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1. Minnessten Kronprinsens husarregemente
2. Minnessten Hästar
3. Minnessten Flygolycka

4. Transformator
5. Fädrift
6. Stjärngravar



1. Minnesstenen Kronprinsens husarregemente
KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE, K 7, uppsattes på Rügen 1757, med syftet att ingå i de 
svenska förband, som skulle skydda den svenska provinsen Vorpommern (1648 - 1815). 
Regementet var värvat och överfördes till Sverige 1772. Det förlades då skvadronsvis i Malmö (två
skvadroner), Helsingborg, Ängelholm, Ystad och Simrishamn, till skydd mot eventuella anfall.
Skvadronerna drogs samman 1883 med tre i Malmö och tre i Helsingborg (nuvarande Rönnowska
skolan) och samlades helt till Malmö 1897.
Regementet övade i regementsförband och samövade med övriga skånska regementen t ex
kavalleriet (K 5 och K 6), artilleriet (A 3) och infanteri (I 24) (sedermera I 6 och P 6) somrarna 1772 
- 1913 på Ljungby -, Kvidinge - och Bonnarps hed. Förläggningen för regementet ordnades i 
gårdarna i Bonnarps by, Brandsberga, Rynke, Järbäck, Forsby, Krika och Svenstorp. 
Minnesstenen avtäcktes av kronprins Gustav (VI) Adolf den 7. augusti 1927 i närvaro av 
regementets personal och hedersgäster

Regementets valspråk var ”MINNET FÖRPLIKTAR” och i regementsstandaret fanns
inskrivet segernamnet ”BORNHÖFT 1813” (Holstein).
Regementet lades ned den 31 december 1927.



2. Minnesstenen över hästar
KRONPRINSENS HUSARREGEMENTE (K 7) drabbades av en tragisk händelse natten den 3:e 
juli 1911, under sommarvistelse i Bonnarp med omgivande byar.
Det var lördagskväll, huvuddelen av husarerna var på Jägersberg dansställe uppe på åsen och 
roade sig, En tropp ur 3:e skvadronen hade vakt och beredskap. Denna tropp var förlagd i gård nr 
11 öster om Skärån, snett emot gamla skolan. Gården är numera riven. Genom en husars 
oskicklighet med elden utbröt brand i gården. Husarerna räddade sig, men 35 stamhästar
innebrändes. Hästkadavren begravdes under denna sten.



3. Minnessten – Flygolycka
Den 7 september 1918 levererade Thulins aeroplanfabrik ett biplan, av modellen Thulin FA, till 
Kungliga norra skånska infanteriregementet i Ljungbyhed. Dagen efter skulle det dubbelvingade 
planet provflygas. Vädret denna söndagsförmiddag var stark blåst med byar. Två unga fältflygare lät 
sig inte avskräckas. Med löjtnant Tor von Johnstone som förare och med fänrik
Ragnar Ragnarsson som passagerare startade maskinen och vid tiotiden bar det iväg över 
startbanans gräs.
Färden blev kort. ”Maskinen började stiga redan efter att ha rullat på marken ett femtiotal meter och 
syntes gå nästan lodrätt upp”, berättar en beskrivning i samlingarna på Ljungbyheds militärhistoriska 
museum. På 25 – 30 meters höjd fick löjtnanten planet i horisontellt läge men farten föreföll för låg. 
Vid en vindstöt kantrade planet åt höger och störtade rakt ner mot marken. Remmarna som männen 
var fastspända med gjorde inte någon större nytta. De brast när planet gick i backen och von 
Johnstone kastades ur. Ragnarsson slog huvudet i kanten på sittbrunnen och bedömdes ha dött 
omgående. Von Johnstone var vid medvetande och fördes till Lunds lasarett. Där dog han 2 dagar 
senare den 10 september 1918. 
Kamrater på regementet reste vid olycksplatsen på Bonnarps hed en minnessten över de omkomna 
fältflygarna.

Inskription på stenen:
”Fältflygaren Tor Johnstone och

Fänrik Ragn. Ragnarsson

Vid Kungl Norra sk. Inf.regemente

stupade här den 8 sept 1918

Regemenstskamraterna reste stenen”



4. Transformatorn
Transformatorstationen i Bonnarp var i bruk in på 1970-talet. Denna station är den enda bevarade av 

träkonstruktion i Skåne.
Första mötet för att bilda en förening för distribution av elektricitet i bygden hölls den 12 juni 1913. 
Avsikten var att skapa en förening för "anskaffandet af elektrisk energi för Röstånga och Ljungbyhed 
med omkringliggande orter". Namnet blev: Ljungbyhed-Röstånga Andelselektricitetsverk.
Byggåret för Bonnarps Transformatorstation var 1914 med ibruktagande våren 1915.
Från inmatningsstationen i Forsby by leddes 20 kV elström hit och transformerades ner till 127 eller 220 
volt, beroende på hur många faser som utnyttjades. Omläggning till 220/380 volt påbörjades 1929 och 
pågick ända till1977, då de sista abonnenterna erhöll den högre spänningen.
Det var Bonnarps by som betjänades från denna transformator. Inmatningen utökades efterhand med 
ledning från Stockamöllan för att säkra distributionen. 
De tidiga byggnaderna i trä var inte så eldsäkra och 
ersattes så småningom av tegeldito. 
År 1985 skänktes byggnaden till Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening, som vårdar byggnaden och har för 
avsikt att inreda den med tidstypisk utrustning avspeglande 
dess funktion och materiel som användes vid utbyggande 
av elnätet i bygden.
Huset mitt emot transformatorn är en del av gamla 
underofficersmässen. 
Byggnaden snett framför
transformatorn är gamla brandstationen och mangelboden.



5. Fädriften
”Fädriften”, tillkom då enskiftet genomfördes i Bonnarp. Beslutet att anlägga en fädrift fastställdes den 3/6 
1826. Den skulle utgöra gemensam mark och ägas av Bonarps byalag. 
Fädriften skulle vara 20 alnar bred eller 12 meter och anslöt till byn där den nuvarande bilvägen från Lilla 
Sjögården mot Söderåsen går. 
Idag frågar man sig kanske vad fädriften användes till förr i tiden. Namnet talar om att fä, d v s kreatur drevs 
där. Fädriften anlades för att alla i byn skulle driva sina djur genom inägomarker, d v s åker/äng ut till 
utmarker och betet uppe på åsen, utan att  skada grödor eller trampa ned gräset innan slåttern ägt rum. 
Sommar och vinter drevs djuren ”ut eller hem” via fädriften. Den användes säkerligen också för transport av 
ved, foder och vatten till djuren och hö hem till gården för vinterbehovet. 
På den tiden var fädriften omgiven av stengärden med öppningar till de olika ägorna. 
I dag är fädriften intakt på långa sträckor. 
På vissa delar är dess stengärden borta men det går bra
ta sig fram hela sträckan som är ca. 2 kilometer.



Flygfoto( trol fr 1950-60 talet)

6. Stjärngravar
Av förhistoriska lämningarna är stjärngravar eller s.k. treuddar av speciellt intresse. 
En treudd är en triangulär stensättning med insvängda sidor . Vad denna gravtyp symboliserade vet 
man inte. 

Endast ett fåtal finns representerade i Skåne. De är koncentrerade till ett område av slättbygden norr 
om Söderåsen. 

Stjärngravarna i Bonnarp upptäcktes 1944 vid nyodling på heden. De ligger i ett gravfält med andra 
gravtyper som består av högar, stensättningar 

Gravarna, som anlades under bronsåldern (1800-500 f.Kr.) och äldre järnåldern (500 f.Kr.-500 e.Kr.), 

vittnar om bebyggelse och ett öppet odlingslandskap under denna långa tid.


