
 
 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övedsklosters alléer 
 
 
 
 

Patrik Olsson 



 
 
 

 

 



 
 

 

Regionmuseet Kristianstad rapport 2010:22 
Länstyrelsen i Skåne län rapport 2010:15 

Trafikverket rapport 2010:057 
 
 
 
 
 
 
 

Övedsklosters alléer 
 
 
 
 

Sjöbo kommun 
Skåne län 

 
Patrik Olsson 

 



 
 
 

 

 
Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 
Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Box 153, St Larsomr. Byggnad 10 
221 00 Lund 
Tel 046 – 15 97 80 vx, Fax 046 – 15 80 39 
 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2010 Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne  
Rapport 2010:22  
ISSN 1651-0933 
 
© 2010 Länsstyrelsen i Skåne län  
Rapport 2010:15 
 
© 2010 Trafikverket 
Rapport 2010:057 
ISBN 978-91-7467-030-1 
 
 
 
 
 
Omslag: Rålamb, A.S. 178?. Öfvetsklosters sätesgård. Kungliga biblioteket 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 



 
 

 

Övedsklosters alléer 
 

Innehåll 
Förord 5 
1 Inledning och bakgrund 7 

1:1 Syfte och frågeställningar 8 
1:2 Metod, material och disposition 8 
1:3 Forskningsöversikt 9 
1:4 Avgränsning 10 

2 Alléer utmed vägar i godslandskap 11 
2:1 Alléer i godslandskap 11 
2:2 Landsvägsalléer utanför godsens landskap 12 
2:3 Infartsalléer till städer 12 
2:4 Gårdsalléer 12 

3 Hans ”Bygge-Hans” Ramel och de ”Ramelska godsen” 13 
3:1 Inledning 13 
3:2 Carl Cronholm 14 

4 Övedsklosters alléer 15 
4:1 Inledning 15 
4:2:1 Stora allén, 550 meter 16 
4:2:2 Analys stora allén 22 
4:3:1 Kyrkallén, 400 meter 23 
4:3:2 Resultat kyrkallén 25 
4:4:1 Allén till Maled, 550 meter 28 
4:4:2 Resultat allén till Maled 29 
4:5:1 Tvärallén, 1950 meter 30 
4:5:2 Analys tvärallén 33 
4:6:1 Allén genom Öveds by, 750 meter 34 
4:6:2 Analys, allén genom Öveds by 34 
4:7:1 Tullesboallén (1950 m lång) 36 
4:7:2 Analys Tullesboallén 41 
4:8:1 Hjälmarödsallén, 1600 meter 42 
4:8:2 Analys Hjälmarödsallén 44 
4:9:1 Alléerna vid Torps by, 1900 meter 45 
4:9:2 Analys av alléerna vid Torps by 47 
4:10:1 Allén mellan Tullesbo – Bjärsjölagård, 1200 meter 48 
4:10:2 Analys allén mellan Tullesbo – Bjärsjölagård 50 
4:11:1 Allé vid Bruksgården, 2200 meter 51 
4:11:2 Analys, allé vid Bruksgården 53 
4:12:1 Alléer vid Åsums gård, 500 meter 54 
4:12:2 Analys, alléer vid Åsums gård 54 

5 Sammanfattning 56 
6 Prioriterade åtgärder i Övedsklosters allésystem 57 

6:1 Stora allén 57 



 
 
 

 

6:2 Västra Torpallén 57 
6:3 Sträckan från Tullesbo mot Bjärsjölagård 57 
6:4 Tvärallén 58 
6:5 Allén genom Öveds by 58 
6:6 Bruksgården 58 

Källor och litteratur 62 
Otryckta källor 62 
Tryckta källor 63 
Litteratur 63 

Bilagor 65 

 
 



 
Övedsklosters alléer 

5 

Förord 

 
I oktober 2008 skickades en ansökan in till Länsstyrelsen i Skåne län om bidrag 
till ett kunskapsunderlag gällande Övedsklosters samtliga alléer, Sjöbo kommun. 
2009-06-18 beviljades bidrag. Förutsättningen för bidraget var att Vägverket och 
Regionmuseet Kristianstad samfinansierade. Rapporten är därför gemensamt fi-
nansierad av Regionmuseet Kristianstad (25 tkr), Länsstyrelsen i Skåne län (50 
tkr) samt Vägverket, Region Skåne (50 tkr). Rapporten är författad av kulturgeo-
graf  Patrik Olsson, Regionmuseet Kristianstad förutom kap 6, där samtliga finan-
siärer står för innehållet med författaren vid tangenterna.  
 
 
Patrik Olsson 
 
Kristianstad 2010-05-10 
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1 Inledning och bakgrund 

”Trop royal pour un particulier” 
”Alltför kungligt för en privatperson” 

Ovan nämnda citat framfördes av Gustav III vid ett besök på Övedskloster 
sommaren 17741. Corps de logi stod då under uppbyggnad och färdigställdes 
1776. Arkitekt var en av Sveriges främsta från denna tid, Carl Hårleman, svåger 
till ägaren Hans Ramels fader, Malte Ramel. Förutom ett nytt slott nybyggdes 
Öveds kyrka 1759-61, änkesätet Tullesbo 1780 samt ytterligare ett flertal byggna-
der2. Ägaren ”Bygge-Hans” Ramel anlade inte bara nya byggnader utan föränd-
rade också landskapet genom utdikningar, system för ängsvattning, stenröjning 
och stenmursläggandet samt anläggandet av ett flertal alléer3. Det är dessa alléer 
med kontinuitet ned i 1700-tal som rapporten kommer att behandla. Studien 
kommer också att analysera de alléer som anlades under 1800-tal med en tydlig 
anknytning till Övedskloster. 

Övedskloster är riksintresse för kulturmiljövården (M:K100). Området när-
mast huvudbyggnaden har ett lagstadgat skydd som byggnadsminne och i detta 
område ingår två alléer. I övrigt har Övedsklosters alléer ett lagstadgat skydd i 
olika hög grad. Samtliga lövträdsalléer har ett generellt biotopskyddad enligt mil-
jöbalkens 7 kap. 11 § där definitionen för en lövträdsallé är enligt följande:   

 
”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs 
en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap.  
Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd”. 
 

Åtta alléer är dessutom skyddade som naturminne sedan 1957. Vid Övedskloster 
är Skogsstyrelsen förvaltare av de naturminnesskyddade alléerna. Trafikverket är 
normalt förvaltare och ägare av alléer utmed det statliga vägnätet i Skåne.  
 

                                              
1 Hansson 1997 
2 Von Schwerin 1934 
3 Se t.ex. Ahrland, v Schwerin, Carl Cronholms minnesanteckningar 
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1:1 Syfte och frågeställningar 

Detta kunskapsprojekt har som syfte att undersöka Övedsklosters alléer ur en 
historisk geografisk synvinkel. Studien kommer också att fokusera på kulturhisto-
riska aspekter och den skall kunna utgöra ett stöd för framtida planteringar och 
restaureringar av alléer. Resultatet är en sammanfattning och sammanställning av 
befintliga kunskaper och en fördjupning av förståelsen av alléerna vilket i sin tur 
ger en ökad insikt av synen på landskapet genom tiden.  

Några huvudfrågeställningar kommer att följas upp för de olika alléerna. 
Dessa berör alléns anläggningsår och när eventuella förändringar sker. Analysen kommer 
också att behandla trädslag, huruvida träden varit beskurna, start och målpunkter i land-
skapet samt huruvida stenmurar har funnits mellan alléträden och åkermarken. Utifrån 
svaren på frågeställningarna kommer en analys av varje allé att utföras. Vilket var 
syftet med allén?  

1:2 Metod, material och disposition 

Till att börja med kan konstateras att sökandet efter kunskap om alléer är nästan 
som att söka efter en nål i en höstack. En skillnad är att man inte vet om det finns 
något att söka efter det vill säga huruvida det står något skrivet om alléerna i de 
äldre handlingarna. Denna rapport kan därmed inte sägas vara uttömmande i 
ämnet utan en sammanställning av befintlig kunskap, samt en djupstudie av kart-
material och en översyn över olika typer av skriftligt arkivmaterial. Rapportens 
resultat är en indikation på hur det kan ha varit utifrån tillgängligt källmaterial. 

För att förstå Övedsklosters allésystem bör man se det som en helhet. Sam-
tidigt måste de olika delarna förstås för att helheten skall kunna tolkas. Studien 
kommer därför att redovisa de olika alléerna (de olika delarna) var för sig för att 
till sist sammanfatta och analysera helheten. Analysen är historisk geografisk vil-
ket innebär att utgångspunkten inte är dagens landskap utan snarare det landskap 
som formades av Ramel under andra halvan av 1700-talet. En viktig källa i denna 
studie har varit bilden, framförallt kartmaterial men även målningar och fotogra-
fier. En anledning till att använda bilden, framförallt kartan, är att alléns start- och 
målpunkt syns tydligt på en karta vilket kan vara svårare att avgöra i det skriftliga 
källmaterialet. Bildmaterialet har sedan kompletterats med skriftligt källmaterial.  

När det gäller källor till förståelse för tiden då Hans Ramel ägde Övedsklos-
ter är Carl Cronholms minnesanteckningar av särskilt intresse. Detta är det mest 
informationsrika dokumentet över Ramels tid4. År 1812 blev överinspektorn över 
de Ramelska godsen, Carl Cronholm, befalld att anteckna ned det han kom ihåg 
från sin tid under Hans Ramel. Inga räkenskaper fanns då kvar från något av de 
Ramelska godsen eftersom de, enligt Cronholm, inte skulle förvaras efter tio år 
från Hans Ramels död 17995.  
                                              
4 Von Schwerin 1934, s203 
5 Carl Cronholms minnesanteckningar 
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Exempel på en annan viktig källa har varit Erik Gustav Lidbecks efterlämnade 
papper. Lidbeck var professor i naturalhistoria i Lund och föreståndare för de 
skånska plantagerna i Lund från 1755. Lidbecks arbete handlade om att underlät-
ta för planteringar ute i landskapet och han delade gratis ut frö och träd till intres-
serade med syftet att hejda den skånska trädbristen. Han hade kontakt med Ra-
mel och om honom har han gjort en del noteringar6.  

Ett heltäckande kartverk när det gäller alléer är Skånska rekognoscerings-
kartan från 1812 till 1820. Det är en militär karta och den täcker hela Skåne för-
utom de norra delarna. Kartan är topografisk vilket innebär att exempelvis vat-
tendrag, sumpområden, höjder och vägar och alléer är karterade. Skånska rekog-
nosceringskartan är ett historiskt källmaterial, som på ett snabbt och överskådligt 
sätt ger oss information över allébeståndet i början av 1800-talet. Skånska rekog-
nosceringskartan är den äldsta kartan över Skåne där alléer är konsekvent marke-
rade. Denna karta blir därmed mycket viktig i analysen av Övedsklosters alléer.  

Cirka 50 år efter Skånska rekognosceringskartan kommer Generalsta-
bens topografiska karta, tryckt 1860 till 1869. Kartan täcker hela Skåne och 
även här finns alléer karterade. I denna rapport har konceptbladen analyse-
rats. Dessa är i skala 1:50 000 och förvaras på Krigsarkivet i Stockholm. 
Tillförlitligheten räknas som hög.  

I början av 1900-talet kommer ytterligare ett kartverk som täcker hela 
Skåne, där alléer är karterade. Det är den så kallade Häradskartan eller Hus-
hållningssällskapets karta. Dess officiella namn är rikets allmänna kartverks 
ekonomiska karta. Den gavs ut 1910 till 1915 för fd Malmöhus län och 
1926 till 1934 för fd Kristianstads län.  

År 1768 gjorde Adolf  Fredrik Barnekow gjorde en resa genom Sverige 
tillsammans med Louis de Geer och från denna finns en resedagbok samt 
ritningar och planer över ett antal gods och städer. Ritningarna finns dels 
som blyertsteckningar förvarade på Skabersjö gods dels som färglagda pla-
ner. Blyertsteckningarna har scannats av och finns på Landsarkivet i Lund. 
De färglagda planerna förvaras på stora Väsby gods i original och kopior på 
Uppsala Universitetsbibliotek. I denna rapport har en färglagd plan analyserats.  

1:3 Forskningsöversikt 

Övedskloster är anmärkningsvärt ur ett flertal aspekter där odlingslandskapet 
med dess alléer utgör en viktig källa till förståelse. Det gestaltade landskapet vid 
Övedskloster är delvis utforskat7, detsamma gäller alléerna8. En helhetsbild av 
allésystemet med fokus på dess kulturgeografi och kulturhistoria är däremot inte 
genomförd.  

                                              
6 Törje 1974 
7 Se framförallt Ahrland  
8 Se t.ex., Reimer, Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålstam, Andersson & Larsson 1982. 
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1:4 Avgränsning 

Rapportens avgränsning är alléer rumsligt kopplade till Övedskloster historiska 
ägostruktur under slutet på 1700-talet dvs efter Hans Ramels inköp av godset. De 
skall inneha en koppling till det fysiska målobjektet dvs Övedsklosters corps de 
logi. Alléerna skall därmed ligga utmed någon av de fyra infartsvägar som från 
Övedsklosters gräns leder fram till dess slott. Dessa sammanfaller idag med stat-
liga vägar. Som exempel kan då anföras att allén från Tullesbo mot Skartofta kyr-
ka inte är med i analysen, ej heller allén vid Maltestorp. Det finns alltså flera alléer 
som har anlagts med Övedskloster som alléägare som inte är med i rapporten. 
Dessa är idag belägna utmed enskild eller privat väg och har ingen direkt koppling 
till Övedskloster utan till en annan enhet.  
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2 Alléer utmed vägar i godslandskap 
 
”Vägar utanför staden bör man göra breda och bekväma och på båda sidor om 
dem plantera träd, som på sommaren skydda de vägfarande mot solens hetta och 
med sin grönska vederkvicka deras ögon”9. 
 

Plantering av alléer är ofta förknippat med anläggande och förbättrande av väg-
nät. Romarna var de första som planterade träd utmed vägar med syftet att erhålla 
skugga i den varma sommarsolen. Från romartid till renässans finns inte mycket 
information om alléer. Under renässansen får alléanläggandet en pånyttfödelse 
och landsvägsalléer börjar att planteras i Europa. Ordet allé kommer från det 
franska språkets allée=gång och aller=att gå. Ursprunget delas med många andra 
trädgårdstermer såsom parterr, fontän m.fl. Den formklippta allén med ursprung 
i barock- och renässansträdgård har överlevt på några få platser. Avenboksallén 
på Skeinge säteri i norra Skåne, som leder besökaren från allfartsvägen in till hu-
vudbyggnaden, är tydligt influerad av tidigare ideal att formklippa allén. Ett annat 
exempel är den så kallade kyrkoallén vid Övedskloster som återkommer under 
kap 4:3:1. 

2:1 Alléer i godslandskap 

Det stora uppsvinget för alléplanteringar utmed vägarna i Skåne sker under andra 
halvan av 1700-talet. Alléer i parker och längs med landsvägar anläggs i en om-
fattning som aldrig tidigare skådats. Allén tar nu ett ordentligt steg ut i kulturland-
skapet. Godsen börjar nu manifestera sin makt och prakt genom att markera dess 
innehav med hjälp av alléer. Vägsystemet läggs ofta om och snörräta vägar med 
alléer anläggs. Alléerna startar vid strategiska punkter såsom en gräns, en viktig 
byggnad inom godset domän såsom kyrkan eller kvarnen och leder ofta till god-
sets centra, dess corps de logi..  

Under 1800-talet fortsätter godsen att förändra landskapet genom att ex-
empelvis lägga ned underliggande gårdar och uppföra större utgårdar, så kallade 
plattgårdar. Vid dessa anläggs alléer som uppfartsvägar, som länkar mellan platt-
gårdar och även från plattgård till navet i hela verksamheten, huvudgården.  

Trädslagen vid godsen är valda dels utifrån gestaltning, och dels utifrån ett 
praktiskt och funktionellt tänkande. Gestaltningen var viktigast närmst godset. 
Närmast godset samt i parken användes vanligen ett enda trädslag. Trädslagen 
skulle harmoniera med godsmiljön i övrigt och träden tuktades därför i godsets 
närhet. Längre från godsmiljön fick träden i högre grad växa fritt och träden fick 
behålla sina naturgivna förutsättningar. Man tog nu också mera hänsyn till de 
markförhållanden som rådde vid vägen och vilka träd som växte i trakten.  

                                              
9 Palladio 1581 (tryckt 1983) 
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2:2 Landsvägsalléer utanför godsens landskap 

1734 kom en skogsförordning med syftet att främja trädplantering hos allmogen. 
Varje hushåll var tvingat att plantera 12 st träd på sina marker eller längs med 
landsvägen. Om inte detta följdes kunde böter utfärdas. 1764 tillträdde Carl Adler-
felt landshövdingeämbetet i Malmöhus län. Adlerfelt ville tvinga bönderna i hela 
sitt län att plantera utmed landsvägarna. Detta misslyckades och trädplantering ut-
med vägarna blev ett frivilligt åtagande från allmogens sida. Detta betyder dock 
inte att man undslapp att plantera de 12 träden som nämnts ovan men de behöve-
de inte vara utmed landsvägen10. Anledningen till 1734 års skogsförordning var den 
skogsbrist som uppstod under 1600-1700-talen i stora delar av Skåne. Trots att 
bonden inte var tvingad att plantera utmed vägarna blev ett antal vägar trädplante-
rade. Hur omfattande detta blev är dock oklart och källorna anger olika resultat. 
Denna rapport kommer inte att gå in på detta mera, särskilt som frälsebönder var 
undantagna. Viktiga praktiska syften med landsvägsallén är knutna till vädret i form 
av en möjlighet att se vägen vid snöstorm, sand- och jordflykt, dimma, mörker och 
vid översvämning. Trädet som oftast valdes blev pilen och det är således från dessa 
förordningar som pilplanteringarna kommer till stånd. Genom att hamla pilen fick 
man grenar till ”bränne” och stängsel. En annan fördel var att trädet inte blev sär-
skilt högt och man slapp därmed den för åkermarken negativa skuggeffekten. 
Bonden planterade alléträd utmed de vägsträckor som han var väghållningsskyldig 
för. Gårdarna låg oftast tätt i en byklunga och privata vägar fanns inte.  

2:3 Infartsalléer till städer 

Alléer som leder den vägfarande in till staden och även alléer som leder mellan 
städer har också kontinuitet sedan 1700-tal. Exempel på detta är alléerna in till 
Landskrona. En annan betydelsefull allé var den mellan garnisonsstaden Kristian-
stad och krutbruket Torsebro, en sträcka på cirka 10 kilometer. 

2:4 Gårdsalléer 

Den yngsta varianten av de olika alléer som funnits är uppfartsallén till gården. I 
samband med skiftesreformerna flyttades många gårdar ut från bytomten. Nya, 
oftast rätlinjiga vägar anlades. Flera gårdar fick nu en egen infartsväg och utmed 
denna kunde markägaren plantera en egen allé. Denna allé blir således oftast plan-
terad på en privat eller enskild väg. Majoriteten av gårdsalléerna har sitt ursprung i 
andra halvan på 1800-talet och ett tiotal år in på 1900-talet. Endast ett fåtal gårdsal-
léer planterades under första halvan av 1800-talet. Skiftesreformerna slår inte ige-
nom direkt och det tar tid innan välståndet på gårdarna ökar så mycket att man kan 
bygga nya bostadshus, nya uthus och anlägga trädgårdar och alléer. Gårdsalléerna 
är frivilliga alléplanteringar, som vill visa att man har fått det bra på gården.  

                                              
10 Reuterswärd 2001 
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3 Hans ”Bygge-Hans” Ramel och de ”Ramelska godsen” 

3:1 Inledning 

Hans Ramel även kallad ”Bygge-Hans” ärvde 1752 som ende son efter fadern 
Malte Ramel, Viderup, Sireköpinge, Maltesholm, Löberöd, Westerstad samt en 
stor summa likvida medel. Tack vare dessa medel kunde han utöka sitt tidigare 
godsinnehav med Övedskloster, Svansjö, Åsum, Silvåkra och Tullesbo11. Ramels 
mäktigaste anläggning blev Övedskloster och det var här han instiftade ett fidei-
commis 176612. Flera av godsen genomgick stora omvandlingar vad gäller omge-
staltning och/eller nybyggnation av ekonomi- och huvudbyggnader. Vid samtliga 
gods lades också stora resurser på gestaltning av landskapet. Mest bestående idag 
är de stensatta höga vägbankarna, främst den så kallade Höge Väg vid Maltes-
holm samt alléerna vid Övedskloster. Ramel lade också resurser på att råda bot på 
skogsbristen. I detta sammanhang finns en intressant koppling mellan Hans Ra-
mel och Erik Gustav Lidbeck. Lidbeck var en av Carl von Linnés lärjungar och 
professor i naturalhistoria i Lund. Än mer väsentligt är den befattning som plan-
tagedirektör han innehade. Det Skånska plantageverket handlade om att plantera 
nyttiga medicinal- och färgväxter samt mullbär för att kunna tillverka silke13. Lid-
beck hade också som uppdrag att förse allmogen med frö eller träd för att i första 
hand kunna bekämpa flygsand och bristen på virke. Eftersom dessa träd skulle 
delas ut gratis finns inget noterat om detta i bevarade räkenskaper. I en särskild 
förteckning över åren 1774-1776 finns det dock noterat att Ramel 1774 blir för-
sedd med 150 oxelträd14. Lidbeck har skrivit om Ramels verksamhet i en riks-
dagsrelation dvs en redogörelse, år 1769. Tyvärr står här inget om trädslagen i 
alléerna. Lidbeck skriver istället om pil som Ramel planterade vid allmänna vägar 
och bivägar vid Viderup15. Pilträden kan då ha varit tänkta som häckar eftersom 
Ramel hade kontakt med Rutger Maclean på Svaneholm och här planterades 
häckar av pil under 1780-talet.  

Ramels flit gällande lanthushållningen betalade sig väl när det gäller rang då 
han 21 juni 1762 blev upphöjd från Ryttmästare till Överste av Riksens ständer. I 
redovisning kring vad Ramel åstadkommit beskrivs bl.a. att han anlagt 7 planter-
ingshagar av ek och bok samt en furuplantering på 100 tunnland. Han har också 
låtit lägga 90 kilometer stengärdesgårdar, ”några tusende famnars lefwande gär-
desgårdar” samt anlagt över 100 kilometer diken16.  
Ramel anlade alléer vid samtliga sina gods. Detta skedde i samma veva som hela 
landskapet förändrades, vägar nyanlades och rätades. Genom alléerna framtonar 

                                              
11 Von Schwerin 1934, s198 
12 Von Schwerin 1934, s208 
13 Törje 1974 
14 Lidbecks efterlämnade papper 1 
15 Lidbecks efterlämnade papper 7 
16 Landsarkivet Lund. Viderups godsarkiv. Avskrift. Original i Riksarkivet. 
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Ramels ställning och makt över landskapet. De visar också hur man med hjälp av 
alléer hierarkiskt kan förstärka föreställningen av en egendom. Genom att räta 
vägar och plantera ”fina, dyra, importerade” träd förstärks maktintrycket. Alléer-
na innehåller också exempel på måttfullhet då träd från egna plantskolor också 
planterats samt pil vid några av godsen. Allén förhåller sig till landskapet, den 
markerar och tydliggör landskapets strukturer. Landskapet byggs upp av byggste-
nar, av alléer, som ser olika ut beroende på landskapets kulturgeografiska förut-
sättning i första hand. Mera sällan spelar naturgeografin någon större roll. Un-
dantag kan vara särskilda markförhållanden t.ex. fuktiga marker alternativt torra.  

3:2 Carl Cronholm 

När det gäller källor till förståelse för tiden som Hans Ramel verkade är Carl 
Cronholms minnesanteckningar av stort värde. Som tidigare anförts var Cron-
holm inspektor för merparten av de Ramelska godsen.  

Cronholm beskriver hur Ramel förbättrade jordbruket och några exempel 
härifrån ger en inblick hur Ramel såg på landskapet. I sumpiga ängar lät han freda 
ungskogen. Marker med mycket mossa lät han harva med järnharv och sådde in 
gräsfrön som samlats vid höbärgningen. Han införde en typ av ängsbevattningssy-
stem genom att med jordvallar sätta marken under vatten och sedan avleda vattnet 
igen. På hårdvallarna (läs torrare ängsmarker) togs jordfasta stenar bort. En del 
vattnades med gödselvatten. Åkrarna utvidgades och inhägnades med enkla och 
dubbla stengärden. I Cronholms redogörelse finns en särskild rubrik han benäm-
ner planteringar. Här beskriver han t.ex. furuplanteringar som ger sparrar och bjäl-
kar. I Övedstorps skog anlades en planterhage för boke och ekeskog. Ramel har  
också hägnat in skogsparker med 6 alnar (2,4 meter) höga stenstängsel till Djurgår-
dar med hjortar och ”dåfdjur”. Cronholm beskriver att det finns 30-40 djur i varje 
och de utfodras om vintrarna med hö ”uti dertill för dem inrättade lador”.  

Cronholm beskriver trädgårdsmästarna och de stora trädgårdarna vid 
Övedskloster, Viderup och Maltesholm. Cronholm skriver vidare att ”öfvade 
ynglingar” fick resa till Holland och efter flera års studier antogs för att t.ex. an-
lägga ”wägar genom fyllda dalar, försedde med alléer för promenader”. Det är 
värt att notera att alléerna omnämns bara mycket kort. Cronholm skriver också 
om att levande häckar planterades vid Viderup som ”infredar och afdelar wång-
arna”. När det gäller ett annat linjeelement, stenmuren, har en ”nästan oräknelig 
mängd” uppförts. Han beskriver i samband med detta också ytor som stensatts 
och vid Viderup nämns att man har stensatt wägen mellan smedjan och Wärd-
shuset, samt ”åtskilliga ställen på herregården”. Värt att nämna är att arbetet med 
att upprätta stenmurar fortsätter även efter Cronholms redogörelse 1812 och un-
der perioden 1817-1823 anlades 3 mil stenmurar. 17 

                                              
17 Carl Cronholms minnesanteckningar 1812-1832 
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4 Övedsklosters alléer 

4:1 Inledning 

Såsom tidigare har beskrivits under metod är det nödvändigt att förstå de olika 
delarna var för sig för att insikt om helheten skall kunna uppnås. Rapporten 
kommer därför att beskriva alléerna var för sig för att till sist göra en jämförande 
analys. Eftersom denna studie studerar alléerna utifrån en kulturgeografisk syn-
vinkel får rapporten dels en utökad omfattning jämfört med tidigare studier, dels 
en annan indelning av de enskilda alléerna. 

Flera källor anger att det vid Övedskloster finns nio alléer18. Denna uppdel-
ning sker år 1957 då 8 av alléerna förklaras som naturminne. Förutom dessa åtta 
anges ofta ytterligare en allé som benämns tallallén. Eftersom detta är en allé med 
barrträd har den inte något högt biologiskt värde som lövträdsalléer. Enligt mil-
jöbalken har bara lövträdsalléer ett biotopskydd.  

Kapitlet är upplagt på så vis att varje allé beskrivs utifrån den källgenom-
gång som genomförts. Därefter sammanfattas denna beskrivning med att sätta 
allén i ett sammanhang utifrån rapportens frågeställningar. Dessa är:  

 
När planteras allén?  
När sker eventuella förändringar i allén?  
Vilket eller vilka trädslag består allén av? 
Har träden varit beskurna? 
Vilka start och målpunkter i landskapet har allén?.  
Har det funnits en stenmur mellan alléträden och åkermarken? 
 

Utifrån svaren på dessa frågor görs en analys som sätter in allén i ett samman-
hang.  

 

                                              
18 Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålstam 1996, Länsstyrelsen i Malmöhus län 1982 
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4:2:1 Stora allén, 550 meter 

Stora allén är den allé som leder besökaren rakt mot corps de logi. Stora allén 
ingår i Övedsklosters byggnadsminne sedan 1982 och är naturminne sedan 1957. 
Kunskapen om vilket år allén planterades är oklar. 1760-tal19 alternativt 1770-tal20 
anges utan att hänvisa till någon bestämd källa. För att få exakt kännedom måste 
ett dendrologiskt prov göras. Allén består av parklind (tilia x vulgaris) och dessa 
träd är antingen importerade från Holland alternativt har sitt ursprung i Holland 
för att därefter blivit förökade i Skåne. Rune Bengtsson, SLU Alnarp har i sin 
avhandling visat att vid Ramels olika gods finns lindträd av samma klon21. Denna 
klon har Bengtsson också funnit i alléer i Holland.  

Den äldsta kartan av betydelse för denna rapport är en ägomätningskarta 
från 1756 (fig 1 & 2). Ramel har nu ägt Övedskloster i tre år och kartan visar tyd-
ligt planer på att förändra vägsystemet genom att i första hand räta befintliga vägar 
men även att anlägga rundlar vid vägkorsningar. Denna äldsta karta finns i flera 
olika versioner tillgängliga via lantmäteriets hemsida och på Övedsklosters gods. 
Konceptkartan, dvs originalkartan visar en rundel samt en rätad väg som leder 
linjärt mot Övedskloster (fig 1). Kartan är en plan som visar hur Ramel tänker sig 
en ny infart till huvudbyggnaden. Kartan visar också den befintliga vägen som 
löpte något norr om den nya planerade. Flera saker är värda att omnämna gällan-
de denna bild. Kartan är tillverkad cirka 20 år innan det nya corps de logi står 
klart. Detta tyder på att det är viktigt att landskapet med vägar är redo att på ett 
ståndsmässigt sätt ta emot besökare när huvudbyggnaden står klar. De heldragna 
strecken utmed vägen indikerar att man planerade att anlägga stenmurar utmed 
vägen. Kartan ger ingen information om det fanns en allé och inte heller huruvi-
da en allé fanns i planerna. En arkitektonisk detalj är rundeln som aldrig kom till 
stånd vilket kan tyda på att någon annan slutförde planeringen med vägarna. Frå-
gan om vem som är arkitekt till vägsystemet och alléerna förblir i dagsläget obe-
svarad. Fig 2 är en avritning av konceptkartan, fig 1. En av få skillnader är de vä-
gar som löper ut från rundeln mot nordost och sydost. Vägen mot nordost blev 
aldrig anlagd. De två vägar som möts kan tolkas som att funderingar på en tvär-
led fanns redan då men den exakta sträckningen blev annorlunda liksom det en-
bart blev en T-korsning och ingen rundel med fyra anslutande vägar. Också värt 
att notera är att rundeln är osymmetrisk där vägen mot Övedskloster bryter 
symmetrin.  

Nästa bild av intresse är Barnekows plan från 1768, fig 3. Den är en mix av 
verklighet och plan eftersom kyrkan anlades 1759-1761 emedan mycket annat 
endast är på ett planstadium. Exempelvis är det värt att påminna om att corps de 
logi ännu inte är uppfört (klart 1776). 

                                              
19 Bunte 2002 
20 Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålstam 1996, s97, Andersson & Larsson 1982 
21 Bengtsson 2005 
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Fig 1. (överst) : Konceptkarta Övedskloster 1756. Källa: LMA 12-öve-1 
Fig 2. (nederst):  Renovation Övedskloster 1756. Källa: LSA, L270-15:1 
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Fig 3. Övedskloster 23 aug 1768. Observera att norr är nedåt. Plan utförd av Barnekow. Uppsala UB. Publicerad med 
tillstånd av Carl de Geer, Stora Väsby. Original förvaras på Stora Väsby. 
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När det gäller stora allén finns en rundel, nr 1, nära corps de logi, som aldrig blev 
anlagd. Denna skulle ha fört resenären antingen vidare rakt fram mot huvud-
byggnaden eller exakt 90 grader österut i en snörrät linje mot kyrkan. Den rundel 
nr 2, som är markerad längst norrut i stora allén, som även fanns markerad på de 
äldre ägomätningskartorna, blev inte heller anlagd. Intressant att notera är att 
rundeln på Barnekows plan är något annorlunda jämfört med de äldre planerna 
då den har hela fem väganslutningar. Placeringen på rundeln stämmer bra över-
ens med verkligheten vilket innebär att den blev placerad längre norrut än vad 
som ursprungligen var tänkt enligt fig 1 och 2. I rundeln finns två hus, smedjan 
och smedens bostad som däremot blir uppförda vilket kan ses på Skånska rekog-
nosceringskartan från 1810-tal. Planen är intressant för den visar på en idé hur 
landskapet närmast Övedskloster skulle kunna gestaltas. I stora delar blir planen 
genomförd men vissa, relativt väsentliga objekt, blir inte realiserade.  

Skånska rekognosceringskartan visar ett verkligt landskap med den stora al-
lén (fig. 4). Inga hela eller halva rundlar kom att anläggas. Smedens bostad och 
smedja som finns markerade på Barnekows plan är uppförda. Denna kartbild 
stämmer väl överens med dagens stora allé förutom att smedjan sedan länge är 
borta. Att lägga smedjan i denna viktiga allé kan jämföras med Ramels anlagda 
allé från Gårdstånga mot Viderup där det också ligger en smedja i allén.  

Träden i stora allén har varit beskurna på ca 2,5 – 3 meters höjd. Enligt 
Charlotte Ramel formbeskars alléträden i parken fram till 1880-tal22. Troligtvis 
har man något tidigare upphört med att beskära träden i stora allén. På fotografi-
et från 1898 (fig 5) kan man se att alléträden i stora allén tillåtits växa upp. 

Enligt häradskartan från 1916 (fig 6) har det ena huset i början på stora al-
lén nu försvunnit. I övrigt är den stora allén än idag oförändrad. 
                                              
22 Ramel 1927 

Fig 5. Övedskloster 1898. Nordiska Museets arkiv. 
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4:2:2 Analys stora allén 

Allén är planterad innan år 1799 eftersom Hans Ramel går ur tiden detta år. Den 
är troligtvis planterad efter 1768 eftersom de planerade rundlarna i allén aldrig 
blev utförda. Enligt uppgift planterades träden i hålrum i vägbanken23. Om detta 
stämmer är Gillbergs uppgifter från 1765 intressanta då han skriver att ”Wägarne 
till Gården äro med mycket kostnad anlagde…”24. Om vägen byggts senast 1765 
och hål i vägen förberetts för framtida alléträd är det inte orimligt att tänka sig att 
plantering skedde relativt kort tid därefter. Trädslag är parklind och det är samma 
träd idag vilket innebär att de är över 200 år gamla.  

Enligt en ritning av K. Å. Nilsson från år 2001 skiljer det cirka tre meter i 
avståndet mellan trädraderna närmast bebyggelse och längst bort vid tvärallén25. 
Syftet är att förstärka perspektivet och intrycket av allén. Vägen är uppbyggd på 
en stenbank, emellanåt flera meter ovan det omgivande åkerlandskapet. Utanför 
alléträden finns det stenmurar som ramar in allén. Allén börjar vid den så kallade 
tvärallén och syns tydligt från denna. Träden visar tydliga tecken på att tidigare 
varit formbeskurna på cirka 2,5 meters höjd vilket troligtvis upphörde under and-
ra halvan av 1800-talet. Syftet med allén är att förstärka intrycket av Ramel och 
Övedskloster. Allén är juvelen i Övedsklosters allésystem och löper utmed en 
linjerät väg rakt mot dess Corps de logi. 

                                              
23 Reimer 1937, Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålstam 1996 
24 Gillberg 1765 
25 Bunte 2002 
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4:3:1 Kyrkallén, 400 meter 

Förutom stora allén ingår även kyrkallén i Övedsklosters byggnadsminnesedan 
1982. Allén är även naturminne sedan 1957. När det gäller kyrkallén finns några 
företeelser som skiljer sig markant jämfört med de andra alléerna. Dels är det 
alléns mål, Öveds kyrka, som anlades 1759-6126 och därmed utgör den första 
större viktiga byggnaden att bli färdigställd under Hans Ramel. Det andra som 
särskiljer är val av trädslag nämligen oxel27. Lidbeck sände ut mycket oxelträd från 
sina plantager och 1774 blev Ramel försedd med 150 oxelträd28. Det finns dock 
inga belägg för att dessa skulle använts som alléträd i kyrkallén. Oxelallén har 
troligtvis formklippts från början och allén beskrivs från 1876 som en ”allé af  
klippta oxlar”29.  

Fig 7 visar situationen vid Övedskloster 35 år innan den nya Öveds kyrka 
byggs. Bilden visar tydligt ett landskap som inte är uträtat i någon högre grad. 
Kyrkvägen löper i ungefär samma sträcka som idag men är inte alls spikrak som 
den blir senare då den dessutom förstärks med en kraftig stenbank.  

                                              
26 Von Schwerin 1934 
27 Reimer 1937 
28 Lidbecks efterlämnade papper 1 
29 Övedsklosters godsarkiv 

 
Fig 7. Övedskloster 1726. Källa: LSA, L234-4:1 
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Barnekows plan från 1768 visar en rundel-liknande korsning i början på kyrkallén (se 
fig 3). Denna blev anlagd ungefär som bilden visar. Rundeln i stora allén i vänster-
kanten på bilden blev däremot aldrig anlagd. Denna skulle ha fört resenären antingen 
vidare rakt fram mot huvudbyggnaden eller exakt 90 grader österut i en snörrät linje 
mot kyrkan. En planerad rätning av vattendraget söderifrån blev inte heller genom-
förd. Eftersom delar av kartan visar en idealplan är det omöjligt att säga om allén till 
kyrkan blivit anlagd. Enligt Gillbergs beskrivning över Malmöhus län 1765 är vägen 
till kyrkan anlagd ”med mycken kåstnad”30. Fig 4 visar den äldsta kartan som med 
stor tillförlitlighet kan sägas visa en anlagd kyrkoallé (se fig 4). Här syns också tydligt 
hur vattendraget inte blev rätat. Den rundel-liknande korsningen som finns på Bar-
nekows plan är inte markerad. Vägen norrifrån ansluter då på ett sätt att man kan 
förstå att något form av vägkors har anlagts här. Fig 8 är en plan som visar hur den 
danske arkitekten Rothe tänkte sig landskapet närmast Övedskloster: kyrkallén med 
en planerad halvrundel närmast kyrkan. Här finns också trädmarkeringar runt kyr-
kogården vilket saknas på Skånska rekognosceringskartan. Cronholm skriver 1810 
hur det kring kyrkogården planterats skuggrika träd. Här var skugga ett viktigt syf-
te31. I kyrkalléns början syns den lilla rundeln tydligt liknande den på Barnekows 
målning. Fig 9 visar hur utglesad oxelallén var på 1940-talet. Bilden visar också två 
nya vägar som leder fram till kyrkan och förbi utanför huvudvägen. Dessa vägar är 
också markerade på Generalstabens topografiska karta från 1860. Vägarnas tillkomst 
medför ett mindre avbrott i allén. Fig 10 är den äldsta bilden som tydligt visar for-
men på träden. Man kan också se en början på nyplantering av lindar där oxlarna gått 
bort. Längst ned i bild skymtar de båda vägarna som löper fram till kyrkan utmed 
huvudvägen. Fig 11 visar att samtliga oxlar nu är utbytta mot lindar och man har 
börjat att formbeskära träden på samma sätt som tidigare. 

4:3:2 Resultat kyrkallén 

Tyvärr har inga skriftliga källor lokaliserats som kan informera om när den ursprung-
liga oxelallén planterades. Eftersom kyrkan är uppförd 1759-61 och vägen till kyrkan 
är anlagd senast 1765 är det inte orimligt att tänka sig att kyrkallén är den allé vid 
Övedskloster som har längst kontinuitet. Kyrkan invigdes midsommardagen 1761 i 
närvaro av ”åtskillige förnäma härskaper, jämte en ganska talrik samling af  folck från 
andra socknar”32. En notering från 1774 informerar om att Ramel fick 150 oxelträd 
av Erik Gustav Lidbeck som kan ha använts till kyrkallén33 Vägen fram till kyrkan är 
liksom många andra vägar uppbyggd på en stenbank och framförallt början på vägen 
är imponerande med mer än fem meter ned till omgivande mark. Kyrkallén har be-
stått av oxel men är nu i stort sett helt ersatt av lind. Allén har troligen formbeskurits 
likadant alltsedan den planterades. 
                                              
30 Gillberg 1765 
31 Cronholms anteckning, Övedsklosters godsarkiv 
32 Von Schwerin 1934 
33 Lidbecks efterlämnade papper 1 
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Fig 11. Kyrkallén 1957 enligt Weimark. Naturskyddsföreningen i Skånes arkiv. 

 
Fig 10. Kyrkallén 1934. Nordiska museets arkiv 
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4:4:1 Allén till Maled, 550 meter 

Den så kallade Maleds-allén löper från den lilla rundeln där kyrkallén börjar till 
”Ma-led” dvs den gamla gränsen mellan Övedsklosters ängsmarker, benämnda 
stora och lilla Ma och byn Torps ägor.  

Fig 3 visar en i huvudsak planerad anläggning år 1768. Maledsallén är tydligt 
markerad men eftersom flera objekt på bilden inte blev utförda kan man inte utgå 
från att den är planterad. Författarens hypotes är att den inte är planterad efter-
som halvrundeln längst ned i bild inte blev anlagd enligt denna plan vilket skåns-
ka rekognosceringskartan visar (se fig 4 som visar det troliga resultatet av de för-
ändringar som planerades under 1700-talet). Maledsallén leder in mot Övedsklos-
ter från en halvrundel längst ned i bild. En jämförelse mellan denna karta och 
Barnekows plan visar att halvrundeln blev anlagd omvänt jämfört med planen.  

Rothes plan från 1855 (fig 8) visar allén från Maled med flera större luckor. 
Det är inte orimligt att bilden stämmer överens med verkligheten trots att yngre 
kartor inte har några luckor med. Anledningen till denna slutsats är inventerings-
resultatet från 1979 då allén består av 142 träd vara endast 55 äldre träd (lind) 
samt 6 äldre askar och 5 äldre almar.  

Häradskartan (fig 6) indikerar att maledsallén 1912 åter var helt komplett 
vilket kan tyda på att äldre luckor blivit luckplanterade.  

Weimarks foto från 1954 (fig 12) indikerar att träden inte varit beskurna 
men denna slutsats kan inte helt bekräftas utifrån bara denna bild då inte hela 
allén syns. Det kan också vara en blandning av gamla och i senare tid planterade 
träd vilket också är en källa till feltolkning. 

 
Fig 12. Maledsallén 1954. Foto G & H Weimark. Naturskyddsföreningen i Skånes arkiv. 
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4:4:2 Resultat allén till Maled 

Allén till Maled eller Maledsallén ingår inte i byggnadsminnet Övedskloster. Allén 
verkar enligt kart- och bildmaterial inneha ungefär samma ålder som övriga alléer 
vid Övedskloster. Troligtvis har allén varit homogen från början med bara lind 
och då troligtvis skogslind, inte parklind som i stora allén. Utgångna träd under 
1800-talet har ersatts med alm och ask och kanske någon lind. Allén verkar inte 
ha beskurits på en given höjd såsom stora allén vilket kan vara en anledning till att 
hälften av träden var utbytta redan på 1950-talet. Placeringen på den höga väg-
banken kan också ha påverkat och denna plantering kanske inte har givits samma 
omsorg i förberedelse och kontinuerlig skötsel som stora allén. Utmed allén finns 
antingen ett vägräcke eller stenmur. Delar av stenmuren är murad, delar är kall-
murad dvs utan murbruk.. Syftet med allén är att föra den resande som kommer 
söderifrån via en halv rundel genom en linjerät allé fram till Övedsklosters cent-
rum.  
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4:5:1 Tvärallén, 1950 meter 

Tvärallén löper mellan Tullesboallén och gränsen mot Svansjö ägor. Den består 
dels av nyplanterade lindar där flera planterades 2003 då en större restaurering av 
vägen genomfördes, dels av tallträd. Vägen är liksom flera av de andra vägarna 
vågrätt och stensatt upp till fyra meter ovan marknivå. Stenmurar löper utmed 
delar av vägen och alléträden är planterade mellan stenmur och väg.  

Barnekows plan (se fig 3) visar en del av den planerade tvärleden med ensi-
dig allé. Då man skall svänga av från tvärallén in i stora allén finns det en rundel 
som inte blev utförd. Denna har tidigare diskuterats under ”Stora allén”. 

Lantmäterikartan från 1776 (fig. 13) visar den västra delen av vägen utan 
träd. Furualléns sträckning är från kartans vänstra del i gränsen mot Svansjö fram 
till den väg som syns på kartan och löper i nord-sydlig riktning. Vägen beskrivs 
som nya vägen och den gamla vägen syns tydligt söder om denna nya väg. Den 
”nya vägen” har samma sträckning som dagens väg och kan vara på planstadiet, 
och ännu inte anlagd. Inga allétecken finns utmed vägen. Detta behöver inte be-
tyda att det inte fanns någon allé eftersom denna typ av lantmäteriförrätning säl-
lan markerade alléer. Kartan är en kartering av en sandvång vilket ger en tydlig 
anledning till att denna sträcka blev planterad med fur. På många platser i Skåne 
var sandflykt ett stort problem och ett flertal furuplanteringar anlades under 
1700-talet. Generellt sett är furualléer ovanliga men har förekommit vid t.ex. 
Trolle Ljungby gods och Borrestads slott. 

Fig 13. Concept karta Öveds bys södra sandvång, 1776. Övedsklosters arkiv. 
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Skånska rekognosceringskartan (fig 4) visar att tvärallén nu är planterad på en 
sträcka av knappt 2000 meter med alm i öster och tall i väster. Skillnaden mellan 
de båda trädslagen syns tydligt på kartan eftersom lövträd markeras med en rund 
ring och furuträd med ett ”snöflingstecken”. Ett vattendrag gör att det blir en 
tydlig skillnad på kartan i höger bildkant där furuallén möte tvärallén. Gränsen i 
väster mot Svansjö utgörs också av ett vattendrag. Anslutningen till stora allén 
blev utan rundel.  

Generalstabens topografiska karta (fig 14) visar furuallén och norr om vä-
gen en furuplantering. De tecken man ser på kartan som visar på barrträd skall 
inte tolkas som att det är två rader norr om vägen utan att det är ett samman-
hängande tallområde mellan fururaderna och det som är blått. Allén ansluter till 
tvärallén precis som på skånska rek 50 år tidigare men löper enligt kartan inte 
fram till vattendraget och gränsen mot Svansjö.  

 Enigt Reimer fanns endast 40 % av den ursprungliga barrallén kvar 193734. 
Häradskartan, fig 6, kan bekräfta att situationen 20 år tidigare redan var dålig då 
kartan inte indikerar en allé. Det som då var en allé löpte inom det område som 
är vitmarkerat med löv- och barrskog. Detta innebär att den har samma sträck-
ning som på Generalstabens topografiska konceptkarta. 

                                              
34 Reimer 1937, s449 

Fig 14. Generalstabens topografiska karta, konceptblad I.Ö41.Lund SO. 1865. Krigsarkivet. 
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Ortofotot från 40-talet (fig 9) visar att flera träd i tvärallén, framförallt den södra 
raden, verkar vara i sämre skick och enligt inventeringen 1979 så stämmer detta 
väl då inventeringen identifierar 76 yngre lindar (max 25 år), till övervägande del 
på den södra sidan av vägen. Inventeringen visade också att det då fanns 145 al-
mar som var äldre (av totalt 232 träd). 
 
 
 
 
 

Fig 15 a & b (överst). Tvärallén 1954. G & H Wei-
mark. Naturskyddsföreningen i Skånes arkiv.  

Fig 16 (vänster). Östra delen av tvärallén planterad med 
tall. 1954. G & H Weimark. Naturskyddsföreningen i 
Skånes arkiv. 
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4:5:2 Analys tvärallén 

Tvärallén anlades av Ramel under 1700-talets andra hälft. Tillgängliga källor kan 
inte ge närmare information. Tvärallén bestod från början av alm i öster och tall i 
väster35. Valet av trädslag när det gäller furuträden torde ha sin bakgrund i det 
faktum att vägen för 240 år sedan omgavs av sandiga marker som lämpade sig 
dåligt för andra trädslag förutom tall36. Det är därmed ett medvetet val där mark-
ägaren arbetar med landskapets förutsättningar, åtminstone när det gäller val av 
trädslag. Furuallén planterades ursprungligen från gränsen mot Svansjö fram till 
ett vattendrag som ansluter till tvärallén. Det är intressant att redan på General-
stabens topografiska konceptkarta från 1860-tal kan man notera att allén inte 
längre börjar vid gränsen mot Svansjö. Att ändra på startpunkten så tidigt är vid 
en jämförelse ganska ovanligt men torde vara kopplat till den uppodling som sker 
på Svansjö. Furuallén är inte skyddad som naturminne37. Den har inte heller nå-
got skydd enligt biotopskyddet eftersom det inte är lövträd. När det gäller den 
östra delen med alm blev kvalitén sämre på träden under 1900-talet och 1/3 av 
träden byttes under 1950-1970-tal. Till sist drabbades allén av almsjukan och 
samtliga träd byttes ut till parklind. Vägsträckan med alm är uppbyggd upp till 
fyra meter ovan marknivå för att åstadkomma en vertikal väg. Utanför alléträden 
finns det en stenmur.  

Det som är anmärkningsvärt med tvärallén är dess syfte att förstärka den 
sista delen av infarten genom att allén från Tullesbo viker av och går sista sträck-
an på skrå i landskapet så att den resande kan se stora allén från sidan och skymta 
huvudbyggnaden. Tvärallén kan därmed sägas börja i korsningen mot den så kal-
lade Tullesboallén. Den löper till och förbi infarten till den stora allén för att sluta 
vid gränsen mot Svansjö. Allén förstärker förväntningarna av slutmålet och för-
länger resan. Denna landskapsarkitektoniska maktdemonstration torde vara säll-
synt.   

                                              
35 Andersson & Larsson 1982, bilaga 1, s4 
36 Bengtsson 1996, s108 
37 Bengtsson 1996, s109 
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4:6:1 Allén genom Öveds by, 750 meter 

Nära Övedskloster ligger Öveds by. Under 1700-talet fanns här planer på en allé 
och bildmaterial från 1900-talet visar tydligt alléträd. Detta kapitel kommer att 
behandla denna väg som löper från rundeln vid kyrkallén fram till korsningen 
mot tvärallén och allén till Tullesbo.  

Fig 17 visar Övedsby såsom oskiftad med gårdarna placerade i en klunga 
norr om Öveds kyrka. En väg löper igenom byn men inga alléträd är markerade.  

Barnekows plan (fig 18) visar omfattande planer på en förändrad bystruktur 
i Öveds by. Genomfartsvägen skulle rätas något, gårdar placeras på båda sidor 
om vägen, närmast en förtätning av bytomten istället för den splittring som de 
flesta byar råkade ut för cirka 20 år senare i och med enskiftesreformen. Barne-
kow tänker sig också att alléträd borde planteras utmed vägen. Landskapets natur-
liga former är nästan helt utbytta mot linjära. Vattendraget söder om byn är ett 
notabelt undantag. 

Skånska rekognosceringskartan (fig 19) visar att Barnekows plan inte fått 
något större genomslag. Exempelvis blev ingen allé planterad. 

Vid en studie av bildmaterial under 1800-talet kan man konstatera att vägen 
är utan träd fram till 1910-tal (fig 20) då några träd kan ses söder om vägen. Det 
går dock inte att tala om någon allé. 

Ortofotot från 1940-tal (fig 21) är den bild som tydligast visar alléträd ut-
med denna vägsträcka. Bildmaterialet indikerar därmed att en allé planterats nå-
gon gång efter 1916. Troligtvis har omsorgen om denna inte varit den bästa var-
vid en del träd relativt snabbt gått ut och allén har därmed inte varit komplett 
särskilt länge. Trädslag går inte att definiera med hjälp av bara bilderna.  

4:6:2 Analys, allén genom Öveds by 

I det äldre kartmaterialet finns allén markerad på en karta/bild nämligen Barne-
kows färglagda plan från 1768. Allén var tänkt att börja i korsningen mellan Tul-
lesboallén/tvärallén (detta syns dock inte riktigt på planen men detta är en logisk 
startpunkt) och leda vidare till korsningen kyrkallén/Maledsallén. Här finns ingen 
information om trädslag. Även om landskapet och vägen genom byn var tänkt att 
rätas är vägen inte alls lika anmärkningsvärd som övriga linjära och mycket längre 
vägsträckor. Här handlade det mera om att räta ut kurvor verkar det som. Skåns-
ka rekognosceringskartan visar en delvis rätad väg men ingen allé. Indikation på 
en allé går inte att se i kartmaterialet förrän 1916 då trädmarkeringar finns på Hä-
radsekonomiska kartan. Därefter kan man på ortofoto från 1940-talet konstatera 
tydliga tendenser till en allé.  
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Fig 17 (överst t.v.). Renovation Övedskloster 1756.  
Källa: LSA, L270-15.  

Fig 18 (överst t.h.) Övedskloster 23 aug 1768. Plan utförd 
av Barnekow. Uppsala UB. Publicerad med tillstånd 
avCarl  de Geer, Stora Väsby. Original förvaras på Stora 
Väsby. 

Fig 19 (ovan t.v.). Skånska rekognosceringskartan 1812-
1820. Blad IV.Ö.205 

Fig 20 (ovan t.h.). Övedskloster 1912 (tryckt 1916). 
Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Mal-
möhus län.  
Blad ”Övedsdkloster”. 

Fig 21 (t.h.). Ortofoto 1941-47.Blad 2D5C-081. 
Giscentrum Lund 
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4:7:1 Tullesboallén (1950 m lång) 

Äldsta skriftliga belägg är från 1332 när det gäller namnet Tullesbo och för Tul-
lesbo gård är det 1662. Dagens Tullesbo har anor från 1780 då corps de logi an-
läggs. Hur det äldre Tullesbo sett ut vet man inte. En karta över närliggande byn 
Kärrby från 1758 visar en schablonartad större corps de logi. 

Kartan över Tullesbo från 1784 (fig 23) är inte skalenlig men visar ändå över-
gripande strukturer såsom allén från Tullesbo till Övedskloster. Detta är den äldsta 
kartbilden som indikerar en allé från Tullesbo till Övedskloster och sträcker sig från 
Tullesbo till Öveds by. Allén börjar i tomtgränsen till Tullesbo och går således inte 
ända fram till huvudentrén till dess manbyggnad. Tullesbo anlades 1780 såsom ett 
änkesäte men nyttjades aldrig med detta syfte. Bilden kan vara en plan att man har 
tänkt sig en allé eller så visar kartan ett verkligt landskap med allé.  

På Rålambs bild från 1780-tal (fig 22) är allén mellan Tullesbo och Övedsk-
loster inritad. Bilden visar alléer utmed alla vägar ut från Tullesbo. Tullesbo har en 
tydlig koppling till Övedskloster men har också varit en egen enhet varifrån man 
kan analysera landskapet. Alléerna löper enligt Rålambs bild från dess corps de 
logi till ladugården, till skartoftas kyrka, till gränsen mot Bjärsjölagård i norr och 
söderut mot Övedskloster. Bilden visar troligtvis en delvis realiserad anläggning 
och delvis en idealplan av hur det skulle kunna se ut när gestaltningen är klar. 
Anledningen till denna analys kan förstås vid en närmare studie av Skånska re-
kognosceringskartan, ca 20 år senare. 

Enligt Skånska rekognosceringskartan (fig 24) finns det ingen allé norrut 
mot Bjärsjölagård. Allén mot Öveds by är däremot karterad emedan allén till 
Skartofta kyrkby inte heller är markerad.  

Fig 22. Tullesbo cirka 178?, Rålamb, A.S. Kungliga Biblioteket.. 
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Fig 24. Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. Blad IV.Ö.205 
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Fig 25. Ortofoto 1941-47.Blad 2D5C-081.Giscentrum Lund. 
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Ortofoto från 1940-talet (fig 25) visar en kraftigt utglesad Tullesboallé. Anled-
ningen till detta är troligtvis att allén från början bestod av tre olika trädslag, Ka-
nadapoppel, ask och parklind. De förstnämnda trädslagen användes eftersom 
marken är sank och sumpig och bör ses som exempel på hur man anpassade träd-
slag efter markförhållanden. Parklinden planterades vid Tullesbo tomt. Allé-
sträckan med kanadapoppel avverkades 1955 och sträckan med ask 1973. Båda 
dessa sträckor ersattes med lind. 

Weimarks foto (fig 26) visar en nyplanterad allésträcka som torde vara den 
del där det tidigare fanns kanadapoppel. 
 

 
Fig 26. Tullesboallén 1957. G & H Weimark. Naturskyddsföreningen i Skånes arkiv.
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4:7:2 Analys Tullesboallén  

Tullesboallén har varit en heterogen allé med troligtvis tre olika trädslag, kanada-
poppel, ask och parklind. Parklindarna i allén planterades närmast Tullesbo lik-
som i stora allén. De har tidigare varit beskurna på 2,5 meters höjd 38 Allén är 
ungefär lika lång som tvärallén, cirka två kilometer, och liksom tvärallén plantera-
des den utmed en helt spikrak väg. Längden kan vara bidragande till valet av flera 
trädslag dvs markförhållanden utmed denna långa sträcka skiljde sig åt för mycket 
för att kunna plantera ett och samma trädslag. Allésträckan med kanadapoppel 
avverkades 1955 och sträckan med ask 1973. Båda dessa sträckor ersattes med så 
kallad bohuslind39. När de gäller trädslag så finns uppgifter om att Tullesboallén 
bara skulle bestått av ask och parklind närmast Tullesbo40. Fotomaterial ger inget 
definitivt stöd till huruvida askar och popplar varit beskurna. Inga foton finns 
över poppelallén men eftersom poppel normalt hamlades och den trots allt inte 
avverkades förrän 1955 så kan den ha varit beskuren. Samma sak gäller för askal-
lén, ett vanligt träd att beskära. Utmed vägen anlades stenmurar som stod mellan 
alléträd och åker. Planteringsår är troligtvis runt 1780 då corps de logi byggs vil-
ket stöds av bildmaterial. Syftet har varit att binda ihop Övedskloster med under-
liggande Tullesbo. Detta var viktigt då Tullesbo var planerat att bli ett änkesäte.  

                                              
38 Ibid Man skriver att träden varit hamlade men det är nog mera troligt att de varit formbeskurna efter-
som de växer närmast Tullesbo.  
39 Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålstam 1996 
40 Andersson & Larsson 1982, s5, Reimer 1937, s450 
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4:8:1 Hjälmarödsallén, 1600 meter 

Hjälmarödsallén löper mellan Hjälmaröd och Täpperöd, 1600 m lång. Allén har 
en tydlig startpunkt då den tar sin början vid Övedsklosters gräns41. Den slutar 
vid gränsen till Svansjö gård och gör här ett uppehåll på 2,5 kilometer då Svansjö 
gårds ägor slutar. Anledningen till detta uppehåll är svår att förstå eftersom Svan-
sjö gård låg under Övedskloster och Ramel därför hade makt även över denna 
vägsträcka. Allén har idag ett homogent trädslag i form av lindträd planterade 
1982. Tidigare var allén också homogen men bestod då av alm. Reimer skriver 
också om Hjälmarödsallén med storbladig alm (Ulmus montana) eller (Ulmus 
scabra) och den beskrivs vara i bra skick 193742 

 Den äldsta kartan som visar Hjälmarödsallén är skånska rekognoscerings-
kartan (fig 28) Allén börjar vid ett hus och slutar vid ett vattendrag.  

Alléns start- och slutpunkter i landskapet markeras delvis på detta koncept-
blad av generalstabskartan (fig 29). Startpunkten är Övedsklosters ägogräns mot 
väster och Hjularöds gods ägor. Slutpunkt för Hjälmarödsallén är häradsgränsen 
mellan Färs och Frosta härader som utgörs av den så kallade börstabäcken vid 
Täpperyd. Från en utfärd till Övedskloster år 1886 hämtas följande text: ”Längre 
bort vid den stora alléens början går väg till Wombsgårdarna, tre till antalet. Här 
vid stora alléen, börjar Öfvedsklosters egor, som sträcker sig öfver en mil i ös-
ter”.43 
                                              
41 Bengtsson, Bucht, Degerman, Pålsson 1996, s104 
42 Reimer 1937, s448 
43 Utfärd till Öfvedskloster den 5 juni 1886 : Upplysningar om de ställen, som passeras 

 
Fig 27. Hjälmarödsallén 1957. G & H Weimark 1957, Naturskyddsföreningen i Skånes arkiv. 
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Fig 28. Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. Blad IV.Ö.205 

Fig 29. Generalstabens topografiska karta, konceptblad I.Ö.41.Lund SO.1865. Krigsarkivet. 
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4:8:2 Analys Hjälmarödsallén 

Även Hjälmarödsallén är planterad under slutet av 1700-talet av Hans Ramel. Ty-
värr finns inga noteringar om ålder på de nedtagna almarna 1982. Allén är i ett 
större perspektiv anmärkningsvärd av flera anledningar. Den är ganska lång, cirka 
1600 meter. Den bestod från början av ett enda trädslag, alm. Foto indikerar att 
den varit beskuren men det kan också vara trädens naturliga växtsätt som gör att 
stammen delar sig vid ungefär samma höjd på de olika träden (se fig 27). Mellan 
alléträd och åker har det funnits stenmurar. Allén är planterad långt ifrån Övedsk-
loster utan att ha kontakt med övriga alléer i systemet eller vara en länk från en 
viktig byggnad. Anledningen till detta har inte framgått av denna studie. En no-
tering i beskrivningen till Skånska rekognosceringskartan kanske kan bidra till 
förståelsen. ”Öfvids Closter och Tullesbo äger prydliga Byggnader och wackra Trägårdar; 
men Svansjö nyttjas blott såsom Afvelsgård”44. Eftersom Svansjö endast var avelsgård 
kanske detta påverkade beslutet att inte plantera allé trots att vägen rätades. I en 
artikel från 1886 kommenteras avbrottet med orden ”…med blott ett ringa afb-
rott…”45. 

Hjälmarödsallén markerar och förstärker däremot gränsen mellan Övedsk-
losters ägor och angränsande ägor mot Hjularöd i väster. Gränsen i öster mot 
Svansjö gårds ägor utgörs av den så kallade Börsta bäcken, gränsen mellan Frosta 
och Färs härader46. Att kunna plantera en så lång allé med bara ett trädslag så 
långt från corps de logi är en mäktig maktindikator. 

                                              
44 Skånska rekognoseringskartans beskrivning över Färs härad. Krigsarkivet. 
45 Utfärd till Öfvedskloster den 5 juni 1886 
46 Ibid 

Fig 30. Övedskloster 23 aug 1768. Detalj av plan 
utförd av Barnekow. Uppsala UB. Publicerad med 
tillstånd av Carl de Geer, Stora Väsby. Original 
förvaras på Stora Väsby.  

Hela planen kan ses i fig. 3. 
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4:9:1 Alléerna vid Torps by, 1900 meter 

Barnekows bild (fig 30) visar planer på en allé som ser ut att löpa från Maled mot 
Torps by. Skånska rekognosceringskartan (fig 31) visar resultatet av enskiftet. Vä-
garna är nu rätade men ingen allé har blivit planterad enligt kartan. Man kan ock-
så skymta längst norrut där Torp möter Övedsklosters ägor i det så kallade Maled 
att halvrundeln Barnekow ritat blivit utförd men och upp och ner. Den äldsta 
noteringen av en allé på tillgängligt kartmaterial är Generalstabens topografiska 
karta från 1865 (fig 32). Allén börjar vid gränsen mellan Torps by och Åsums by 
och leder fram till Ma-led. Allén är märkligt nog, inte komplett längs med hela 
sträckan utan gör ett uppehåll kort norr om bytomten. 

Fig 31. Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. Blad IV.Ö.205. Fig 32. Generalsta-
bens topografiska karta, konceptblad I.Ö.41.Lund SO.1865. Krigsarkivet. 
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4:9:2 Analys av alléerna vid Torps by 

De båda torpalléerna är intressanta då de avviker på ett avgörande sätt jämfört 
med de andra alléerna i Övedsklosters allésystem eftersom de inte är markerade 
på skånska rekognosceringskartan. Enskifteskartan från 1809 (fig 33) visar inte 
heller någon allé. Detta behöver dock inte betyda att det inte finns någon, då allé-
er sällan är markerade på skifteskartor. De torde därför inte vara planterade av 
Hans Ramel. Trots detta har några andra källor ändå ansett att alléerna är från 
1700-tal47. Vid en närmare studie av Övedsklosters allésystem och med känne-
dom om den generella historiska utvecklingen av alléer är avsaknaden av en allé 
till Torp logisk. Detta är inte den viktigaste allésträckan inom godset och berör i 
första hand byn torp och i viss mån den nya stora Torpsgården. Nu kan knappast 
Ramels allésystem anses vara något typiskt utan tvärtom en förebild för andra 
gods och synnerligen omfattande jämförelsevis. Särskilt trädslagen och kvalitén 
på dessa är storslaget. Ahrland kan således ha rätt när hon skriver att den kan ha 
förbisetts av kartografen48.  

Torpallén väster om byn (ofta benämnd västra Torpallén) börjar vid det så 
kallade Maled dvs gränsen mot Övedskloster. Halvrundeln som Barnekow ritat 
vid Maled blir genomförd fast upp och ner. Allén löper därefter linjerät fram till 
dess att vägen svänger av något då den upphör. Allén fortsätter därefter från by-
tomtens kärna österut till gränsen mot Åsums by. Denna sträcka benämns ofta 
östra Torpallén. Västra Torpallén planterades med alm och östra Torpallén med 
alm i huvudsak samt några lindar.  

                                              
47 Andersson & Larsson 1982, bilaga 1, s12. Även Åsa Ahrland har uttryckt dubier kring planteringsår. 
Ahrland 1998, s46 
48 Ahrland 1998, s46 
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4:10:1 Allén mellan Tullesbo – Bjärsjölagård, 1200 meter  

Tullesbo har ett bra bildmaterial kring sekelskiftet 1800 och kartan från 1784 (se 
fig 23) visar vägen från Tullesbo i söder mot Bjärsjölagård i norr. Kartan visar 
ingen allé. Rålambs akvarell från 1780-tal (se fig 22) visar en allé från Tullesbo 
som svänger uppåt i bild mot Bjärsjölagård. Bilden är sannolikt en idealplan eller 
försköning av landskapet kring Tullesbo vilket innebär att allén inte finns. Främs-
ta anledningen till denna analys är Skånska rekognosceringskartan (fig 34). Vid 
Tullesbo visar den ett flertal alléträd planterade precis vid gårdsläget. Det är lin-
dar som planterats av samma slag som finns i stora allén vid Övedskloster. Mot 
Bjärsjölagård finns däremot ingen allé.   

År 1834-35 genomgår Tullesbo ett laga skifte och skifteskartan är den äldsta 
kartan där allén är markerad (fig 35). Det är därmed rimligt att anta att allén blir 
planterad i samband med skiftet. Något märkligt däremot är att alléträden vid 
gårdstomten inte är markerade. Allén är markerad på Generalstabens topografis-
ka karta från 1865 (fig 36). Den har ungefär samma sträckning som på laga skif-
teskartan. Skillnaden i ursprunglig skala (laga skifteskartan 1:4000 och General-
stabskartan 1:50 000) gör att den skarpa svängen som tydligt är markerad på laga 
skiftes kartan inte syns på Generalstabskartan. Kartan från 1916 (fig 37) visar en 
väg nästan helt utan alléträd. Anledningen till denna förändring är att trädslaget i 
denna allé varit kanadapoppel och den avverkades vid sekelskiftet 190049. 
                                              
49 Reimer 1937, s450  

Fig 34. Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. Blad IV.Ö.205 
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Fig 35. Tullesbo 1834-35, laga skifteskarta. 
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4:10:2 Analys allén mellan Tullesbo – Bjärsjölagård 

Allén har sin startpunkt i gränsen mot Bjärsjölagårds ägor och löper fram till Tul-
lesbo. En kort sträcka efter gränsen mellan Övedskloster och Bjärsjölagård på-
börjar en allé som leder resenären mot Bjärsjölagård. Denna allé har ingen kopp-
ling till Övedskloster utan tillhör Bjärsjölagårds allésystem.  

Allén mot Tullesbo slutar något innan infarten till Tullesbo corps de logi. 
Det är svårt att förklara vad som kan vara anledningen då det inte finns några 
andra strukturer i landskapet som gör att detta skulle vara rimligt. Rålambs mål-
ning är troligtvis en idealplan över Tullesbo och inte en verklighetsbild. Den fint 
avvägda svängen på vägen som leder in till Tullesbo återfinns inte på yngre kartor 
utan landskapet har rätifierats. Det kan också vara skalan på bilden som är för-
vrängd och allén som man ser är en del av lindallén allra närmast Tullesbo.  

När det gäller alléns ålder finns två indikationer på att allén troligtvis anlades 
cirka 1835. Den är markerad på laga skifteskartan över Tullesbo gård som avmättes 
1834 och den är inte markerad på skånska rekognosceringskartan från 1810-tal50. 
Kanadapoppel anses inte bliva särskilt gamla varvid en avverkning kring år 1900 
kan vara rimlig för då är träden ca 60-70 år. Detta bör dock jämföras med de kana-
dapoppel som planterades i Tullesboallén mot Övedskloster som blev över 150 år 
gamla. Skillnaden kan ligga i huruvida träden beskurits eller inte. Om popplarna 
norr om Tullesbo inte beskurits lär de varit mycket stora och farliga vid sekelskiftet 
1900. Anledningen till valet av trädslag är troligtvis kopplade till fuktiga markför-
hållanden. Byn nordöst om Tullesbo är benämnd ”Kärrby” på skånska rekognos-
ceringskartan och på laga skifteskartan syns ett flertal diken nära vägen.  

                                              
50 Andersson & Larsson 1982, s4 anger att allén planterades i slutet av 1700-talet utan att anger källor för 
detta. 

Fig 36 (t.v). Generalstabens topografiska karta, konceptblad I.Ö.41.Lund SO.1865. Krigsarkivet. Fig 37 (t.h). Övedsk-
loster (tryckt 1916). Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Malmöhus län. Blad ”Övedsdkloster”. 
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4:11:1 Allé vid Bruksgården, 2200 meter 

Bruksgården har legat under Övedskloster sedan 1700-tal. Den är belägen i 
Vombs by och ungefär halva Vombs by låg under Övedskloster på 1700-talet. 
Anledningen till denna rapports intresse för Bruksgården och den allé som har 
funnits här är att den är belägen utmed en av de fyra vägar som leder in till 
Övedskloster. Rapporten har tidigare visat att Hjälmarödsallén är av betydelse för 
slutmålet Övedskloster och spelar en viktig roll i Övedsklosters allésystem. Har 
denna allé också haft en koppling till Övedskloster? Söder om Bruksgården an-
läggs under 1800-talet en järnväg och en station uppförs, Klostersågen. Stations-
byggnader i godsmiljö får ofta en allé. Har det varit så även i detta fall dvs skall 
allén kopplas till Klostersågens station? 

Skånska rekognosceringskartan (fig 38) visar Bruksgården såsom en kring-
byggd fyrlängad gård, benämnd Tegelbruket. Den idag rätlinjiga vägen snirklar sig 
fram i landskap och det ser ut som att den går rakt igenom Tegelbruket. 

Allén är inte markerad på Generalstabens topografiska karta från 1864 (fig 
39) förutom några få träd precis söder om tegelbruket. Vägen har nu blivit rätad 
genom gårdens marker. Gårdens manbyggnad är belägen öster om vägen och 
väster om vägen syns en mindre ekonomibyggnad. Från Övedsklosters godsarkiv 
kan man notera att någon gång under perioden 1845-63 uppförs flera byggnader 
vid Bruksgården. Här omnämns ett nytt skogvaktarboställe, nytt boningshus för 

Fig 38. Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. Blad III..Ö.206 
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tegelmästare, ny tegellada och ny torflada. I samband med detta kan de få alléträ-
den också blivit planterade men om detta står ingenting. Från perioden 1863-67 
finns en redogörelse som talar om planer på att uppföra ”ett felande boningshus” 
samt ett material- och vagnshus för att kunna arrendera bort gården51.  

Fig 40 visar att allén nu är komplett från vägen Sjöbo-Veberöd och upp till 
Bruksgårdens gräns i norr. Kartan anger att det är en lövträdsallé. I Vägverkets 
allévårdsplan består allén av 105 träd, nästan alla alm52. Flera byggnader har nu 
tillkommit sydväst om den tidigare omnämnda manbyggnaden. Klostersågens 
station har blivit uppförd men allén verkar inte ha någon koppling till denna.  

                                              
51 Övedsklosters godsarkiv, portfölj 10a 
52 Vägverkets allévårdsplan 1996 

Fig 39 (t.v). Generalstabens topografiska karta, konceptblad I.Ö.42.Ystad.NO.1864. Krigsarkivet. Fig 40 (t.h). Bruks-
gården 1910-15. Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Malmöhus län. Blad ”Sjöbo”. 
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4:11:2 Analys, allé vid Bruksgården 

Alléerna som leder fram till Bruksgården kan på ett sätt sägas ingå i Övedsklos-
ters allésystem då gården har ägts av Övedskloster. Allén är dessutom belägen 
utmed vägen som söderifrån så småningom leder fram till Övedskloster. Ett 
glapp på flera kilometer samt alléns korta historia gör att den inte bör räknas in i 
Övedsklosters allésystem med samma tyngd som tidigare omnämnda alléer. Fo-
kus på denna allé ligger i första hand på Bruksgården. Allén leder från Vombs 
bygräns i norr till och förbi gården. I söder börjar den vid stora vägen vilket är en 
vanligt startpunkt förutom t.ex. gränser i landskapet. Allén är ett exempel på en 
gårdsallé där ägaren låtit anlägga alléer för att tydligt markera gårdens ägor. Som 
nämnts tidigare var det vanligt att gårdsalléer uppfördes under andra halvan av 
1800-talet och denna allé kan därmed sägas vara ett bra exempel på denna förete-
else. Detta är anledningen till att allén inte går vidare till järnvägsstationen vid 
Klostersågen. Detta har inte varit något mål eller startpunkt utan alléns koppling 
till landskapet är Bruksgården. Övedsklosters gräns i Klingavälsån, söder om 
Klostersågen, har inte heller varit något mål för allén eftersom det inte går någon 
väg här. Alléns sträckning i landskapet har vissa likheter med Hjälmarödsallén 
men några väsentliga skillnader finns också. Hjälmarödsallén anlades av Hans 
Ramel under slutet på 1700-talet vilket innebär att allén har cirka 100 år längre 
kontinuitet. Hjälmarödsallén berättar också att det var denna vägsträcka som an-
sågs viktig att markera med en allé, inte vid Bruksgården.Från Viveca Stures dag-
böcker kring sekelskiftet 1800 kan man få en uppfattning över hur man reste vid 
denna tid och här omnämns inte vägen söderut förbi Bruksgården. Vägen från 
Viderup till ”Closter” och vidare mot Tullesbo omnämns däremot ofta53 

                                              
53 Viveca Stures dagböcker, 1790-99 
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4:12:1 Alléer vid Åsums gård, 500 meter 

Historiskt sett har Övedskloster ägt flera gårdar i Sjöbo där två enheter utmärker 
sig nämligen Åsums gård och Lillås gård. Åsums gård har tidigare benämnts 
Åsums gamlegård och år 1757 benäms gården ”Åsums ladugård” och det be-
skrivs att den då återvunnit säterifriheten. Gården frånsåldes på 1860-talet då 
Övedskloster bytte till sig Tullesbo gård som dessförinnan tillhört en broder i ett 
drygt halvt sekel. Den andra stora gården är Lillås gård som tidigare benämndes 
Åsums Nygård.  

På skånska rekognosceringskartan (fig 41) finns en allésträcka i höger bild-
kant nära en skogsdunge där Lilllås gård ligger idag. Söder om kyrkan ligger 
Åsums gård tydligt markerad såsom en något större gård. Enligt fig 42 finns allé-
er nu utmärkta i anslutning till Åsums gård. Den långa sträckan i ett helt öppet 
åkerlandskap i nordväst har aldrig varit alléplanterat utan enbart till den gräns 
som syns på kartan.  

4:12:2 Analys, alléer vid Åsums gård 

Trots att Åsums gård och Lillås gård ägts av Övedskloster och det har funnits 
alléer med kontinuitet ned till 1800-talets början, så kan inte alléerna sägas ingå i 
det allésystem som har analyserats i denna rapport. Den väg som leder fram till 
Övedskloster från öster börjar vid vägen mellan Sjöbo och Hörby. Allén slutar 
efter några hundra meter och har sin kulturhistoria tydligt kopplad till Åsums 
gård. Allén är troligtvis planterad kring sekelskiftet 1900 (fig 43). 

Fig 41. Skånska rekognosceringskartan 1812-1820. Blad IV.Ö.206 
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Fig 42. Övedskloster (1910-15). Rikets allmänna kartverks ekonomiska karta över Malmöhus län. Blad ”Sjöbo”. 

Fig 43. Allén mot Åsums gård från nordväst. 1954. G & H Weimark. Naturskyddsföreningen i Skånes arkiv. 
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5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan följande slutanalys göras. Hans Ramel tillträder sitt för-
sta gods Viderup 1746 och köper in Övedskloster 1753. Han blir då ägare av ett 
flertal gods tack vare en stor förmögenhet han ärver som enda barn efter Malte 
Ramel. Under hela hans återstående livstid (d1799) arbetar han med att förbättra 
såväl marker som byggnader. Omfattande alléplanteringar blev en verksamhet 
som än idag tydligt kan ses i landskapet vid de gods som Ramel ägde under andra 
halvan av 1700-talet. Eftersom alm blev det vanligaste trädslaget är de flesta trä-
den i alléerna utbytta men kontinuitet i allésträckningar kvarstår på många platser. 
På äldre foton och på träd som finns kvar än idag med kontinuitet ned i 1700-tal 
finns tydliga indikationer på att träden kontinuerligt beskurits och att detta upp-
hörde för länge sedan, troligtvis andra halvan av 1800-talet i de flesta fall.  

Av allt att döma har inga alléplanteringar skett innan 1760. Den äldsta allén 
kan vara kyrkallén vid Övedskloster om den planterats i samband med kyrkans 
färdigställande 1759-61.  De rapporter som har beskrivit Övedsklosters alléer 
anger generellt 1760 eller 1770-tal som planteringsår utan att ange något belägg 
för detta.. Lidbeck berättar i en riksdagsrelation att Ramel planterat ut 1000-tals 
träd 1767 och 1768 vid Viderup. Det framgår dock inte om det är alléträd och 
heller inte om de planterats någonstans utanför Viderup. 

Flera alléer har ett homogent trädslag. Om allén har haft flera trädslag är de 
planterade tillsammans. Man har inte blandat trädslag utan delat in en sträcka i 
olika delar där varje del har haft ett homogent trädslag. Detta gäller exempelvis 
Tullesboallén som har haft tre olika trädslag, troligtvis pga varierande markförhål-
landen och detsamma gäller för tvärallén som haft två olika trädslag.  

Stenmurar finns utmed de flesta vägsträckningar. De finns alltid mellan allé-
träd och åkermark. Eftersom vägsystemet till stora delar kan kopplas till Ramels 
tid är stenmurarna och alléerna också uppförda vid denna tid. De blir således en 
enhet som berättar hur Ramel använde och förändrade landskapet.  

Start- och slutmål för alléerna har en tydlig koppling i landskapets struktur. 
Det är gränser och byggnader som förstärks.  
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6 Prioriterade åtgärder i Övedsklosters allésystem 
Generellt bör skötseln av alléerna vid Övedskloster ges en mycket hög prioritet 
och när åtgärder skall utföras bör en tvärvetenskaplig syn med bas i de kulturhi-
storiska värdena tillämpas, trots att endast två av alléerna är byggnadsminne.  

6:1 Stora allén 

Stora allén är kronjuvelen i Övedsklosters allésystem. Det är idag den enda allén 
med träd planterade på 1700-talet. Eftersom Övedsklosters gods med dess alléer 
har ett så högt kulturmiljövärde måste Stora allén skötas med extra omsorg. Av 
vikt är att omgående göra en statusbesiktning av träden. Denna bör göras av en 
(eller två av varandra oboeroende) arborister. Arboristen skall vara certifierad 
enligt det europeiska certifieringssystemet European tree worker. Syftet med besikt-
ningen är att fastslå status för varje enskilt träd och föreslå åtgärder som kan 
”förlänga livet” på alléträden.    

6:2 Västra Torpallén 

Den västra Torpallén som leder från Torps by till Maled är inte komplett idag. 
Närmast Maled saknar den sydöstra infarten till Övedskloster alléträd vilket inne-
bär att allésystemet här har ett glapp som den historiskt sett aldrig haft. Källmate-
rial visar att det har funnits en allé här sedan första halvan av 1800-talet. Allén 
planterades med ett trädslag utmed hela sträckan, alm. Pga almsjukan finns det 
inga äldre träd och trädslaget är idag lind. Det är därför rimligt att fortsätta med 
lind hela sträckan. Alléerna vid Övedskloster har varit homogena om inte mark-
förhållanden har medfört ett trädslagsbyte. Storleken på träden bör helst vara i 
paritet med de träd som står i allén mot Torp idag. Plantering behöver ske i sam-
klang med omgivande landskap dvs en uthuggning i intilliggande skog är sanno-
likt nödvändig. 

6:3 Sträckan från Tullesbo mot Bjärsjölagård 

Denna sträcka har också kontinuitet från första halvan av 1800-talet (troligtvis 
1830-tal i samband med laga skifte) och markerar gränsen mellan Övedsklosters 
egendom Tullesbo (byggnader frånsålda idag) och Bjärsjölagård. Allén är för-
svunnen sedan sekelskiftet 1900. Källor anger ett enda trädslag, kanadapoppel. 
Eftersom poppel är snabbväxande kan detta vara anledningen till att allén höggs 
ned vid sekelskiftet 1900. Anledningen till detta trädslag har troligtvis varit fuktiga 
marker. Idag torde fuktiga marker inte vara något problem då markerna dikats ut 
sedan 1830-tal. Ett trädslag utmed hela sträckan är att rekommendera. Eftersom 
parklind bara förekommit nära Tullesbo gårdstomt bör inte detta väljas.  
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6:4 Tvärallén 

Tvärallén tillhör de alléer som planterades av Hans Ramel. Allén består av alm 
och furuträd, ungefär hälften var. Sträckan med alm har blivit ersatt med lind. 

1937 fanns endast 40 % av den ursprungliga barrallén kvar och idag är det 
än färre träd kvar. Det finns därmed behov av att ersätta även denna allé och i 
sådana fall måste detta ske i samklang med omgivande landskap dvs en uthugg-
ning i intill liggande skog är troligtvis oundviklig. Trädslag på den östra delen kan 
vara tall igen om markförhållanden är lämpliga för detta. 

6:5 Allén genom Öveds by 

Kart och bildmaterial anger att planer på en allé har funnits under andra halvan 
av 1700-talet men några planteringar skedde aldrig. Eftersom vägen saknar allé är 
den i status kraftigt underordnad övriga rätade vägsträckor vilket är intressant. Ett 
förslag kan vara att plantera en allé med pil som hamlas regelbundet. Avståndet 
mellan pilarna bör vara relativt kort, kanske cirka fem meter. Anledningen till 
denna rekommendation är att en pilallé här kan anses förstärka skillnaderna i allé-
ernas inbördes hierarki där pilallén ses underordnad övriga alléer. Detta är en väg 
som inte leder till Övedskloster utan bara förbi. Barnekows plan från 1768 anger 
inget trädslag men vi vet att Ramel har planterat mycket pil vid andra gods. Att 
genomföra ovanstående pilplantering skulle kunna jämföras med uppförandet av 
en trädgårdsbyggnad vid Gunnebo slott utanför Göteborg. Denna byggnad hade 
aldrig funnits i verkligheten men fanns på ritningar.  

6:6 Bruksgården  

Längre ifrån Övedskloster finns några alléer som har haft en tydlig koppling till 
Övedskloster. Dessa alléer ligger idag utmed såväl statliga vägar som privata vä-
gar. Störst intresse i detta projekt är allén som markerat Bruksgårdens ägor. Den 
är belägen flera kilometer från Övedskloster och har sin landskapliga koppling till 
den så kallade Bruksgården. Den är troligtvis planterad under andra halvan av 
1800-talet med alm. En återplantering bör ske med ett trädslag och dess sträck-
ning bör överensstämma med häradsekonomiska kartan från 1910-tal. 
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Övedsklosters alléer från Skånska rekognosceringskartan, 1812-20. 
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Övedsklosters alléer från Generalstabens topografiska karta, 1865. 
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Övedsklosters alléer från Ekonomiska kartan, 1912. 
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