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Innehåll:

Under det sena 1990-talet började turismen runt Ivösjön att 
ta fart på allvar. Tanken föddes på att samordna de olika 
turistaktörerna samt övriga personer och föreningar som 
verkade i Humleslingans närområde. Inledningsvis fanns 
två viktiga kärnfrågor. Den ena var att få en turbåt som 
kunde transportera ut besökare på vår vackra Ivösjö, den 
andra var att producera en karta med tips om sevärdheter 
och arrangemang. Föreningen Humleslingan bildades och 
strax såg man behovet av en tidning som mer utförligt kun-
de beskriva vad som fanns och vad som hände. Den första 
Humletidningen utgavs 1998 och hade mer karaktären av 
ett programblad med tips och beskrivningar över vad som 
fanns att erbjuda. Med tiden tillkom artiklar och reportage, 
ibland porträtt av någon lokal kändis. Upplagan ökade till 
smått fantastiska 110.000. Men tiderna förändras och vi 
kan inte längre bortse från den allt mer digitaliserade och 
datoriserade tid som vi lever och verkar i.

Av goda anledningar och under stort samförstånd togs 
beslutet att 2017 års Humletidning skulle ges ut som en 
utskrivningsbar nätbaserad version. Denna 20-års jubile-
rande tidning innehåller därför en tillbakablick där vi saxat 
ut gobitar från tidigare årgångar. Vi gör inte anspråk på 
att dessa utplockade klipp utgör en komplett och heltäck-

Humletidningens 20:e utgåva
ande överblick. Vi har plockat ut inslag som på olika vis 
beskriver Humleslingans stora och unika bredd under en 
passerad tidsperiod av två decennier.

Styrelsen hoppas och tror att detta är ett praktiskt och tids-
enligt sätt att arbeta med tidningen på. Men skulle det visa 
sig att vi behöver ta nya beslut inför framtida utgåvor så 
kommer vi givetvis att vara lyhörda och anpassningsbara. 
Men nu hoppas vi alla som varit inblandade i 2017 års 
Humletidning, att den ska vara informativ och inspirerande 
för alla som läser den.

Filip Lindgren, för styrelsen och redaktionsrådet. 
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Prova det lokala ölet i Charlis Brygghus, handla älg-
hamburgare, andsalami och andra delikatesser i god-
sets viltbod, lär dig tillverka läckra praliner i lilla Chok-
ladvillan. Trolle Ljungby har mycket att erbjuda för alla 
som uppskattar mathantverk och som vill uppleva en 
genuin, skånsk slottsmiljö.

Slottet i Trolle Ljungby fick sin nuvarande utformning på 
1620-talet och blev en av de praktfullaste renässansborgar-
na i Skåne. Men slottets historia är äldre än så, på den här 
platsen låg en borg redan under medeltiden. Godset är se-
dan ett par hundra år tillbaka i släkten i Wachtmeisters ägo. 
Carl-Fredrik Wachtmeister flyttade hit 2009 och han vill att 
gården ska vara en naturlig mötesplats i bygden.

Välkomna till Trolle Ljungby!

Ystra kor som rusar ut på grönbete signalerar att sommaren 
är i antågande. De senaste tre åren har allmänheten bjudits 
in till kosläpp på Trolle Ljungby i början av maj och publik-
tillströmningen har överträffat alla förväntningar. Arrange-
manget görs i samarbete med Skånemejerier.
– Det blir kosläpp i år också, lovar Carl-Fredrik Wachtmeis-
ter. Kosläppet är en trevlig familjedag och samtidigt en möj-
lighet för oss att visa upp lantbruket för allmänheten.

Godset har mjölkproduktion och grisuppfödning. För ett par 
år sedan började man även med uppfödning av utegrisar i 
liten skala. Kött från Pighamgrisar kan beställas på gården. 
En grillåda innehåller varmrökta, saltade styckningsdetaljer 

som bara behöver värmas på grillen. I Viltboden kan privat-
personer och restauranger beställa vilt från Trolle Ljungbys 
marker. I sortimentet finns rådjur, älg, dovhjort, kronhjort, 
vildsvin, hare, gäss, änder, fasaner och rapphöns. Char-
kuterierna som säljs i Viltboden är gjorda av råvaror från 
godset.
– Viltboden har öppet utifrån säsong och kundernas önske-
mål, säger Carl-Fredrik Wachtmeister. Vi har öppet tisdag 
och torsdag men titta gärna på www.trolleljungby.com innan 
ditt besök. Vi ändrar öppettiderna när efterfrågan utökas.

I ett ombyggt före detta gödningslager som tillhör godset hyr 
Kasper Schönholt in sig. Våren 2014 öppnade han Char-
lis Brygghus, ett mikrobryggeri med hantverksmässig och 
småskalig öltillverkning. Sex ölsorter har det blivit och förra 
sommaren lanserades tre nya öl, Trippelsummer, som är ett 
trepack. Kasper Schönhult ordnar ölprovning och kurser i 
ölbryggning för förbokade grupper.
– Trolle Ljungby är ett kanonställe för ett ölbryggeri, tycker 
han. Det är ett fint ställe att vara på, trevliga människor och 
en spännande framtid att växa i.

– Intill brygghuset håller vi på att uppföra en byggnad för 
mältning av korn, berättar Carl-Fredrik Wachmeister. Det är 
ett projekt som Hushållningssällskapet tagit initiativ till, och 
tanken är att verksamheten så småningom ska drivas av en 
förening. Kornet kommer vi att odla.

Kornmalt är den viktigaste råvaran för öltillverkning. Under 
mältningen blötläggs kornet i vattnet och får gro i luftig miljö 
innan det slutligen torkas till malt i en kölna.

Foto: Skånemejerier

http://www.trolleljungby.com
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I Östra Ljungby, vid vägen mellan Trolle Ljungby och Toste-
berga, ligger lilla Chokladvillan. Det är Minas chokladstudio 
i Rinkaby som öppnat filial här i år.
– I lilla Chokladvillan har vi vår kurslokal, säger Amina Ols-
son som är en välmeriterad konditor med inriktning mot 
choklad. Här tar jag emot grupper på minst fyra perso-
ner som får lära sig tillverka chokladpraliner från grunden. 
Vi provsmakar olika chokladsorter och deltagarna får ta 
med sig sina egna praliner hem. Jag bor i huset intill och 

planerar att flytta hela min verksamhet till Östra 
Ljungby. Det är klart med bygglov för en 

tillbyggnad på 80 kvadratmeter och jag 
hoppas att vi snart kan komma igång.

De tre företagen Trolle Ljungby gods, 
Charlis Brygghus och lilla Chokladvillan sam-

arbetar för att kunna 
erbjuda besökare en 
helhetsupplevelse.

– Godset har två ny-
reonverade jaktstu-
gor som vi hyr ut till 
andra än jägare när 
det inte är jaktsäsong. Bo här en helg, var med på ölprov-
ning på lördagen och ägna söndagen åt en kurs i pralintill-
verkning, föreslår Carl-Fredrik Wachtmeister.

Nu finns Trolle Ljungby gods på Facebook och där kan 
man läsa allt som händer.

Text: Publicerad i Humletidningen 2015

Vikingadagarna, även kallat Vikingamarknaden, går alltid 
av stapeln den tredje helgen i september. 2017 är det såle-
des den 16 och 17 september. Vikingamarknaden i Näsum 
vänder sig till både den riktiga vikingafantasten och den 
breda allmänheten – här kan alla hitta något som passar! 
Här finns det roliga och intressanta upple-
velser för alla åldrar och för alla smaker. 
Upplev vikingatiden med skickliga hantver-
kare och annorlunda saker till försäljning.

Vikingamarknaden hålls i år för tionde året och vi känner 
att vi har börjat etablera oss på allvar som en Vikingamark-
nad. Vi har en stor mängd inslag som återkommer varje 
år så som levande musik, gycklare, krigare och ridande 
vikingar med mera. Med det sagt så strävar vi fortfarande 
efter att varje år ha minst en nyhet och även de fasta insla-
gen kan byta skepnad så som nya musiker eller gycklare.

Barnen kan leka vikingalekar med barn från skolor i när-
området på plats och vi i föreningen har många gånger fått 
höra från föräldrar hur roligt det är att komma hem med 
barn efter marknaden som varit ute en hel dag utan platta 

eller telefon. Prova själv på att kasta yxa, skjuta pilbåge, 
rövkrok och andra vikingatida lekar. Är du mer för hantverk 
så är det flera hantverkare som låter dig pröva deras hant-
verk. Det är inte alltid så lätt som de får det att se ut!

Förra årets nyhet på marknaden var ”Kunsten på krop-
pen” från Danmark, som kom och tatuerade 
på ”vikingavis”. Årets nyhet är än så länge 
hemlig, men följ oss gärna på Facebook, 
Gudahagens vikingamarknad, så får du 

snart veta mer om varför du ska besöka Vikingamarkna-
den i Gudahagen i Näsum. Vi hälsar alla hjärtligt välkom-
na, stammisar såväl som förstagångsbesökare!

Text: Publicerad i Humletidningen 2016

Vikingamarknaden

tatuera dig 
”vikingavis”

Foto: Emilia Emilsson
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Vikingamarknaden

För ca 16 000 år sedan släpptes vår hembygd loss ur in-
landsisens grepp. Sakta lösgjordes landskapet och iskan-
ten drog sig motvilligt norrut. Ganska snart kom nomadise-
rande jägarfolk vandrandes i sin jakt på ren och annat vilt. 
Man kan med god fog utgå från att landskapet var tämli-
gen kargt och tundraliknande. Helt säkert var naturen dra-
matisk, då enorma volymer smältvatten forsade runt i det 
ständigt stigande landskapet. Isens enorma tyngd släppte 
och landmassan liksom fjädrade sig upp med stora och 
omvälvande  landförändringar som följd. Klimatet stabilise-
rades och människan fann en plats att verka och leva på. 

Många och talrika är de lämningar som våra förfäder 
lämnat efter sig, de vittnar om att livet kunde var ganska 
drägligt. Jakt och fiske utövades i stor skala och naturens 
skafferi var oftast välfyllt. Här fanns skogar och slättpar-
tier men framför allt – vatten! Ständigt närvarande och i 
alla tänkbara utföranden, sött, salt, strömmande, forsande, 
stort, smått, grunt och djupt. Inte alls konstigt att landska-
pet tidigt fick heta Vaetland, landet som omsluts av vatten. 

När vi färdas i våra bilar på E22:an passerar vi över 
Skräbeån vid Årup. Det kittlar lite att tänka på att i den ena 
åbrinken återfanns sommaren 2002 lämningar av ett jakt-
läger och rastplats. Strax stod det klart att denna plats bru-
kats för ca 12 000 år sedan. Havet skar in i en smal vik och 
möttes av ett strömmande vatten från våra dagars Ivösjö. 
Vad sjön kallades av de jägare och fiskare som levde och 

verkade då, står skrivet i stjärnorna. Fornlämningar från 
denna äldsta del av stenåldern - Paleoliticum - är ytterst 
ovanliga i vårt land.

Barums/Bäckaskogskvinnan är ett annat unikum från vår 
hembygd. Den spensligt byggda fiskarkvinnan var upp-
skattningsvis 150 cm lång och ca 40 år vid sin död. Tecken 
tyder på att hon födde 10-12 barn. Hon levde i Vaetland 
för nästan 9000 år sedan, hennes kvarlevor anses vara 
det mest välbevarade kvinnoskelettet från denna tid som 
hittats på svensk mark.

Nu är de borta, förlorade ur sikte. De som skattade bestån-
den, svingade yxan och samlades runt lägerelden, de som 
var våra första skåningar, Vaetlandibor och förfäder. Vilka 
sånger sjöng de? Vilka historier berättades och vilka gu-
dar och makter trodde de var styrandes över liv och död? 
Man får ju hoppas att deras tillvaro inte bara bestod av att 
strävsamt hålla sig vid liv utan att det även fanns tid för lite 
avkoppling och förströelse. Dock förstod de att platsen var 
god att leva på och vi fick som uppgift att förvalta detta arv. 

Hembygd, du kära!

Foto: Tobias Delfin
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Anno domini 2012 ser allt lite annorlunda ut. Landskapet 
är förändrat genom årtusendena, städer, samhällen och 
infrastruktur sätter sitt avtryck. Dessutom skulle nog våra 
föregångare närmast hisna över de väldiga åkerarealerna 
som idag håller landskapet öppet, avlägset från stenål-
dersbondens knotiga små tegar. Så lever vi nu här, fortfa-
rande med vattnet inpå knutarna. Mitt i vykortet och med 
en hel bukett av olika landskapsbilder inom radien av en 
handfull mil. 

Från Skånes enda skärgård till de om våren orkidépryd-
da strandängarna, via odlade jordbruksarealer som leder 
vidare upp mot de kuperade nordliggande partierna med 
sina djupa skogar. Som en extra fin pralin i denna geo-

Upptäck Ivösjön med båten Klacken
  29 juli – De okända öarna med egen picknickkorg, och 
 bad vid fint väder
 30 juli – Bäckaskog, förbeställ mat på www.backaskog.se
  5 augusti – De okända öarna med egen picknickkorg, 
 och bad vid fint väder
  6 augusti – Humleturen. I turen ingår mat och traktortur 
 till Humletorkan

grafiska chokladkartong ligger Ivösjön i all sin prakt. Att 
vandra genom skir grönska i nyutslagen bokskog på Ivön, 
eller att njuta av ändlösa rader blommande äppelträd runt 
Vånga, gör att Tolkiens Vattnadal och Lindgrens Nangijala 
inte känns långt borta. 

Ty den som besöker Humleslingan och för en tid vistas 
här, kommer alltid att bära med sig en liten del av allt detta.
Jag vågar lova att det är precis så.

Vi har varit i turist- och besöksnäringsbranschen i minst 
12 000 år. Vi kommer att fortsätta. Så, varmt välkomna hit!

Text: Filip Lindgren, publicerad i Humletidningen 2012.

Från småbåtshamnen i Bromölla kan du färdas med båten 
Klacken på Ivösjöns blåa vågor kluckande mot fören. Bå-
ten är som en skärgårdsbåt i miniatyr, färgglatt klädd med 
vimplar som slår i vinden och längst bak ståtar den svenska 
flaggan. 

Båten, som ryktas ha tillhört kung Oscar II, stävar åter till 
småbåtshamnen efter att under fyra timmar ha gett sina 
passagerare ännu en vacker naturupplevelse av Humle- 
slingans rika natur.

Läs mer om turerna på www.bromolla.se

Foto: Tobias Delfin

http://www.backaskog.se
https://www.bromolla.se/uppleva-och-gora/turism/ivobaten-klacken/
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Under hus, gator och trädgårdar i Bromölla finns det avlag-
ringar från det skummande och mäktiga Krithavet. Dessa 
är ca 80 miljoner år och det finns uppgifter som säger att 
provborrningar visar en mäktighet på ungefär 200 meter vid 
Åhus. Området kallas i geologiska sammanhang för Kris-
tianstadsbassängen och begränsas i öster av havet, i norr 
av urbergsmassiv och i väst-sydväst av Linderödsåsen och 
Nävlingeåsen. 

Fossil är något av ett naturens misslyckande, grundat på det 
faktum att allt bygger på recycling. Tanken är ju att det ska 
var ett ständigt omlopp på atomer och molekyler. Nedbryt-
ning och nybildning är planetens koncept, men de ämnen 
som ingår i fossil har stannat och starkt bromsat in.

– Mitt intresse startade för ca 20 år sedan, berättar Filip, fylld 
av förundran och fascination över att man kunde finna hajtän-
der, svanödlekotor, musslor och bläckfiskfossil mm i närom-
rådet. Miljontals år gamla visitkort från en avlägsen tid när 
människan bara var en skiss på evolutionens ritbord.

Runt Humleslingen har i stora volymer hittats fossila lämning-
ar av de stora marina reptilerna mosasaurier, svanödlor, kro-
kodiler och sköldpaddor. Stora utdöda rovdjur som alltid har 
kittlat fantasin. 
– Det finns anledning att tro att vi sitter på en av världens 
mest variationsrika faunor, hävdar Filip. Till vår stora glädje 
har vi även hittat en liten mängd lämningar efter landlevande 

och gräsätande dinosaurier. När vi sammanfattade detta ma-
terial i en vetenskaplig publikation, visa-
de det sig vara det första fyndet av 
sitt slag i Europa, fortsätter Filip.

Men den kanske största vetenskap-
liga upptäckten inom paleontologin från 
Humleslingan är utan tvekan den som upptäcktes i slutet av 
70-talet och början av 80-talet. Forskarduon Annie Skarby 
och Else-Mari Friis redogjorde för sina fynd inför en häpen 
forskarvärld. Från Åsen, området där våra dagars soptipp 
ligger, togs prover på olika marklager. Från ett av dessa ana-
lyserades ett speciellt grusskikt. Man förändrade processen 
en smula och gjorde en vetenskaplig jackpot. 
– En tredimensionell fossil flora av ett aldrig tidigare skådat 
slag framträdde, berättar Filip. Ett fönster 80 miljoner år till-
baks i tiden hade öppnats. Mikroskopiska blommor, blad, 
fröer och frukter kunde visas upp. Dessa hade förbränts un-
der en enorm hetta i samband med en intensiv skogsbrand. 
Dessa fynd var inte de äldsta, men bortom allt tvivel de mest 
välbevarade som någonsin insamlats. Den världsberömde 
fotografen Lennart Nilsson kopplades in och bilderna sågs i 
de stora vetenskapliga sammanhangen. 

Åsenområdet är världsunikt. Från området kommer större 
delen av de mest betydelsefulla fynden av ryggradsdjurs-
fossil som vi insamlat under den senaste 30-års perioden.  
Unikt för oss, för Sverige, Europa och faktiskt även globalt. 

Du kan besöka Åsens fältstation tillsammans med Fossil-
forums Filip. Här får du leta fossiler under professionell 
ledning och de fynd du gör kan du ta med dig hem. 
Läs mer på www.fossilforum.se                                                                               

Text: Filip Lindgren, publicerad i Humletidningen 2011

Fossila Skatter

Foto: Precious People

http://www.fossilforum.se  
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På Bäckaskog slott kan du njuta en härlig lunch, fira bröllop 
eller anordna konferens i en miljö som andas kultur och his-
toria. Delar av slottet har legat här sedan mitten av 1200-ta-
let, då som ett munkkloster anlagt mellan glittrande Ivösjön 
och Oppmannasjön. En tid fungerade slottet som fästning 
för att på 1800-talet förvandlas till ett omtyckt lantställe åt 
Karl XV.

I restuarangköket är det full fart, lunchen som förbereds be-
står av nötfärsbiffar, rostad potatis och rödvinssås. 
– Nu är det lugnt, konferenssäsongen har inte kommit igång 
ännu, säger Pär Lundin, som driver slottet tillsammans med 
sin fru Anna. Anna fyller i: ”Slottet ska vara fullt av liv och 
rörelse, efter några dagars lugn i januari längtar vi efter mu-
sikkvällar, bröllop och tv-inspelningar.

Det sista sägs med glimten i ögat, slottet har hittills haft 
”Stjärnorna på slottet” och ”Antikrundan” som gästprogram. 
Våren 2017 arrangerades musikkvällar och standup co-

medy med stjärnor som Robin Paulsson och Anders ”An-
kan” Johansson. I samband med evenemangen erbjuds 
bufféer och övernattning i slottet eller i husen som ligger i 
den fina slottsparken.
– En övernattning på slottet är alltid spännande, säger Anna. 
Mer än en gäst har sagt att de haft besök under natten 
och i slottsparken kan Karl XV:s häst galoppera förbi och 
skrämma slag på vilken van spökvandrare som helst. Det 

Att besöka Bäckaskog slott 
är att resa i tid och rum

Foto: Precious People

Foto: Bäckaskog slott
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går att vara med på spökvandring under hela året, då be-
rättas slottets spökhistorier och vi vågar lova att de 
flesta vänder sig om mer än en gång när de vandrar genom 
slottet eller parken efteråt. 

Stallet är numera festlokal, här har många dansat på sin 
studentbal. Innan balen fylls parken av besökare som vill 
se de vackra studenterna vandra på röda mattan. Stallet är 
också populärt för bröllop, även om de flesta vill sitta i den 
pampiga Paradvåningen under bröllopsmiddagen. Brud-
paren möts med vita dukar, gnistrande glas och underbara 
blomster. Den historiska inramningen med kungens och 
drottningens sovrum i var sin ända av våningen ger extra 
fin stämning åt festen. Här firas bröllop hela året och det 
gäller att boka minst ett år innan om ett sommarbröllop 
hägrar. 

Mer än ett brudpar har fotograferats i den välskötta slotts-
parken, där grusgångarna vindlar förbi kryddträdgården, 
genom trädallén och ner till Oppmannasjön. Den som vill 
njuter av vågornas kluckande till picknickkorgen. För ho-
tellets gäster finns bastubad och med lite tur strör himlen 
stjärnor över den som sjunker ner i den varma jacuzzin 
och njuter av sjöutsikten. Både slottet och parken är öppna 
för allmänheten under nästan hela året. 

Vid slottet finns ett omtyckt glashus som håller vindarna 
borta när en värmande latte avnjuts. Medan kaffet slinker 
ner hos gästerna vandrar vi tillbaka in i slottsköket. Kvällens 
förberedelser är igång och kockarna arbetar intensivt med 
de lokala produkter som de tillagar de godaste rätterna av, 
till de som har beställt helgpaket. 
– Middag, övernattning och frukost ingår, berättar Pär. Vi 
rekommenderar en vandring till vackra Kjugekull eller en 

Foto: Bäckaskog slott

cykeltur längs underbara Humleslingan och Ivösjön, eller ett 
besök på slottets egna tennisbana. Turridning och boulde-
ring kan också anordnas.

Bäckaskog slott passar för alla sorters tillställningar, här 
erbjuds ett förstklassigt kök och vackra historiska omgiv-
ningar i en unik miljö. 
Läs mer på www.backaskog.se

Text: Petra Svensson

Foto: Precious PeopleFoto: Precious People

http://www.backaskog.se
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– Edenryd är mitt smultronställe nummer ett. Jag älskar 
havet och det är underbart att ge sig ut och vandra på 
Edenryds kustled en ljum sommarkväll. Jag har gått le-
den många gånger. Det är inte helt enkelt att ta sig fram 
där men har man bara rätt skor på fötterna så är det inga 
problem.

Sanna Nielsens föräldrar bor kvar i huset där hon växte 
upp, och det är hennes fasta punkt när hon är hemma på 
besök. I Edenryd finns lugnet. Här kopplar hon av, träffar 
familj och vänner och laddar batterierna.

Ett stenkast därifrån ligger Rusthållaregården. I den gamla 
gården med anor från 1759 finns i dag ett bed&breakfast 
där det alltid brukar vara fullt med folk. 
– Jag tycker att Rusthållaregården är ett måste för turister 
vid Humleslingan, det är mysigt och hemtrevligt.

På sin blogg skriver Sanna Nielsen entusiastiskt om läckra 
maträtter som hon och pojkvännen Jocke lagat och ätit och 
hon delar frikostigt med sig av sina favoritrecept. Sanna 

har ett stort matintresse och i Edenryd behöver hon bara 
kila tvärs över vägen för att komma till Gästgivargårdens 
välfyllda gårdsbutik med grönsaker från gårdens egna od-
lingar och lokala produkter som till exempel äppelmust och 
olika marmelader. Denna genuina skånska gästgivaregård 
lever vidare i modern tid som bed & breakfast.

Ett annat av Sanna Nielsens smultronställen är Ivön. När 
hon gick i skolan var ön ett populärt utflyktsmål och Sanna 
rekommenderar att packa en picknickkorg, ta färjan ut till 
Ivö och göra en rundtur på Ivösjöns största ö.

Sanna Nielsen tycker om att vara ute i naturen och när 
hon är hemma promenerar hon gärna på Lilla Kungsle-
den som börjar i Bromölla och slingrar sig fram längs med 
Skräbeån till åns mynning i Östersjön. Den fyra kilometer 
långa leden passerar Årups slottspark med sina knotiga 
gamla träd och går genom bokskog där marken är täckt 
med vitsippor på våren.

– Sedan får man absolut inte missa att gå på bio när man 
är här. Filmpalatset i Bromölla är Sveriges finaste biograf!

Text: Publicerad i Humletidningen 2012

Sannas smultronställen
Sanna Nielsen har en fulltecknad almanacka men under sommaren ser hon alltid till att få någ-
ra lediga dagar så att hon kan åka hem till Skåne. Trots att Sanna varit stockholmare sedan 
2005 är Edenryd fortfarande ”hemma” för henne. Här tipsar hon om sina favoritplatser runt 
Humleslingan!

Foto: Tobias Delfin

Foto: Precious People
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Enö, Bjärnö, Kalvön, Slättön, Alfären, Kille-
bäcksö, Fläskholmen. I Ivösjöns arkipelag 
finns många spännande öar och holmar att 
utforska. Bara några hundra meter från fast-
landet och civilisationen är det möjligt att leva 
Robinsonliv i tropisk grönska på en öde ö.

Enö är den näst största ön i Ivösjön och den enda, förutom 
Ivö, som har varit bebodd. Namnet Enö, eller Eenøen som 
det stavades då, är känt sedan medeltiden. Under hela 
1800-talet fanns två lantbruk på Enö. Torparna som var 
bofasta här med sina familjer hade för det mesta också en 
piga och en dräng, så det brukade vara omkring femton 

vuxna och barn som levde ute på den långsmala, skogbe-
vuxna ön i nordöstra delen av Ivösjön. Nelly Nilsson och 
hennes son Yngve var de sista Enöborna. De flyttade till 
fastlandet 1959.

Flera av Ivösjöns gröna, frodiga öar och holmar har an-
vänts som betesmark. På Bjärnö och Kalvön, som ligger 
på rad alldeles norr om Enö, gick alltid kor och betade 
under sommarhalvåret. De transporterades ut dit på våren 
med pråm och hämtades hem igen sent på hösten. Bjärnö 
var en utäga till Allarpsgården. Under många år skeppa-
des betesdjur till och från ön på en ombyggd lastpråm som 
köpts från Iföverken. På sådana pråmar hade det fraktats 
kaolinlera från brottet på Ivö till fabriken i Bromölla.

Upptäck Ivösjöns arkipelag
Alfären och Killebäcksö är två mindre holmar mellan Enö 
och land. Lite längre in mot Axeltorpsviken ligger Slättön. 
På 1930-talet, när frisksportrörelsen var ny och oerhört 
populär i Sverige, hade några unga män från Bromölla och 
Olofström anslutit sig till frisksportförbundet Järnringen 
och på Slättön hittade de en idealisk lägerplats. Friluftsliv 
och camping omhuldades av frisksportarna. Sol och bad 
främjade hälsan och gymnastiska övningar i det fria gjor-
de kroppen muskulös. Man fick inte röka och alkohol var 
förbjudet.

Fläskholmen är en liten holme strax utanför Ivö Klack. Det 
finns olika förklaringar till hur den har fått sitt namn. Enligt 
en gammal sägen rodde Ivöborna ut och gömde sitt fläsk 

på ön när snapphanefejderna 
rasade som värst. Andra menar 
att namnet kom av att fiskande 
Vångabor brukade lägga till här 
för att äta sitt ”fläskabrö”. Förr 
användes Fläskholmen som 
slåttermark. Gräset slogs med 
lie på sommaren och fick torka 
till hö, som sedan blev vinterfo-
der till kreaturen.

Foto: Tobias Delfin
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Många av öarna har fina badställen och i Ivösjöns nordös-
tra skärgård finns ett tiotal iordningställda och markerade 
platser där det är tillåtet att slå upp tält och övernatta. 
Den som köper fiskekort kan prova fiskelyckan var som 
helst i sjön. Det finns gott om gäddor, abborrar och gös.

Fågel, fisk eller mittemellan – vilket man än väljer väntar 
storslagna naturupplevelser. I och kring Ivösjön finns ett 
rikt fågelliv. Här häckar fiskgjuse, som är fridlyst. Undvik 
fiskgjusens häckningsplatser under perioden 1/4 – 15/8. 
Respektera skyltarna! Fågelskådare kan också få se till 
exempel storlom, trana och lärkfalk.

Det går inte att skriva om Ivösjön utan att nämna Ivö, ar-
kipelagens största ö. Hit tar sig vandrare, cyklister och bil-
burna gratis med Trafikverkets linfärja Karna, som trafike-
rar Ivöleden alla tider på dygnet, året om.

”Arkipelag Ivösjön” är ett nytt projekt som sjösattes 2011. 
Bromölla kommun, Kristianstad kommun, Wetlandi Event 
samt ett tiotal föreningar och företag runt Ivösjön samarbe-
tar för att göra skärgården ännu mer attraktiv och tillgäng-
lig. EU Leader bidrar med pengar. Informationsskyltar har 
satts upp på stränder och öar, lägerplatser och grillplatser 
har ställts i ordning. Kanoter och båtar finns att hyra.

Text: Publicerad i Humletidningen 2012
Foto: Tobias Delfin

Foto: Tobias Delfin

Foto: Tobias Delfin
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Har du hört talas om bouldering? Kanske ett 
fåtal läsare svarar ja på frågan, men för de 
flesta är det säkert ett okänt begrepp.

Bouldering är en stil inom klättring som till skillnad från 
annan klättring inte använder sig av rep och annan sä-
kerhetsutrustning. Anledningen är att man aldrig ska vara 
högre upp än att man kan hoppa ner. Man klättrar på låga 
stenblock istället för på höga klippväggar och klättringen är 
mer fokuserad på styrka än uthållighet.

– Man använder sig av en ”crash pad” – en slags vadde-
rad matta för att dämpa fallet, berättar Harald Bohlin, flitig 
klättrare på Kjugekull. Sedan vaktar man även varandra 
under klättringen vilket brukar kallas att spota varandra, 
efter engelskans ord ”spot”. Det innebär att man styr upp 
den andres fall så att han landar på mattan med fötterna 
först.

Harald Bohlin har gett ut en klättringsguide över Kjugekull. 
I denna finns problem beskrivna med namn och svårig-
hetsgrad som klättrare kommit fram till efter hand.
– Den som klättrar ett problem sätter själv namn och grad 
på det, så det är alltså en subjektiv bedömning som görs.

Den här guiden går under namnet föraren och finns i tryckt 
form. När området har utnyttjats av klättrare har dessa stött 
på nya problem som de själva har rapporterat in. En sam-
manställning finns på internet under adressen nedan.

Det kan vara ett tecken på att bergsväggarna kring Kjuge-
kull är stimulerande för boulderklättrarna. Hundratals nya 
problem har rapporterats in och de valda namnen tyder på 
fantasi och uppfinningsrikedom. Eller vad sägs om Sidfläsk, 
Djingis Khan, Professorn och Mossa i brallan? För närva-
rande uppgår antalet definierade problem till 1234 problem.

Kjugekull – Sveriges bästa boulderområde

Även svårighetsgraden på vissa partier ska bedömas. Om 
någon har definierat ett problem för svårt eller för lätt är det 
fritt fram att föra fram en annan åsikt på nätet. En eventuell 
ändring av definitionen tas sedan upp när föraren görs om.

Bouldering är inte en ny aktivitet utan har länge fungerat 
som träning för mer avancerad klättring. Men de senaste 
tio åren har bouldering blivit en egen aktivitet. Harald för-
klarar det med att vi inte har så många stora berg lämpliga 
för klättring i Sverige, men däremot gott om ställen liknande 
Kjugekull. Kjugekull lämpar sig utmärkt till bouldering, då det 
på ett relativt litet område trängs ett flertal olika stentyper som 
gör klättringen varierad och spännande.

Inom klättringskretsar har Kjugekull varit känt sedan slutet 
av 80-talet, men det är främst de senaste sju åren som det 
blivit mycket känt. Mycket tack vare klättringsguiden, tror 
Harald.

Idag kommer inte bara klättrare från hela Sverige för att 
bouldra på Kjugekull utan även från hela norra Europa. 
Klättrandet är inte organiserat utan man kommer enskilt 
och kan lotsa sig fram tack vare guideboken.

Bouldra kan man göra på Kjugekull nästan året om. Bäst 
är dock tiderna september till och med november och fe-
bruari till och med april.

Den nyfikne läsaren kan läsa mer om bouldering på Kjuge-
kull på Internet: www.kjuge.nu

Text: Publicerad i Humletidningen 2011. 
Tack till Kristianstadsbladet.

Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Sandén

Foto Kristianstads kommun/Cecilia Sandén

http://www.kjuge.nu
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Humleslingan bjuder på starka och färgsprakande 
konstupplevelser. Graffitikonst i jätteformat på fa-
briksfasader har satt Bromölla på den internationella 
konstkartan. Gunnar Nylunds urtidsödlor på Ifötorget 
är världens största stengodsfontän. I ateljéer runt om 
i bygden skapar medlemmar i Humleslingans Konst-
närsgille målningar, grafik, fotokonst, skulpturer och 
keramik.

En konstrunda runt Humleslingan kan starta vid torget i 
Bromölla. Traktens keramiska industrihistoria gör sig på-
mind överallt i den offentliga konsten. Nylunds torgfontän 
Scanisaurus består av cirka 3 000 glaserade stengods-
plattor som framställts på Iföverken.

Stig Carlsson, som var Iföverkens chefsdesigner från 
1955 till mitten av 70-talet, var även en flitig konstnär. Re-
liefen Grön komposition på fasaden vid Filmpalatset är 
ett av hans många keramiska verk i kommunen. Vänder 
man blicken mot fabriksområdet ser man Hugo Gehlins 
16 meter höga och 6 meter breda mo-
saikrelief Ivösjöbygd. Till det väldiga 
väggkonstverket har använts 138 600 
Ifömosaikplattor.

En fabrikslokal som stått övergiven i 25 år upptäcktes 
för några år sedan av konstnären Teresa Holmberg. Den 
gamla byggnaden, där det tidigare tillverkades högspän-
ningsisolatorer, inrymmer i dag Ifö Center – ett kulturhus 

med utställningshall, kollektivverkstäder för konstnärer 
och kurslokaler.

Gråa, smutsiga fabriksfasader håller på att förvandlas till 
ett utomhusgalleri och Ifö Centers Artist In Residence-pro-
gram har redan fått internationellt genomslag. Målet är att 
bjuda in minst en riktigt stor konstnär varje år. Den bel-

giske gatukonstnären ROA var här 2014 
och målade ett jättelikt dinosaurieskelett. 
Året därpå gjorde Carolina Falkholt, en 
av Sveriges mest kända grafittikonst- 

närer, ett flera hundra kvadratmeter stort konstverk på 
väggarna till malverket och Gonzalo Borondo från Spanien 
skapade ett mosaikkonstverk. Guidade visningar hålls vid 
flera tillfällen i sommar.

Åk på konstrunda runt Humleslingan!

” Ifö Center 
- ett kulturhus”

Konstnär Troels Kirk

Gatukonstnären ROA
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– Nu finns också 2017 års första Artist in residence, Vik-
toria Kindstrand, på plats. Tidigare har gatukonstnärerna 
berikat Ifö Center med sin konst, i år blir det spännande att 
se Viktorias konst växa fram, hon är en helt annat typ av 
konstnär, berättar Teresa Holmberg, ordförande i ideella 
föreningen Sambandscentralen som driver Ifö Center.

Alldeles intill Ifö Center ligger Iföverkens Industrimuseum 
som har konstutställningar under tiden maj-augusti.

Nästa stopp på konstrundan är Näsum. Vid Stationsvägen 
finns kulturhus No 13 med konstnären Troels Kirks ateljé 
och galleri. Tillsammans med sin fru Anne arrangerar han 

också konserter. Troels Kirk är initiativtagare till Humle- 
slingans Konstnärsgille som bildades 2013.
– Nu har HKG runt 35 medlemmar som alla är bosatta 
runt Humleslingan och i grannkommunerna, och de flesta 
är helt eller delvis yrkesverksamma som konstnärer. Två 
gånger om året, under påsken och i september, ordnar vi 
samlingsutställningar, berättar Troels.

Konstrundan fortsätter västerut. På Humletorkan utanför 
Näsum är det en tradition att ha konstutställningar varje 
sommar och samma gäller för Bäckaskogs slott. Vånga 
kyrka har en stor muralmålning av Pär Siegård och gör 

man en avstickare till Oppmanna kyrka kan man se en 
fresk av Villandsbygdens egen målare, Bertil Landelius 
från Näsum.

Information om aktuella utställningar runt Humleslingan 
finns på kommunernas och arrangörernas hemsidor. Bro-
mölla har en guide till den offentliga konsten i kommunen 
på sin hemsida där ett hundratal verk presenteras.

Text: Publicerad i Humletidningen 2016

Konstnär: Troels Kirk Foto: Tobias Delfin
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Lars Olsson Smith föddes den 12 oktober 1836 i Kiaby 
och endast några månader gammal började hans skiftan-
de och händelserika resa ut i världen – först till den då så 
kallade Kämpagården på Ivö och sedan till Sjöarp i Bräk-
ne-Hoby.

Grosshandlaren och konsuln Carl Smith, som blivit impo-
nerad av lille Lars intelligens och sinne för siffror tog hand 
om honom och sörjde för hans utbildning, sedan familjen 
måst lämna Sjöarp. När Lars Olsson blivit myndig bad han 
att få ta sin välgörares efternamn. Begreppet L O Smith 
var fött. 

I Stockholm kunde L O som 22-åring titulera sig som gross-
handlare. Med hans moderna och effektiva affärsmetoder 
fick brännvinshandeln allt större proportioner. L O riktade 
stort intresse åt rening av det skadliga råbrännvinet. Pro-
cessen ledde fram till tiofaldigt eller absolut renat brännvin. 
År 1880 påbörjades export av sprit till Spanien, men ett 
spanskt lagförslag år 1888, om införande av konsumtions-
skatt på sprit, ledde till enorma förluster. L O var knäckt.

L O Smith hade goda språkkunskaper, var vetgirig och 
hade lätt för att knyta kontakter. Han reste runt i Europa 
och studerade brännvinsrening, kooperation och socker-
betsodling. Samtidigt som spritexporten börjat blomstra 
under 1880-talet, hade L O medverkat till att lägga grun-
den till Nykterhetsrörelsen och Arbetarnas ring. L O kom 
att bli en banbrytare, då det gäller odling av sockerbetor i 
Sverige och framställning av inhemskt socker.

Som riksdagsman visade L O stort intresse för bankväsen-
det. En av hans motioner mynnar i ett riksdagsbeslut om 
en ny sparbankslag. Det är också till stor del hans förtjänst 

Brännvinskungen
att Postsparbanken etablerades 
i Sverige och att Riksbanken så 
småningom fick ensamrätt till att 
trycka sedlar.

De två sista decennierna av sin 
levnad befinner sig L O ofta på resande fot. Tillsammans 
med sin andra hustru är han bosatt i så väl Stockholm som 
i Frankrike, men sista tiden bor paret i Karlskrona, där han 
avlider i december 1913. Hans grav finner man där på 
Vämö kyrkogård.

Text: Elsie Ohlsson, Villands härads hembygdsförening 
publicerad i Humletidningen 2012
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Ivar Vidfamne
Denne ryktbare nordiske Sagokung förekommer flitigt i de 
isländska sagorna. Tidigt betraktades han som Kung av 
Skåne, därefter utökade han sitt kungarike till att omfatta 
ett stort imperium. Hans existens är inte historiskt bekräf-
tad, dock sägs han ha namngivit Ivön. Den äldre stavning-
en Ifön eller Ifvön kan möjligen sammankopplas med Ifvar, 
en stavningsvariant av Ivar. 

Willand och Widerik Willandsson
Smeder förekommer flitigt i sägnernas värld, även i den 
gotländska Gutasagan har en smed en framträdande 
och viktig roll. Från området runt Humleslingan har vi 
den ryktbare och skicklige smeden Willand Willands-
son, som gav namn åt Villands Härad. Willands son Wi-
derik var en av sin tids stora kämpar, kanske mest känd 
för att segrande avgå från tvekampen med jätten Hög-
ben Rese. Det förekommer en diger lista på berättel-
ser om dessa herrars handlingar. Wideriks mor sägs 

vara en sjöjungfru som Willand för en tid höll fången.                                                                                              
Som en verkning av den påtvingade fångenskapen blev 
sonen Widerik bara stark ”till lands och inte till sjöss”.  

Brattingsborg 
Detta är min personliga favorit. Borgen eller slottet Brat-
tingsborg var beläget på Ivöns norra spets eller möjligen 
på en liten kobbe ute i Ivösjön. Slottsherren Kung Atte och 
dennes fogde Stigo var enligt uppgift synnerligen hårdfö-
ra och oempatiska män. Kung Atte och hans fru lät sina 
barn gifta sig med varandra men gudomliga makter ingrep 

Sagor och sägner, historiska personer 
och andra filurer runt Humleslingan
Kära läsare, denna artikel gör inte anspråk på att vara komplett i sak och ämne. Texten är en 
lättsam summering och beskrivning av de mest kända och kanske äldsta berättelserna och 
skrönorna från vår bygd. Här finns även detaljer från några av de historiska personer som 
genom dramatiska livsöden skrev sina egna kapitel i vår hembygds historia. 
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slutligen och rättvisa skipades. Under bröllopsfesten sjönk 
Brattingsborg till botten. Det sägs dock att vid lågt vatten 
kan man fortfarande se borgens fyra hörnpelare.

Björkeborg
I Lillåns trolska dalgång låg enligt folktron slottet Björke-
borg. Jag har inte lyckats att hitta någon kvarvarande del 
av detta men det kan ju vara grundligt raserat. Kanske 
beteckningen ”slott” har syftat på ett för sin tid stort och 
pampigt hus och inte vad vi med våra dagars bedömning-
ar klassar som ett slott. Helt osannolikt är det inte, Lillån 
har i långa tider nyttjats till diverse kvarndrifter. Kanske var 
den förr lite mäktigare och medgav frakt och fiske. Att bo, 
verka och kontrollera ett sådant landområde kunde vara 
fördelaktigt. 

Trolle Ljungby Horn och Pipa
En julaftonskväll på 1550-talet ber den dåvarande inne-
havaren av Ljungby Gård, nuvarande Trolle Ljungby Slott, 

Sidsela Ulfstand, en av sina gårdskarlar att sadla en häst 
och bege sig till Trollastenen (Maglastenen) för att bevittna 
Trollens pågående fest.

När ryttaren kommer fram till stenen, ser han att den står 
upprest på pelare av guld. Trollen har fest och han uppma-
nas att dricka Bergakungens skål och blåsa i en märklig 
pipa. Tursamt nog så hinner han bli varnad av en bergta-
gen kristen flicka. Med en svepande rörelse häller han ut 

drycken över sin axel, några droppar träffar hästens länd 
som fräts av vätskan. Dryckeshornet verkar värdefullt så be-
slutet fattas att den och pipan nu ska stjälas från trollen.
Flickan ger ryttaren rådet att rida kors plogfårorna för att 
sinka trollen genom det uppkomna korsmönstret. 

Gårdskarlen kommer tryggt hem till Ljungby Gård men 
trollen är ilskna och samlas utanför den uppdragna vind-
bryggan. De uttalar en förbannelse som förutspår att går-
den ska brinna tre gånger och om Hornet&Pipan någonsin 
lämnar platsen, ska det uppkomma stor olycka.

Hornet har sannolikt sitt ursprung från 1400-talet och till-
verkat i gotisk stil, rikligt bestyckat med silverornamet. Pi-
pan är en jaktpipa från senmedeltid och det går att blåsa i 
den från två håll. 

Hornet&Pipan visas ibland upp i ett fönster på Slottets 
borggård. Maglastenen är ett väldigt flyttblock, lätt synligt 
från E22:an några hundra meter öster om byn Bäckaskog.

Ärkebiskop Sunesen
Ärkebiskop Sunesen föddes i Danmark 1161 och kom från 
den förmögna och mäktiga Hvide Ätten. Han knöts tidigt till 
det danska hovet och kunde sätta en rad olika titlar på sitt 

Foto: Stigfinnare
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visitkort, teolog, lagstiftare, författare, ärkebiskop och kloster-
grundare.

Han trodde sig lida av spetälska och flyttade till Ivön 1224, 
kanske för att leva som eremit. Som den fromme man han 
var ville han kanske inte utsätta folk för risken att bli smittade.

På öns södra del, vid nuvarande Hovgården uppförde han 
sitt Ivöhus, källaren står kvar än idag. Sunesen avled i sitt 
hus 24 juni 1228 i den för tiden respektabla åldern av 67 
år. En sentida undersökning av hans kvarlevor visade att 
han inte led av spetälska utan av gikt och reumatism.

Jätten i Edenryd
Tre sjöfarande och vilsekomna män går iland vid en stor 
eld och träffar där på en jätte vid namn Alle. Denne är blind 
och säger sig ha bott i ”Jettenrydh” (Edenryd) men att han 
flytt undan råmet från ”Den stora vita kon”, det vill säga 
klockringningen från Ivetofta Kyrka. Sjöfararna skänks rik-
ligt med gåvor och innan de far vill Alle skaka hand med 
dem. Det anas oråd och i stället för sina händer sträcker 
de fram en järnstång som jätten kramar med sådan styrka 
att den brister på två ställen. Alle gravläggs efter sin död i 
den efter honom namngivna byn Allarp.

Ingrids Stenar
Innan Ivöborna fått sin egen kyrka åkte man båt till Gu-
alövs kyrka. En av dessa båtar förliste och den ende över-
levaren var en liten flicka som mirakulöst nog hade spolats 
upp i säkerhet på ett stenskär i Ivösjöns södra del. Hon 

döptes till Ingrid och stenskäret bär därför hennes namn. 
Ivöborna fick egen kyrka runt 1220, så det är en händelse 
som ligger långt bakåt i tiden. 

Sjöormen
En gigantisk och namnlös sjöorm ligger slingrad runt Ivön 
och när den vuxit sig så stor så att den kan bita sig själv i 
svanstippen kommer Ivön att sjunka.

I forna tider levde man närmare naturen och dess element.
Man besjälade det man såg. Kanske förstod man att man 
var utlämnad åt naturens nycker på ett sätt som vi inte be-
höver känna idag. Man skulle visa respekt och hålla sig väl 
med vättar, huldror, skogsrån, bäckahästar, näcken och an-
dra väsen.

Vidskepelse var ett sätt att kuva. Sagor och sägner, 
fantastiska historier har säkert alltid varit en del av vårt 
mänskliga sätt att umgås. Man satt runt elden eller senare 
fikabordet och berättade om dessa fantastiska ting. Sen 
vet vi ju alla det med tiden blir en hel höna av en fjäder, 
historier har en tendens att byggas på och förbättras med 
tiden. Ab igne ignem – Av eld kommer eld.

Text: Filip Lindgren, publicerad i Humletidningen 2011

Foto: Tobias Delfin

Foto: Tobias Delfin
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När arbetet med Humleslingan inleddes var det som en 
av Sveriges första turistvägar. Vägverket, som det hette i 
slutet av 90-talet, började skylta upp särskilt vackra turist-
vägar med brunvit skyltning och en av de allra första 
var vägen runt Ivösjön. Kopplat till detta gick Bromölla och 
Kristianstads kommuner 
tillsammans med Kris-
tianstads läns museum 
ihop för att utveckla om-
rådet för besökare. Inte 
långt efter bildades för-
eningen Humleslingan. I 
tjugo års tid har företag 
och föreningar runt Ivö-
sjön samverkat för att 
visa upp vad området 
har att erbjuda.

– Det här är ett typiskt ex-
empel på hur man jobbar 
som bäst på en destina-
tion, säger Tobias Delfin, 
Turist- och fritidschef i 
Bromölla kommun. När 
besökaren kommer till ett 
område är det viktigt att 
det finns ett bra utbud av 
boende, matställen, akti-
viteter och sevärdheter. 
Det kan våra företag runt sjön erbjuda och ingen bryr sig 
om i vilken kommun de hör hemma. Allra minst besökaren.

Det är lätt för besökaren att uppleva området tack vare 
den turistkarta som funnits med sedan starten. Med kartan 
i handen är det enkelt att se vad som finns att uppleva på 
den fem mil långa slingan runt sjön. Och även i området 
runt omkring. Ju mer området har att erbjuda desto attrak-
tivare blir det att besöka. Företagarna har förstått värdet av 

att hjälpas åt och genom detta behålla besökarna genom 
att dela ut kartan och tipsa om sina kollegor.

– Det är väldigt roligt att få arbeta tillsammans med tu-
ristföretagarna i Humleslingan. De står för engagemang 
och ger innehåll i destinationen. Vi i kommunerna bidrar 

med medfinansiering till 
att trycka karta och hål-
la informationstavlorna 
runt sjön aktuella, plus 
att vi är länken till det 
gemensamma arbetet 
i regionen. Genom det 
samarbetet får vi också 
möjlighet till internatio-
nella kontakter och kan 
sälja in området på de 
utländska marknaderna. 
Men det stora arbetet 
med att driva utveckling 
i området står företagen 
själva för, säger Eva 
Berglund turismstrateg 
i Kristianstads kommun.

Det har hänt mycket se-
dan starten. Till exempel 
var det få som hört ta-
las om Bed & Breakfast 
och gårdsbutiker i Sve-

rige. Nu är utbudet av boende, mat och aktiviteter stort 
på Humleslingan. Ett exempel på utveckling är projektet 
Ivösjöns arkipelag som gjort det möjligt att uppleva Ivösjön 
från vattnet. På öarna i nordöstra hörnet av sjön finns nu 
många fina rast- och övernattningsplatser, både för den 
som kommer med turbåten Klacken och för de som hyr ka-
not. Många hyr sin kanot genom Wetlandi, ett företag som 
har vuxit från ren kanotuthyrning till ett fullserviceföretag 

Humleslingan är ett gott exempel på 
att växa tillsammans
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för aktiva turister. Genom att 
erbjuda paket med mat och 
boende gynnar det flera fö-
retag i området, fler besöka-
re kommer hit och berättar 
om sina upplevelser. På så 
vis blir än fler intresserade 
av att komma till Humlesling-
an. En god spiral helt enkelt.

Förra året sedan togs en 
ljudguide fram där besökaren kan lyssna till historier som 
gör Humleslingan mer levande. Guiden går att ladda ner 
från kommunernas turisthemsidor men finns också som 
en så kallad QR-kod på de informationstavlor som sitter 
på strategiska platser runt sjön (från och med sommaren 
2017). Ljudguiderna kan på detta vis fungera som inspira-
tion för den som sitter hemma och planerar sin semester 
eller som en personlig guide på plats för den som besöker 
området.

Men även om utvecklingen gjort det möjligt för besökaren 
att guidas digitalt och att föreningen når ut via webbplats 
och Facebook är det ändå det personliga mötet med enga-
gerade och välkomnande människor i området som ger en 
minnesvärd upplevelse för den som besöker Humlesling-
an. Människor som ser värdet av att locka besökare till sitt 
område och att fortsätta växa tillsammans. 

Tobias Delfin, Turist- och fritidschef Bromölla kommun.
Eva Berglund, Turiststrateg Kristianstads kommun.

Foto: Tobias Delfin

Foto: Tobias Delfin

Foto: Tobias Delfin

Foto: Tobias Delfin
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Barnakälla

Bäckaskog slott

www.barnakalla.se

www.backaskogslott.se

 tel: +46 707 99 25 04

 tel: +46 44 530 20

Furustadsgården

Humletorkan i Näsum

Trolle Ljungby gods

www.furustadsgarden.se

www.humletorkan.com

www.trolleljungby.com

 tel: +46 70 54 74 299

 tel: +46 456 201 88

 tel: +46  44 550 43

Humleslingans 
medlemmar

Rolfssons Diversehandel

www.rolfssonsdiversehandel.se
 tel: +46 70 910 93 02

http://www.barnakalla.se
http://www.barnakalla.se
http://www.furustadsgarden.se
http://www.humletorkan.com
http://www.trolleljungby.com
https://rolfssonsdiversehandel.se/
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Humleslingans 
medlemmar

Ivö Camping

www.ivo-camping.nu
 tel: +46 70 656 22 72

Galleri Lindqvist

www.facebook.com/gallerilindqvist
 tel: +46 44 971 07

Pensionat Strömbacken

www.strombacken.com
 tel: +46 76 024 67 14

Oretorps Stuguthyrning

www.oretorp.com
 tel: +46 70 899 44 06

Kocka hos Tina

www.bohostina.com
 tel: +46 70 225 76 16

Bromölla Camping

www.bromollacamping.se
 tel: +46 456 255 93

Wetlandi Kanotcenter

www.wetlandi.se
 tel: +46 73 531 43 14

Lugn och Vila

www.lugnovila.se
 tel: +46 73 420 44 84

https://www.facebook.com/gallerilindqvist/
http://www.strombacken.com
http://www.oretorp.com
http://www.bohostina.com
http://www.bromollacamping.se
http://www.wetlandi.se
http://www.lugnovila.se/
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Funtahagens frukt & must

www.krav.se
 tel: +46 70 991 72 32

Yndegården

www.yndegarden.se
 tel: +46 456 107 11

Gårdsbutiken Viby potatis

www.vibypotatis.se
 tel: +46 44 22 80 09

Bodelssons by the sea

www.bodelssons.se
 tel: +46 44 777 77 77 

Eve Ek BnB

www.eve-ek-bedandbreakfast.se
 tel: +46 72 719 14 68

Bonnslätt 1:56

www.bonnslatt.se
 tel: +46 70 603 75 80

Vångadalens frukt och must

www.krav.se
 tel: +46 44 942 07

Antjes BnB  

www.vanneberga.com
 tel:  +46 70 297 91 76

http://www.krav.se/appelodlare-skane-lan
http://www.yndegarden.se
http://www.vibypotatis.se
http://www.bodelssons.se
http://www.eve-ek-bedandbreakfast.se
http://www.bonnslatt.se
http://www.krav.se/appelodlare-skane-lan
http://www.vanneberga.com
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Vånga 77:1

www.vanga771.se
 tel: +46 76 864 67 36

Näsums Laxrökeri

www.nasumslax.se
 tel: +46 456 201 11

Rusthållaregården i Edenryd

www.rusthallaren.com
 tel: +46 72 526 02 65

Näsums restaurang och pizza

www.facebook.com/nasumsrestaurang
 tel: +46 456 246 66 

Torngårdens gårdsbutik

www.sibbesson.se/gardsbutiken
 tel: +46 456 248 93

Hammarkvist Trädgård

www.hammarkvist.se
 tel: +46 73 332 35 83 

Hyr stuga vid Kjugekull

www.stugnet.se
 tel: +46 70 826 96 71

Fossilforum

www.fossilforum.se
 tel: +46 70 884 31 64

http://www.vanga771.se
http://www.nasumslax.se
http://www.rusthallaren.com
http://www.facebook.com/nasumsrestaurang
http://www.sibbesson.se/gardsbutiken
http://www.hammarkvist.se
http://www.stugnet.se/objekt.asp?id=7176
http://www.fossilforum.se
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Troels Kirk Atelje

www.troelskirk.com
www.facebook.com/troels.kirk

Byns bagare

www.bynsbagare.se
 tel: +46 73 386 19 42

Szabos Hemchark

www.szabos.se
 tel: +46 456 201 03

Bromölla cable park

www.facebook.com
 tel: +46 73 379 59 27

Hus nära Levrasjön

www.stugnet.se
 tel: +46 70 822 84 85

Sotnosens korvcafé

www.sotnosenskorvar.se
 tel: +46 70 897 27 50

Vångabacken

www.vangabacken.com
 tel: +46 44 940 10

Minas chokladstudio

www.chokladstudion.se
 tel: +46 76 871 68 84

http://www.facebook.com/troels.kirk
http://www.bynsbagare.se
http://www.szabos.se
http://www.facebook.com/BCPwake/
http://www.stugnet.se/objekt.asp?id=1087
http://www.sotnosenskorvar.se
http://www.vangabacken.com
http://www.chokladstudion.se
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Charlis Brygghus

www.charlis.se
 tel: +46 70 888 57 63

Alholmens Bad &Camping

www.alholmens.se
 tel: +46 454 520 36

IFÖ Centrum

www.ifocenter.com
 tel: +46 70 874 05 62

Krog No.2

www.krogno2.se
 tel: +46 456 230 10

Cross Baltica Sweden AB

www.facebook.com/crossbaltica
 tel: +46 73 429 23 99

Skräbeåns Mölleförening      
torsten.svenland@gmail.com

Föreningen Iföverkens Industrimuseum      
ifo.industrimuseum@telia.com

Lions Club Bromölla     
bowidell@tele2.se

Ivetofta Hembygdsförening     
bosse.ferm@swipnet.se

Villands Härads Hembygdsförening    
klemedsgatan5@telia.com

Näsums Hembygds- o Fornminnesförening     
torgils.svensson@telia.com

Fornföreningen Gudahagen     
sanna@gudahagen.se

HKG Humleslingans Konstnärsgille    
humlekonst@live.se

http://www.charlis.se
http://www.alholmens.se
http://www.ifocenter.com
http://www.krogno2.se/om-oss/
https://www.facebook.com/crossbaltica
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