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Natur och kultur kring Orup
Fem strövslingor av varierande längd tar dig genom vackra skogar och
förbi den gamla sanatoriemiljön med pampiga läkarvillor och bortglömda
trädgårdar.
I början av 1900-talet härjade lungsoten
i Europa och behovet av sanatorier var
stort. Frisk luft och skog ansågs viktigt
för patienterna. Orupsberget framstod
som en idealisk plats. Orups sanatorium
byggdes år 1912-15, efter ritningar av
Malmös stadsarkitekt Salomon Sörensen.
Från Dragablås till Dragabloss
Vid berghällen Dragablås ligger flera
gravrösen från brons- eller järnålder.
Namnet har oklart ursprung. En förklaring är att platsen ansetts blåsig.
Enligt andra teorier skulle den använts
för signaleld i orostider. Sedan Orups
sanatorium byggts fick namnet både ny
innebörd och ny stavning, Dragabloss.
Hit gick patienterna för att smygröka,
dra ett bloss.
Orups bytomt
De öppna markerna mellan Orups
sjukhus och Sätoftaskolan är gamla
åkermarker till Orups by, som ursprung-
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ligen bestod av två gårdar. Lars Olsson,
den siste brukaren, sålde all mark till
landstinget. Byggnaderna revs 1949,
men ruinerna finns kvar på ömse sidor
om Lars Ols väg.
Rika ädellövskogar
Sluttningarna ner mot Ringsjön är klädda av ädellövskog med frodig vegetation.
Fram till 1800-talet brukades de här
markerna som ängsmarker, där man
skördade hö. På den tiden stod träden
betydligt glesare.
Gräns mellan nord och syd
Orupsberget ligger på en geologisk
gräns, där unga, sedimentära bergarter i
söder möter det skandinaviska urberget i
norr. När de båda landmassorna krockade för omkring 200 miljoner år sedan
uppstod en viss oreda. Både de förekomsterna av sandsten och de vulkanrester
som finns runt Höör har sin förklaring i
denna krock.

På Orupsberget hittar du vacker natur och spännande spår av
äldre tider. Gravhögar och övergivna gårdstomter ligger gömda
i grönskan och högst upp på krönet tronar Orups sanatorium.
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Marken runt Orup ägs och förvaltas av Stiftelsen Skånska landskap och Regionfastigheter. Höörs kommun ansvarar för skötseln av strövslingorna, 0413-280 00, www.hoor.se

