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”Ulriksahused”
-ett fall med historia

Den gamla landsvägen från Ask ledde förr 
i tiden inte in i Röstånga på samma vis som 
idag. Den kom sydvästifrån, via gården Du-
veskog. Där sneddade den över nuvarande 
väg 108 och gick sen på andra sidan in i byn 
uppe vid Västergård. Därefter gjorde den en 
mjuk sväng nerför Hallaliden och landade i dal-
gången med Blinkarpsbäcken. Först efter kors-
ningen vid Backavägen gled den slutligen från 
sydsidan in där dagens breda stråk 108 går 
fram som Marieholmsvägen.

Redan på stadsplanen från 1939 hade arkitekt 
Barkenius i Eslöv stakat ut den nya sträcknin-
gen. Mitt i vägbanan låg det s.k. “Ulriksahused”. 
Tomten var på ca 1600 kvm. År 1930 blev det 
lilla huset förlängt och moderniserat. Därefter 

fanns här fyra rum och kök, 
samt även en stilig veranda 
åt SV. Ägare var Nils Nilsson, 
Röstånga, men här flyttade 
försäljaren Johan Ulriksson in 
med sin familj. Han var född i 
Långasjö 1890, hans fru Alma, 
född Tykesson i Torrlösa 1891. I 
åren 1911 till 1923 hade de fått 
fem barn, Nils-Erik, Karl-Arvid, 
Gösta Ullrik, Alma och Hanna. 
En minnesgod Röstångabo 
berättade för mig att hon blivit 
fotograferad tillsammans med 
Hanna. I tomtens östända, på 
andra sidan bäcken, hade man 
en liten stuga med halmtak. 
Hr Ulriksson hade specialiserat 
sig på den tidens populära låd-

kameror, men saluförde även mera avancerad 
fotoutrustning, liksom radioapparater. Luxors 
“Raka 4:an” var en klassiker. År 1943 köpte 
familjen fastigheten.

I Herrens år 1964 slog så ödes-
timman för “Ulriksahused”. Nu 
skulle den nya länsväg 108 
äntligen bli verklighet. Huset 
löstes in och jämnades med 
marken, varefter den nya väg-
banan kunde läggas ut.

Johan  Ulriksson lämnade det 
jordiska 1958 och Alma flytta-
de in i en HSB-lägenhet. Men 
livet i Röstånga gick vidare. 
Delar av den gamla tomten 
Röstånga 8:3 kom att ingå i 
tomterna Röstånga 1: 92 och 
1: 91. Den sistnämnda lig-
ger i hörnet vid Backavägen. Foto taget uppe från gamla vägen över Hallaliden Till vänster ses en dragning 

via dagens Västergatan.

Familjen Ulriksson framför huset med 
den stiliga verandan.

Från tomtkarta 1947. De nya gränserna och blivande 108:an är utstakad. Fastig-
heten 8:3 (rosa) är utplånad. Den äldre vägsträckningen är märkt med brunt.
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Där byggde bröderna Lilja år 
1964 en villa till postmästar-
en Evert Nilsson med fru Rut 
Elisabet. Sedan 1998 bor Nils 
Anders Olofsson och Jennie 
Persson med familj här.

På ett foto från 1920-talet får 
man en god uppfattning om 
hur vägen och huset i mera 
ursprungligt skick tedde sig, 
och då bland annat för re-
sande i hästdragna postdili-
genser, vilka från Åkarpshål-
let hade Röstånga Gästis 
som nästa anhalt. Som synes 
gör vägen efter huset en 
vänstersväng ner över Blin-
karpsbäcken, innan den åter 
rätar upp sej och når upp där 
Marieholmsvägen går fram 
idag. Huset hade enligt samlingsverket “Svensk 
Bebyggelse” anor ända från 1750-talet. Erik 
Sonesson på gården Röstånga nr 8 nedanom 
kyrkan kunde meddela att fastigheten hade 

varit “Åttans möllefall”. Med sådant lockas man 
att gå vidare! På en gammal lantmäterikarta, 
som Stig letat fram åt mej, finns tomten inri-
tad, med beteckningen 8 d. Sen visade det sig 
att en mölla faktiskt är inritad med symbolen 

kvarnhjul redan på Rekognoscering-
skartan från 1812. Möllan var en s.k. 
husbehovskvarn. Hade man mera 
att mala fick man ta sin spann-mål 
till någon tullkvarn, t.ex. den som 
Rasmus Rasmusson på Björkhäll 
lät anlägga vid Lilla Bäljaneå mitt i 
byn på 1830-talet, men snart måste 
överlåta till Anders Svensson på nr 
5, väster om Marieholmsvägen.

Men var låg då nr 8:s gamla hus-
behovsmölla lite mera exakt, på 
ängsskiftet där nere vid Blinkarps-
bäcken? Fanns här ett dämme och 
var anläggningen större än en liten 
“skvalta”? Jag vände mej till Curt 
Nilsson, den vittberömde “Tumlaren” 
i Norrvidinge. Närmsta granne i syd-
väst till möllefallet är nämligen hans 
barndomshem, med det gamla vag-
nmakeriet. Det köpte hans far, Harry 
Nilsson, år 1934. Företrädaren på 
platsen, Olof Olsson, bodde i villan 
på höjden ovanför. Curt berättade 
att denne hade lagt in en turbin i 
anläggningen redan 1908, som drev 
maskinerna. Här finns säkert ett 
sammanhang med det gamla mölle-
fallet vid Blinkarpsbäcken. Till detta 
får jag återkomma.

Georg Welin
Stig Pettersson

Skånska rekognosceringskartan 1812-20 med kvarnen markerad.

Infarten till Röstånga från Ask. 1913 fanns den bruna sträckningen som 
då hade avlöst den gröna. På 1940-talet hade också bäcken en helt annan 
riktning. Troligen nyttjade man vattenkraft vid snickeriet.


