
Cykelexkursion på Lilla Hammars näs
Vellinges naturförening under ledning av Bertil Ringberg 
hade bett Sven Rosborn om att han skulle leda en cykel-
exkursion ute på Hammars näs. Till sin hjälp hade han 
Jan Åke Hillarp, ”Hillarparen” kallad, Vellinges störste 
sakkunnige på natur och djur. Själv bidrog Bertil med den 
stora kunskap han innehar som geolog. 

Trots att väderlekstjänsten hotat med regn och t.o.m. åska 
var vädret underbart. Inget regn, ingen åska och fullstän-
digt vindstilla! Från Q8:s bensinmack letade sig ett tret-
tiotal deltagare till Kungshögen nära Stora Hammars nya 
kyrka. Kullen bestegs eftersom man härifrån har den bästa 
vyn över hela Foteviken och Lilla Hammars näs. Sven de-
lade ut ett 4-sidigt blad som museet producerat över de his-
toriska sevärdheterna tillika med historiska kartor. 

Nästa anhalt på exkursionen var platsen invid Lillhagens 
ridhus där Fotevikens Museum för ett antal år sedan fun-
nit en senvikingatida båtgrav. Här fanns enligt gamla lant-
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mäterihandlingar och arkivalier från 1500-talet förr också 
ett s.k. ”Vi”, en helig plats eller ett tempelområde innan 
kristendomen infördes på 980-talet. Platsen är angiven på 
sidan 3 i bladet. 

Därefter tog sig gruppen upp till Lilla Hammars by och 
efter att de tre guiderna gett information utifrån sina re-
spektive ämnesområden fortsatte man till platsen för den 
tidiga kyrkan i byn. I dag är det endast en betesmark men 
man kan fortfarande plocka tegelskärvor efter den medel-
tida tegelkyrka som stått här. 

Tvåtimmarsturen avslutade ute vid den en gång påbörjade 
vikingaborgen längst ut på näset. Markägaren Kjell Kum-
lin var själv med på turen och kunde komplettera guidens 
berättelse med att konstatera att det stora gravfältet från 
järnåldern som också finns här inte på långa vägar är fär-
digutgrävt ännu. Själv hittade han ett halvt skelett vid 
ombyggnad på gården. Resten av skelettet ligger kvar i 
marken under garderoben! 
  

Bertil Ringberg, Jan Åke Hillarp och Sven Rosborn uppe på Kungshögen i Höllviken.

http://www.fotevikensmuseum.se/pdf/Cykelkarta 2012.pdf
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