
Vandring 7-8 km Rävahallen och Hallabäcken 

Ödetorpet som nämns i inledningen är inte längre öde och det kvadratiska brunnslocket- riktmärket är 

borta. Ett hjorthägn har satts upp runt beteshagen som omnämns under B. Det går dock fortfarande att 

ta sig till ”den sällsamma ruinen” som omtalas i stycket B genom att vid A. gå till vä framför torpet ett 

tiotal m och sedan runda torpet på behörigt avstånd för att nå den tvärgående muren/bäcken som finns 

bakom torpet. Vid bäcken måste vandraren dock krypa under en eltråd, följa bäcken åt hö mot bortre 

dammen tills en spång (två bräder) syns. Nyttja övergången, gå hö längs hjorthägnets utsträckning för att 

nå ruinen och den bakomliggande skogsvägen vid C. 

 

Att smyga runt torp och krypa under eltrådar avskräcker! En ny, vackrare och enklare rutt 

rekommenderas därför:  

Från gården vid första pilen på kartan, där vandraren ofta möts av en lösgående, vänlig rottweilertik-ta 

hö om bostället. Följ en inhägnad betesmark 120 m till en öppning i stängslet på vä sida. Lyft tråden och 

gå 30 m genom en liten hage till nästa tråd som lyfts av. Passera direkt genom en stenmur. En smal, 

otydlig djurstig följs till hö om ett gärde. Tappa inte bort gärdet! Inom kort nås en korsning med en 

markväg/kraftledning. Ta vä nerför markvägen i 120 m till kanten av ett uppväxt hygge. På platsen står 

ett tomtrör (extra riktmärke). Vik av åt hö utmed en smal stig som begynner mitt för tomtröret. 

Omedelbart passeras en hålväg. Strax därpå nås en stigförgrening intill en liten damm. En gul markering 

syns på ett träd och en gammal grindstolpe. Vid stolpen korsas en bäckfåra och en stenmur. I blickfånget 

ligger Rävahallen. Följ en liten stig som löper vä om Rävahallen och hö om ovankanten av en äng. En vid 

vy från Helsingborg till Malmö kan avnjutas. Strax vä om tre vindkraftverk kan Turning Torso skymtas. 

Observera att färden fortsätter utmed ovankanten av ängarna. (Men gör gärna en avstickare till toppen 

av Rävahallen. Utsikten är dessvärre skymd men anta utmaningen ändå! Det är häftigt att i sicksack följa 

djurstigarna upp mot toppstenen där en ovanlig trekantsmarkering är inristad i hällen.) Ängskanten följs 

till en korsande stenmur. Rakt framöver, bakom muren, skymtas ett rött hus. Sätt kurs strax vä om huset. 

Det aktuella huset syns på kartan som en liten fyrkant vä om R:et i Rävahallen. Ta gärna omvägen till det 

unika Stenestad Park via den smalare markvägen förbi det röda huset till C. Gå sedan vä på skogsvägen 

mot och förbi Stenestad Park till D där äventyret fortsätter enligt boka.   


