POSTA NILLAS VANDRING 2006. VÄGBESKRIVNING.
1. START Kristianstad Lilla torg. Gå västerut till Tivoliparken mot
teatern. Vik av norrut (=höger), gå till
2. Badhuset. Följ Fiskarbackstigen norrut. Passera Kanalhuset,
fortsätt Kanalhusspången. Där spången mynnar i:
3. en liten träbro, tag höger och gå norrut mot järnvägsbron. Gå över
järnvägsbron västerut. Följ Linnérundan till
4. rast Lillö slott. Rasta här.(4 km) Gå sedan söderut mot
5. Lillö Kungsgård. Vik av till väster (=höger) och gå rakt fram till en
stor asfalterad väg (den leder norrut mot Färlöv). Följ den norrut ett par
hundra meter, tag sedan vänster (=västerut) mot
6. Isgrannatorp. (6,4 km) Följ vägen rakt fram västerut till ett:
7. T-kors, med stor minnessten i hörnet. Gå norrut (=höger) ett par
hundra meter. Gå vänster vid gården Norregård, en stor vit sten
utanför. Fortsätt till
8. rast Gården Högalund. Följ vägen längs banvallen västerut tills den
slutar i
9. T-kors. Tag vänster (=söder). Följ vägen söderut (mot landsvägen
som syns). Den svänger 90 gr åt höger (=väster), följ den och gå rakt
fram, parallellt med väg 21 borta till vänster. Passera:
10. stor husdjursuppfödning på vänster sida. Fortsätt till nästa väg
som viker av söderut (=vänster) mot Önnestad och :
11. bygatan med ett gult trähus på hörnan. Tag höger västerut på
Önnestads bygata, följ den rakt fram till Skolgatan i Önnestad (Om du
gör en avstickare ca 100 m söderut på Skolgatan finns det
12. toalett på bensinstationen Bilisten på vänster sida. Och
glasskiosk! Här finns också busshållplats. Bilisten Önnestad tel 04470320. Fortsätt rakt fram över Skolgatan. Fortsätt och passera
Byagatan till:
13. rast Mjölkbordet vid gården Gustavsminne 134 (14 km) Fortsätt
Ullstorps bygata rakt fram (=väster-ut). När vägen (nästan) mynnar
mot 21:an, fortsätt
14. den lilla grusstumpen strax bredvid, parallellt. Fortsätt rakt fram
på Bockebäcksvägen. Första tvärväg till vänster, vik av.
15. Korsa väg 21 snett åt höger, söderut. Tag in på den lilla vägen
som fortsätter söderut. Passera (snabbt!) en hundgård, tag till höger.
Följ hjulspåren, som är den gamla Kyrkstigen. Bred stengärdsgård
kantar vägen. Du kommer till Rosbergsvägen. Fortsätt rakt fram, till
16. Ullstorpsvägen. Passera rakt över. Längre fram svänger vägen 90
gr åt vänster (=norrut). Du kommer till ett
17. blekgult boningshus med hästhage på vägens högersida.

Öppna först en bred grind, sedan en till, och gå rakt igenom hästhagen
västerut. Passera ett övergivet fallfärdigt gult trähus i backen på
vänster sida. Följ stigen rätt fram genom hagen. Här ligger hopphinder
för hästar. På höger sida når du
18. rast en RAVIN med några skrotlastbilar i. Fortsätt västerut till
19. en järngrind framför det stora kalkbrottet. Följ kalkbrottets vänstra
kant rakt västerut tills du kommer ut på andra sidan. Du ser då hela
“kalkhålet” med azurblått vatten i. Fortsätt rakt västerut genom en
ganska skäpig snårskog till du kommer ut på
20. en spikrak lång väg. I söder ser du den gula gården Fåglasång
(till vänster). I norr (=höger) löper väg 21. Gå fram till väg 21:an, ta
vänster längs “fickan”. Passera
21. Hässleholm och Kristianstads kommungräns. (16,7 km) Följ
vägfickan så långt den räcker, snedda sedan över till vägens norra sida
och följ den parkeringsplatsen så långt den når. Vik av norrut (höger)
på den lilla grusvägen och följ den parallellt med 21:an, västerut. Du
kommer fram till en liten asfaltväg, ta den åt höger (norrut). Följ den ett
litet stycke och fortsätt sedan åt vänster (väster) på stigen. Följ stigen
parallellt med 21:an, tills du kommer till ett rött tegelhus. Gå över
deras tomt (det är ok!). Vägen mynnar på 21:an.
22. Korsa väg 21, lite snett tillbaka. Där står en skylt till en handelsträdgård. Omedelbart till höger på den vägen löper en tjock stengärdsgård längs en liten väg, västerut (=höger). Ta in på den. Fortsätt
rakt fram till
23. Vanneberga backe (gammal mötesplats) på vänster sida. (19,7
km) Följ stigen rakt fram. Du kommer fram till en brant nedförsbacke in
till Vanneberga. Följ vägen till höger och du kommer fram till
24. rast och lunchpaus Vanneberga skola. (20,7 km) Här finns
toaletter.
Gå norrut från skolan, sväng vänster (=väster) vid det f.d. gästgiveriet
som Linné rastade vid på sin Skånska resa 1749. Passera vägen mot
Östra Ejaröd. Du har nu 21:an parallellt på höger sida.
Fortsätt rakt fram, sedan 90 grader vänster (=söder) och efter
ytterligare 50 m, tag höger (=väster) och då passeras två stora röda
hus på vänster hand. Följ vägen förbi en ateljé (Jan Olsson) och vidare
rakt fram förbi en vägbom. Efter ca 50 m efter ett kärr fortsätter du
istället rakt fram och upp i backen. Efter ca 50 m möter du en lite större
stig. Fortsätt rakt fram (och ev. förbi några stormfällor, kvar efter
Gudrun?).
25. Nu kommer du fram till slutändan av en skjutbana, fortsätt vänster
upp för en brant backe och sedan omedelbart höger och genom en
stengärdsgård och ner och förbi ett litet rött hus på höger hand.

26. Följ stigen tills du kommer till en järngrind, tag vänster (=söder) ut
på den asfalterade vägen ca 50 m och sedan in till höger (=väster) in
på en annan stig. Nu kommer du fram till en lite större stig, tag höger
och efter ett tag passeras en annan skjutbana på höger hand. Följ
grusvägen från skjutbanan mot
27. rast byn Lommarp. Här finns en fin rastplats på gräsmattan invid
bäcken. Bylaget brukar möta upp. Följ sedan asfaltvägen till vänster,
och sedan skylten som pekar mot Ignaberga. Gå denna asfaltväg rakt
fram. Du passerar ett
28. hjorthägn på höger sida
29. Korsning av vägtrumman till Ignaberga Kalk. Fortsätt fram till
Ignaberga. Vik av den första lilla bygatan till vänster mot
30. rast Ignaberga gamla kyrka. (30 km) Här finns en fin rastplats, och
toaletter. Tag en tur bort till begravningsplatsen vid den nya kyrkan.
Här ligger Posta-Nillas grav, där du lämpligen placerar en bukett av
blomster du plockat längs vägen. Graven ligger i södra delen av
kyrkogården närmast den gamla kyrkan.
Buss avgår från Ignaberga till Hässleholm kl till Kristianstad kl
Fortsätt västerut, passera
31. Tykarpsgrottan. Följ vägen. Du kommer till
32. rats en sänka med en bäck. Här vattnar vi hästarna! Fortsätt på
vägen. På vänster sida ligger
33. Maria Creutz’ lilla halmtäckta stuga, fallfärdig. “Krösa-Majas”. Här
brukade Posta-Nilla rasta. Fortsätt vägen fram tills Nävlingeåsen börjar
slutta neråt. Vägen mynnar vid den stora
34. Väg 23. Passera rakt över och fortsätt den lilla vägen mot Påbro.
Nu stiger det brant uppför Göingeåsen med tät skog. Du kommer till en
större öppning i vägen,
35. (timmerlastplats), tag till vänster snett tillbaka och följ vägen. Så
småningom kommer en
36. orange markering för Skåneleden på höger sida. Följ stigen in i
skogen, nedför backen. Följ skåneledsmarkeringarna. Långt ner, på
vänster sida i backen, ligger 3 gamla hus. Ett av dem är
37. Posta-Nillas stuga som stod vid Hovdala en gång. Fortsätt stigen
neråt, när den delar sig gå neråt, åt vänster. Gå till
38. bro över en bäck och därefter en järnvägsviadukt. Korsa
landsvägen, följ Skåneleden in mot:
39. Nösdala by. Följ den slingrande bygatan. Följ vägen upp till nästa
asfaltväg mot Brönnestad.
40. Korsa asfaltvägen och gå in på den lilla skogsvägen norrut,
genom Hovdalafältet. När vägen delar sig, håll höger. Passera det stora
grustaget. Fortsätt rakt fram till

43. Hovdala slott.
lite längre väg (för er som kommer snabbast fram):
39. Följ Skåneledsmarkeringen ända till
40. avfartsvägen in till Hovdala. Vägskylt pekar mot
pansarregementet. Följ ledmarkeringen på hitsidan av Hovdalaån, gå
längs
41. Hammarmölledammen, passera slussen, tag stigen till höger
omedelbart efter och följ ån på dess vänstra sida ner till
42. Hovdala slott.
Framme!
42195 meter!
Hurra!

