
Hembygdstugan 
 
Hembygdstugan är även känd som 
Boarpsstugan. Stod ursprungligen i Norra 
rörum, men skänktes 1949 till Frosta Härads 
Hembygdsföreäning och flyttades 1951 till 
Hörby. Idag utgör stugan en viktig del av 
Hörby museum. Vänstra delen av stugan är 
från 1700-talet och högra delen är från 1800-
talet. 
 

 
 
 
 



Torpruienerna i fulltoftaskogarna 
 
Vissa av dessa är väldigt kända andra mer 
obekanta, vissa har varit helt bortglömda under 
lång tid. Det berättar mycket om människorna 
som levde här, ruinerna symboliserar att 
många gånger försörjde sig människorna som 
levde här på ingenting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Victoria Benedictsson 
 
Victoria Maria Benedictsson är en omtalad 
författare och dramatiker som 
skrev under pseudonymen Ernst 
Ahlgren, hon föddes den 6 mars 
1850. Hon skrev under ett annat 
namn eftersom att man som 
kvinna på den tiden inte kunde 
arbeta som författare. Hennes 
föräldrar var lantbrukare och hon 
växte upp i Domme i sydvästra 
Skåne. Föräldrarna hade inget bra inflytande 
och därför gifte hon sig som 21-åring med 
postmästaren i Hörby Christian Benedictsson. 
1882insjuknade Victoria i en bensjukdom och 
blev sängliggande.  
 
 
 
 



Sankta Magnhild  
Magnhild sägs ha varit en kvinna som tidigt 
hade en tro på Gud. Hennes svärdotter tyckte 
att hon spenderade för mycket tid på de fattiga 
och sjuka, svärdottern ville spara pengarna och 
lägga på hög. Svärdottern anställde en mördare 
som sköt Magnhild med en pil under sin 
dagliga andakt i bokskogen. Sägnen berättar 
att när Magnhilds stoft fördes till graven vid 
Fulltofta kyrka, bärarna stannade till för att 
vila på denna plats. Där hennes kista rörde vid 
marken sprang en källa upp. Just denna källa 
är därför Magnhilds.  
 
 
 
 
 
 
 



Christian Kruse  
Christian Kruse är en konstnär som 
föddes den 5 december 1876 i 
Hörby. Han studerade vid tekniska 
skolan i Stockholm. Hans stora 
passion var att måla landskap och 
till det använde han olja, kol eller 
färgkritor i en fin ofta grågrön 
kolorit. Men han målade inte bara 
landskap, även porträtt. Många av hans 
konstverk är mer kända utomlands, de flesta 
finns i London och Paris. 
 


