningsmässiga och ekonomiska tyngd ligger i de västra och 
södra delarna, vilket kan ge en sned uppfattning av landskapet. Genom att 

seras något. Skånes Mitt är beräknad av Skånska Akademien som den geo-

Mittelen
Genom samarbete och stöd från Höörs kommun, Sparbanksstiftelsen Färs 
och Frosta, Frosta härads hembygdsförening samt Höörs Försköningsföre-
ning AFH har detta konstverk, Mittelen, av konstnären Lars Ekholm kunnat 
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Invigningen
Invigningen skedde den 3 oktober 

Håkan Carlssons, Lund och Höör, 
specialkomponerade rituella fanfar-
musik för trumpet och slagverk: ”De 

”. Dåva-
rande landshövding Göran Tunham-
mar förrättade själva invigningen, 
varefter dåvarande kommunstyrel-
sens ordförande Pehr-Ove Pehrson 
och konstnären Lars Ekholm be-
skrev konstverket Mittelen och dess 
symbolik. Skånska Akademiens le-
damot Sven Rosborn berättade sedan 
om Skånes tyngdpunkt, dess essens 
och hur den har beräknats och seder-
mera namngivits till Skånes Mitt. I 

-
-

ten Rolf Lindroth hedersuppdraget 
att hitta den exakta tyngdpunkten, 
som visade sig vara ett i marken dolt 
järnklot. Efter idogt letande hittades 
klotet i konstverket varefter det över-
lämnades till akademiens dåvarande 
Director Marianne Dock, som öm-
sint placerade klotet i en kvadratisk 
ekskiva med Skånska Akademiens 
heraldiska vapen ingraverat och med 
inskriptionen:

Skånes tyngdpunkt
Brännemölla, Höör

för Kultur & Humor i Skåne
Skånska Akademien
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-

Landshövding Göran Tunhammar avtäcker monumentet en otroligt regnig och 
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Den idémässiga bakgrunden till 
Årets Medelpunkt
Bakgrunden är det järnklot som hit-
tades i det nya konstverket och som 
symboliserar Skånes mitt och tyngd-
punkt. Hela Skånes massa och energi 

tänka sig att Skånes mitt utgörs av 

är hennes avkomma, avlad av Skå-
nes Heldige Aande, alltså Skånes 
framgångsrika anda, som också kan 
symboliseras av solen. Klotet besit-
ter alltså Skånes alla goda egenska-
per och har sitt hem i mittpunkten. 
”Kultur & Humor i Skåne” är cent-

ralt för utmärkelsen eftersom det är 
Skånska Akademiens motto. Utmär-
kelsen utdelas för gärningar med hög 
kvalitet med skånsk anknytning och 
genomsyrade av den skånska andan. 

Klotet skall vara i ständig rörelse och 
skapa energi och inspiration för Kul-
tur & Humor i skånsk anda. Klotet 
rullar således vidare till olika för-
tjänta personer eller organisationer i 
Skåne för inspiration och innovation. 
De förvaltar klotet under var sitt år. 
Symboliskt rullar alltså klotet från 

-
punkten i Brännemölla, där det har 

Pehr-Ove Pehrson har glatt mottagit priset ”Skånes Medelpunkt” av 
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sin hemvist och sitt ursprung, till de 
olika heta delarna av Skåne, som alla 
har sin andel i denna massa. På så 
sätt uppnås syftet med Skånes mitt, 
nämligen att visa att hela Skåne har 
sina olika förtjänster.

Årets medelpunkt
Efter utropandet av Årets Medel-
punkt, som detta första år blev 
Höörs kommun, överlämnades den 
symboliska skånska tyngdpunkten 
i form av järnklotet i sin ekställning 
till kommunstyrelsens dåvarande  ord-
förande Pehr-Ove Pehrson. Kom-

-

märkelse av Skånska Akademien 
-

och färdigställa konstverket Mit-
telen. Klotet skall hädanefter rulla 
vidare till nya mottagare, som år-
ligen koras den första lördagen i 
oktober månad. Kravet på motta-
garen – Årets Medelpunkt – är att 
respektive skall ha gett tyngd och 
energi åt ”Kultur & Humor i Skå-
ne”. Årets Medelpunkt blir dessut-
om behängd med ett litet järnklot i 
rödgult halsband, som blir en gåva 
till mottagaren. Slutligen blir Årets 
Medelpunkt -

-
miens vapen och inskription.

Dåvarande Director Cecilia Nelson 
-
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rad och diplomerad på Skånska 
Akademiens Årsfest i mars.

Andra året utsågs Fritjof Nilsson 
Piraten Sällskapet till Årets Medel-

-

Det tredje året, 

VD för Musik i Syd, utmärkelsen 

för hans suveränitet att initiera 
och odla musikhändelser i Skåne 
och omvärlden. Det fjärde året 
gick priset till TV-personligheten 
Anne Lundberg för hennes stora 
TV journalistiska spännvidd mel-
lan mat, antikviteter och under-
hållning till personliga samtal om 

som präglas av varm humor och 
stor medmänsklighet.

De tre första Årets Medelpunktsmottagare tillsammans med konstnären Lars Ek-
-

-
-
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-

Mittelen och De fyra elementens 
fanfarmusik 
Musiken som framfördes vid invig-
ningen av Håkan Carlsson, trumpet, 
och Tobias Ingvarsson, slagverk, var 
dagen till ära specialkomponerad av 
Håkan Carlsson. Musiken bygger 
på hur de fyra elementen, vatten, 
luft, jord och eld, samverkar just 
här på Skånes Mitt. I musiken kopp-
las elementen samman med de olika 
temperamenten och väderstrecken, 
för att kulminera med själva avtäck-
ningen av konstverket, som skedde 
samtidigt som musiken nådde sin 
höjdpunkt.

-
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selnötsbottnar och pralinémassa dvs 
karamelliserade hasselnötter. Des-
serten består dessutom av kaffeparfait 
med punsch och Valhronachoklad. 
Bakelsen är istället uppbyggd av 
nötkräm med pralinémassa, smör och 
kakaosmör. Vidare är den stora chok-
ladkulan, Tyngdpunkten, uppbyggd i 
centrum av tryffel dvs. vispgrädde, 
honung, smör och mörk Valhrona-
choklad, som sedan täckts med mar-

De första fyra delarna spelades i väder-
strecksordning medan den sista spe-
lades vänd mot konstverket. Alltsam-
mans blev på så vis något av en rit, som 
kanske kan föra tankarna till solkulten 

förstärka Mittelens sol- och årstidsym-
bolik. 

Mittelenbakverk
Samarbetspartnerna inom Skånes 

Akademien, Höörs Kommun och 
Stiftsgården Åkersberg vill förstärka 
Mittelenkonceptet i Höör. Därför har 
man introducerat två bakverk Mit-
telendesserten och   
och de serveras endast på Stiftsgår-
den. De har skapats av Nordens 
främste konditor- och bagarmästare 

-
naste åren har publicerat mer än 15 
mycket uppskattade och sålda böcker 
inom sina områden med detaljerade 
recept och fantastiska fotografier. 
Symboliskt anknyter bakverken till 
Mittelenkonstverket, Möllestenen 
och Tyngdpunkten på Brännemölla i 
Höör. Båda bakverken har formen av 
en Möllesten, vars yta är något grov 
genom sitt innehåll av hasselnöts-
fragment. Dessutom har bakelsen på 
toppen en chokladprick och desserten 
en relativt stor chokladkula, som re-
presenterar Skånes tyngdpunkt.
 

-
naise” bestående av krispiga has-
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Skånebravaden
Under adressen. ”www.skanebravaden.se” har Carl-Olof Orsander, Båstad, 
sammanställt Skånes ytterligheter såsom nord-, syd-, öst-, väst-, mittpunk-

-
punkt från dess mitt, Skånes tyngdpunkt i Brännemölla i Höör. 

zipan och pralinémassa. Slutligen är 
kulan rullad i mörk Valhronachoklad.

Båda bakverken är av yppersta 
världsklass med en mycket mjuk 

och behaglig smakblandning av de 
yppersta råvarorna, lätt, luftig och 
spröd i konsistensen. De introdu-
cerades på Stiftsgården Åkersberg 
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Vulkaner i Mellanskåne
I ett triangelformat område i norra 
Mellanskåne mellan Bosjökloster i 
söder, öster om Häglinge till södra 
Finjasjön och vidare till Bonnarp 

tal basaltneckar, som är rester av 
gamla vulkaner. Under jord räknar 

-
saltneckar kan förekomma. Flera av 
dessa ovan jord är välkända landmär-
ken såsom Anneklev i Höör, Hagstad 
och Knösen i Norra Rörum, Göbne-
hall vid Ynglingarum, Bolmarehuset 
i Häglinge, Gällabjer vid Röstånga, 

samt Allarpsberg i Hallaröd. Ytterli-
gare en är basaltnecken Rallate vid 
Röstånga med sin pelarförklyftigad 

basalt. Sådana pelare är ofta sexkan-
tade i tvärsnitt. Basalt utgörs av stel-

direkt anslutning till eruptionsrören 
– vulkanrören.

Tidigare ansåg man att vulkanerna 
var unga, dvs. från Tertiär-åldern, 

åldersbestämningar tyder på två fa-

Knösen, Hagstad, Gällabjer, Göbne-
hall och Bosjökloster och en yngre 

sedan såsom Rallate.

Denna omfattande vulkanism är för-
knippad med uppsplittringen av su-
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perkontinenten Pangea, som bildats 
av den nordliga kontinenten Lau-
russia bestående av Nordamerika, 
Grönland och Baltica, Eurasia, och 
den sydliga Gondwana bestående 
av Sydamerika, Afrika, Indien och 
Australien under sen Karbon- och 

-
dan. Uppsplittringen av Pangea gav 
sedermera upphov till dagens konti-
nenter. 

Höörsandstenen
Höörsandstenen har liksom den se-
nare järnvägen spelat en mycket stor 
roll för befolkningen i Höörtrakten. 
Det illustreras bland annat av möl-
lestenens centrala plats i Höörs kom-
munvapen. Detta faställdes av Kungl 

-

-
lestenar och en låga.  

Kommunvapnets beskrivning är: 
”I rött fält en kvarnsten i silver och 

med tre röda lågor”. Lågornas sym-
bolik härleds från ordet ”hargh”, of-
ferplats – stenhög, som har givit byn 

som sedermera blev Höör.

Höörsandstenen har främst använts 
som byggnadsmaterial och som möl-
lesten. När kyrkobyggena i sten kom 

blev Höörsandstenen mycket använd 
och populär för kyrkor och dopfun-
tar. Den främsta representanten är 
Lunds Domkyrka där man än i dag 

för de olika stenmästarna. En av de 
främste var Mårten Stenmästare, som 
hade sitt gäll i Höör och som även 
gjorde Höörs dopfunt där han själv 
avporträtterade sig. Vid de senare 
renoveringarna av Lunds domkyrka 

Västfasaden av Lunds medeltida dom-

två tornen.
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-
fördes, användes den hårdare Höör-
sandstenen från Vittseröd.

-
kornig, hård och välcementerad av 

Ringsjöarna bort till Hörby i ena än-
dan och till Stockamöllan – Vittseröd 
i andra och upp till centralorten Höör. 

den understa delen består av arkos, 
en grov fältspatrik sandsten, som 
ligger direkt på det vittrade urberget  
och den användes till möllesten. Den 

och går under namnet skellningssten 
och användes som byggnadsmaterial 
och slipstenar. 
 
De mest kända brotten är Stensko-
gen – Stanstorpsgraven och Vittseröd. 
Stenen är från yngsta Trias- och älds-

år sedan. Tyvärr saknas exakt ålder.

Stenbrytningen i Höör har haft mycket 
stor betydelse för den lokala eko-
nomin. Carl Linnaeus skriver i sin 
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om Höörs möllestenar:

- Loshult, kvarnstenar av saxo duro, 

-
land en så lång väg.

- Landskrona, kvarnstenar lågo utan-
-

het att säljas så i landet som utom. 
-

. 

. Bönderna måste där driva 

få dock icke här som vid Orsa någon 

Vid samma tid beskrev kyrkoherde 
Ringius att bönderna huvudsakligen 
livnärde sig av kvarnstenbygge i 
byarna Höör, Fogdaröd, Maglasäte, 
Lillasäte, Oxneholma, Ossarp och 
Kärrarp. Möllestenarna exporterades 

-
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-
rade, dekorativa möllestenar.

Vittserödsgården med en mängd möllestenar, större, mindre, hela och halva i 
gårdens murverk. Speciellt anslående är de två stenarna som ögon i gavel-
spetsen.
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också till Halland, Småland, Ble-
kinge, Danmark och Tyskland.

möllestenar årligen producerades i 
Höör. Fem till sex dagar tog det för 

vilket motsvarar 1,5 m, och detta 

stenhandlare fanns också i Höör på 
den tiden. 

Den största kända möllestenen är 
1,9 m i diameter. Många kasserade 
och halvfärdiga stenar blev liggande 
på brottsplatserna men många togs 
också till vara och murades in i olika 

med försköning av torget.

byggnaders väggar. Detta ger ett ka-
rakteristiskt intryck från denna bygd.

Brottets bana
-

villejärnväg, i folkmun kallad ”Brot-
tets Bana”, som transporterade möl-
lestenar från Stenskogen och byggsten 
från stenbrottet i Stanstorp till Höörs 
järnvägsstation. Verksamheten lik-

har ”Brottets Bana” återuppstått. En 
tätortsnära grön vandringsled för rek-
reation, som samtidigt kan berätta om 
en gången tids industrihistoria, har 
genom ett Leader MittSkåne-projekt 
iordningställts av Föreningen Höörs 
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större möllor längs Höörsån. De öv-
riga var Sätofta mölla, Bossa mölla, 
Pipare mölla och Släbo mölla. Dess-

Brännemölla kvarn tillhörde länge 

av ryttmästare Carl Niclas Cronacker 
i samband med storskiftet och ur-

Han anses vara den verkliga skapa-

Mölla i samarbete med Höörs kom-
mun. Högtidlig invigning skedde den 

I slutet av stenbrytningsepoken bedrevs 
brytningen i mer industriell skala, av 
bolaget AB Ringsjö stenbrott, som ver-

-

var yrkesstenhuggare, som arbetade på 

Brännemölla och Åkersberg
Brännemölla nämns första gången i 

-

Brännemölladammen, som ju är ett mera relevant namn.
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uppfördes av henne detta år. 
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som: ” -

sågqwarn”. Ovanför entrén till hu-

med Cronackers vapen och två årtal, 

anger när Carl Niclas far, Balthazar, 
blev upphöjd till adelskap och det 
andra är dödsåret för assessorskan 
Maria Lovisa von Seth, född år 1815 
och gift med assessorn Sven Her-
man Swedenborg. Hennes mor var 

morfar var den berömde professorn 
i Lund, Linnélärjungen Erik Gustaf 
Liedbeck. 

Under assessorskans ägandeskap 
-

berg troligtvis sin största storhetstid. 
Hon och hennes dotter, gift Ceder-
ström avslutade släkten Cronackers 
ägandeskap av Åkersberg. Asses-
sorskan skänkte marken till järnvä-
gen och järnvägsstationen vid dess 

areal intill järnvägsstationen såldes 
senare och styckades till Höörs cen-

inrättades Åkersbergs lanthushålls-
skola, som lades ned 1985. 

Efter ombyggnad blev år 1993 Åkers-
berg stiftsgård för Lunds stift. Idag är 
boningshuset en del av Åkersbergs 
kursgård. Ekonomibyggnaderna är 
borta, förutom en äldre magasins-
byggnad som inrymmer Magasin 

Cronacker, och ett kapell har blivit 
uppfört.

Järnvägen
Den första delen av Södra stambanan 

Lund. Två år senare blev sträckning-
en till Höör klar och ytterligare ett år 

sträckningen från Malmö till Hässle-
holm fullbordad. Höörs stationshus 
beskrevs som ett av de mest notabla 
vad gäller utformningen till skillnad 
från de övriga på linjen. Det ansågs 

Gustaf von Troils silverpjäs.
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-
ping efter stationerna i Malmö och 
Lund och det har senare byggnads-
minnesmärkts. För några år sedan 
avregistrerades det dock som bygg-

vägen till Hörby men den lades ner 

Vid invigningen i Höör tisdagen den 

landshövdingen i Malmö Samuel 
-

taga en ståtlig silverpjäs på 5,5 kg, 
som hade ritats av artisten Wilhelm 
Wohlfart, tillverkats av juveleraren 
Hammer i Stockholm och bekostats 
av insamlingar i bondeståndet. Sil-
verpjäsen visar Skåne i form av en 
skön kvinna hållande det skånska 
vapnet med de sedvanliga nationa-
listiska attributen framför en bau-
tasten, som har en slingrande text 
på framsidan lydande: ”Till Samuel 
Gustaf von Troil, den kraftfulle, 

af Malmöhus läns framgång”, och 
på baksidan: ”En gärd af tacksamhet 

-

”.  Tyvärr 

kronprinsen, sedermera Karl XV, 
ansåg att gåvan kunde anses vara en 
muta. Pjäsen blev i stället överläm-
nad till von Troils hustru och därefter 

-

i Malmö och Anna gift sig med Hans 

1938, återbördades silverpjäsen till 
Residenset i Malmö. Där blev den 
emellertid undangömd och bort-
glömd tills landshövding Nils Hör-
jels hustru Elly hittade den i slutet 

Därefter har den fått en hedersplats 
på Residenset i Malmö.  

Höörs första elverk

riska belysningsbolag en turbin i 
Brännemölla. Elkraften användes till 
elektrisk belysning i byn. Man kan 
ännu på platsen se det gamla turbin-
schaktet där energi utvanns ur vatt-
net. Regnade det för lite så att vat-
tenståndet blev för lågt, strejkade det 
elektriska ljuset. Därför placerades 
så småningom även en lokomobil, 

-
mölla.

Ombyggnaden och rivningen av 
Brännemölla

-
lan om. Den drevs då av lokalföre-

fanns även potatislager och en träva-

men den gamla stengrunden återupp-
byggdes. 
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Fiskväg

ma år som möllebyggnaderna revs. 
Syftet är att Ringsjööringen och 
andra vattenlevande djur ska kunna 
komma förbi dämmet. Öringarna 
lämnar ån som ett- eller tvååringar 
för att växa till sig i Ringsjön. Däri-
från återvänder de sedan för att leka 
i sin uppväxtmiljö. Fiskvägen anslu-

-

Stiftsgården Åkersberg

så Stiftsgården Åkersberg i projekt-

gruppen under Pelle Sundelins led-
ning. Detta innebär att evenemanget 
den första lördagen i oktober månad 
numera startar i Åkersbergs kapell 
med tal och musik och harangering 
av mottagaren av vandringspriset 
”Årets Medelpunkt”, varefter man 

och där fortsätter festligheterna med 
ytterligare tal och överlämnandet av 
vandringsklotet till årets pristagare. 
Efter detta serveras en gemensam 
lunch eller kaffe med Mittelenbakverk 
på Åkersberg.
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Antipoden
Om man observerar solstrålen kl 

man sig att solen belyser möllestenens 
-

vid denna tidpunkt solstrålen till väns-
ter om centrum, ungefär på mitten 
mellan centrum och vänsterkanten av 
möllestenen och når inte centrum för-

skillnad är att normaltiden och solti-
den inte går i takt och detta uttrycks 

varierar dag för dag med max och 

minuter. Dessa extremvärden inträffar 

-
ber och den 9 mars. Tidsekvationens 

minuter. Eftersom Mittelen är inställd 

normaltiden för centrumpassagen den 

minuter. Rent faktiskt kan man säga 

minuter före normaltiden, men den 9 

före soltiden, vilket ger denna tids-
differens vid dessa två dagar. Under 
sommarhalvåret är tidsdifferenserna 
mindre med mindre max och min 
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våra solur är mer exakta under som-
marhalvåret än vinterhalvåret. 

Solens skenbara vandring på himlen 

lopp exempelvis i Höör beskriver en 

-

kombination av solståndsvariationen 
och tidsekvationen, som i sin tur orsa-

bana runt solen. Detta sistnämnda ger 
effekten att vinterhalvåret är 9 dagar 

-
ner sig närmare varandra än under 
sommarhalvåret, vilket medför att 
jorden får ökad fart genom ökad gra-
vitationskraft. Detta förklarar också 
att antipoddagen inte blir den 5 april 
som hade varit fallet om jordens om-
loppsbana hade varit cirkulär 

vårdagjämningen, 11 dagars differens och 105 respektive 104 dagars avstånd till 

Mittelen- och Antipoddagens tidsmässiga differens mellan vårdag-  
och höstdagjämningen, samt solvinklarna vid Höörs horisont. 

    Dag nr 
Differens till 
föregående 

Differens till 
sommarsolstånd Solvinkel 

Vintersolstånd 22-dec 356 90 181 10,5 
Antipoddag 09-mar 68   104 29,8 
Vårdagjämning 20-mar 79 88 93 34 

Sommarsolstånd 21-jun 172 93 0 57,5 

Höstdagjämning 23-sep 266 94 94 34 
Mittelendag  04-okt 277   105 29,7 
Vintersolstånd 22-dec 356 90 184 10,5 

Antal dagar mellan vårdag- och höstdagjämningen    

och mellan sommar- och vintersolstånd     

        Diff Summa 
Vår-Höst 187 Höst-Vår 178 9 365 
Sommar-Vinter 184 Vinter-Sommar 181 3 365 

vinterhalvåret, höst-vår.
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-

Tidsekvationens (E=ST-NT) variation under året 
ST=Soltid, 
NT=Normaltid         
    Ordningsföljd       

    (+) ST-NT   
Tids- 
ekvation (E)   

Dag nr   (-) NT-ST   Minuter Sekunder 
359 25-dec   0-värde 0 10 

41,5         9-13 febr NT - ST Stort minvärde -14 16 
68 09-mar NT - ST Antipoddag -10 42 

105 15-apr   0-värde 0 10 
134 14 -maj ST - NT Litet maxvärde 3 43 
165 14-jun   0-värde 0 5 

       207,5           26-27 juli NT - ST Litet minvärde -6 28 
244 01-sep   0-värde 0 8 
277 04-okt ST - NT Mittelendag 11 7 
307 03-nov ST - NT Stort maxvärde 16 26 
359 25-dec   0-värde 0 10 

-
ningsvärt bronsåldersfynd i Fogd-
arp. Lantbrukare Kaj Sollerhed, 

-
ling i Pinedalen en bit metall i jor-
den. Professor Lars Larsson inledde 
en arkeologisk utgrävning som re-
sulterade i ett av Nordens förnäms-
ta offerfynd från vår yngre brons-

brons. Två av dessa är ändplattor 

tonrör. De övriga föremålen består 
av fyra rassel till hästbetsel, fyra 
betselbeslag, två armprydnader var-
av den ena med rasselringar samt 
två halvcirkelformade rör dekore-
rade med två behornade huvuden 
med fågelnäbb i pannan. Fyndom-
ständigheterna visar att man i yngre 

en meterdjup grop i dalsluttningens 
krön och där lagt ner bronsföremå-
len och slutligen täckt gropen med 
en stor sten. I deponeringen ingick 

Offerfyndet i Fogdarp 
Av musikarkeolog Cajsa S. Lund
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inte bronslurarnas tonrör – de orne-
rade ändplattorna har fått symboli-
sera kompletta lurar. 

Flera av föremålen har sannolikt 
varit del av utrustningen till ett 
ekipage med två hästar. De halvcir-
kelformade rören kan ha suttit som 
prydnad på oket, i vartdera betslet 
har suttit rassel som klingat likt 
bjällerklang och armprydnaderna 

antingen kört hästekipaget eller va-
rit aktiv/aktiva på annat sätt i cere-
monin.  Lars Larsson refererar till 
romerske författaren Tacitus som 
omtalar Nerthuskulten hos folken i 
norr. Under våren lät nordborna två 
kor dra runt en vagn med en dold 
gudinna för att säkra god återväxt 

hos både djur och grödor. Och även 
-

lan föremålen i Fogdarp och tiden 
Tacitus berättar om så kan man 
mycket väl våga betrakta dessa 
som sannolik rekvisita i en snarlik 
vårkult där hästar, vagn och även 
bronslurar ingick.

sedan i nutida Fogdarp ville att så 
många människor som möjligt i 
samhället skulle få se och höra en 
ceremoni av sådan monumental 
karaktär som de fjorton bronsfö-
remålen speglar, så har Pinedalen 
varit en ypperlig arena och dess 
sluttningar har erbjudit utmärkta 
åskådarplatser.
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