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Humleslingan - värd en dag till
Inbäddad i ett vackert kulturlandskap med Ivösjön i mitten

mer rock’n roll finns wakeboard och kite surfing. Det finns

hittar du Humleslingan och allt du behöver för minnesvär-

cykel- och vandringsleder både för den som vill ta med

da dagar. Här finns en rik och spännande historia och den

fikakorgen och njuta i sakta mak och för den som vill ha

omväxlande naturen bjuder på upplevelser och aktiviteter

en flerdagarsutmaning med egen packning. En dags spän-

utöver det vanliga. God mat och dryck finns i paradvå-

nande utflykt till Havsdrakarnas rike och möjligheten att ta

ningar och picknickkorgar, och natten tillbringas på mjuka

hem sina fossilfynd avslutas i goda vänners lag med sten-

bolster i ett slott eller kanske ensam under bar stjärnhim-

ugnsbakad pizza och björksavsöl, och för dig som älskar

mel på en av öarna som tystast nås med kanot. Ivösjöns

choklad i alla former – gå en chokladkurs!

blåa vatten lockar till bad och lata dagar, eller kanske det

Humleslingan är värd en dag till, låt dig lockas till aktiva

smakar med en glass medan solen får vattnet att glittra

och avkopplande dagar i Humletidningen 2018. Och för

och den gula färjan från Ivön att lysa klarare mot molnfri

dig som inte kan få nog innan du kommer hit, besök vår

himmel.

Facebooksida. Där öppnar vi dörren för dig under årets

När själen fått sitt kan du göra en mjukstart med fiskespö

alla dagar.

Välkomna till Trolle Ljungby slott
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- godset med något för alla

i Sveriges artrikaste insjö, och för dig som längtar efter
Med anor från 1300-talet ståtar Trolle Ljungby slott med en

att hänga på dörren, och en frukost som inte går av för

mix av solida tegelbyggnader och välfyllda växthus. Slot-

hackor. Våren inleds med Kosläppet, där svartvita kalvar

tet är vackert belägen och mäktiga

och kossor kesar iväg, och gården

åkerarealer omger de praktfulla

fylls med människor som njuter av

slottsparkerna med sina kringströ-

vårsolen.

vande påfåglar. Platsen utstrålar
lugn och en smula tidlöshet, men
de historiska vingslagen är fyllda
med dramatik; Trolle Ljungby har
varit skådeplats för uppgörelser,
kulor och krut, upproriska snapphanar och kanske till och med ilskna troll.
Besökaren förstår snabbt att detta även
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ren, Viltboden som huserar i en orangeri-
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liknande hörna har ett närproducerat och
ekologiskt sortiment av hjort, vildsvin, fasan, rapphöns
mm. Delikata charkuterier i form av grillkorv, salami och
ölkorv erbjuds, liksom fruktiga juicer, sylt och must samt
kryddor och senap. Det lättlagade viltköttet får smaklökar-
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Nära Viltboden finns Charlis Brygghus med sin skum-

julmarknad med allt från nybakat surdegsbröd till julkrans

Carl-Fredrik Wachtmeister och hans
personal driver ett modernt jordbruk
där även skogsbruk och viltvård har
stort utrymme. Det finns boende att
hyra för jakten eller konferensen, individuella skräddarsydda lösningar
tas fram på bästa vis.
Upptäck denna vackra och livliga plats
med dina egna sinnen! Här finns något för
alla, njut av kossorna i sin ystra dans en
ljummen vårdag eller strosa runt på Julmarknaden för att välja personliga julklappar och hitta den där goda detaljen till julbordet. Kanske
vill du lära dig mer om viltköttet i grytan, ölets kryddning
eller chokladens magi? Trolle Ljungby utvecklas hela tiden
med nya och spännande besöksmål intill slottsbyggnaderna, och redan anas det att inom bara ett par år finns här en
livlig marknadsplats med historiska vingslag.
Text: Filip Lindgren 2018.
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Bäckaskog slott
- från kloster till
stjärnglans
Om de munkar som grundade Bäckaskog runt 1250 sett hur
platsen utvecklats så hade de helt säkert förundrats. Nåja,
det får ju hända lite under ca 770 år. Men när det första
byggnaderna uppfördes borde platsen varit tämligen öde.
Wä stad låg några mil bort, Kristianstad skulle inte grundas
ännu på styvt 350 år.
Klosterverksamheten höll på fram till 1537 då danska staten
tog över. Sedan har platsen varit översteboställe och under
en tid arrenderats av en telefonbolagsdirketör! Idag ägs de
anrika byggnaderna av Statens Fastighetsverk.
Med sitt vackra läge på det smala näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön erbjuder Bäckaskog slott mat&husrum,
konferenser, konserter, konst, event, utställningar, bröllop
mm. Slottsparken är formidabel och myllrar ibland av vackert uppklädda ungdomar när det är dags för studentbal. Det
erbjuds diverse paket med boende & mat, det kanske mest
populära är det som inkluderar spökvandring. Undertecknad
har medverkat och faktiskt blivit ganska uppskrämd. Men

5

spökerierna uppträder med stil och känsla. Låt din fantasi

gekull och sedan fortsätta på någon av områdets många

spela med så blir din upplevelse angenämare. Det infinner

vandringsleder, och Kristianstad är inom någon mils av-

sig en mycket speciell känsla när man tyst skrider genom de

stånd.

dunkla slottssalarna med bara en liten lykta i handen. I de
stora speglarna tycker man sig se ansikten och bilder från
svunna tider som snabbt passerar.
Ett besök på Bäckaskog slott landar alltid vackert i sinnet.
Ditt besök blir alltid helt unikt. Du kan strosa i parken, beundra de många medicinalväxterna eller de pampiga månghundraåriga träden. Maten är lagad med gamla välbeprövade metoder och består mestadels av närproducerade
råvaror. Menyerna anpassas efter säsong och årstid.
Humleslingan med alla sina spännande inslag, slingrar sig
strax utanför slottsbyggnaderna, det går att vandra till Kju-

Varför inte hyra en kanot och ha Bäckaskog slott som basläger? På dagen upptäcker du de båda närliggande sjöarna
och på kvällen lever du som en kung!
Du kommer att förstå varför tv-programmet ”Stjärnorna på
Slottet” spelades in på denna plats, 2 år i följd. Bäckaskog
slott är trots snart 800 år på nacken ett livfullt ställe där det
hela tiden händer nya saker.
Text: Filip Lindgren 2018.
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En studio i choklad
Än är det lugnt i Östra Ljungby, några gäster njuter choklad
inne i det ombonade caféet medan några förväntansfulla

Foto: Erik Karlsson

slagit sig ner bland partytält, vackra blomsterarrangemang
och en härlig blandning bord och stolar. Vi väntar på att Minas
chokladstudios tioårsjubileum ska starta.

ladälskare är detta ett längtansställe. Har du en gång varit
Foto: Erik Karlsson

här kommer du alltid att längta tillbaka. Har du ännu ditt första

hon dock att fjärilarna hoppade rundor inuti henne, något som

Huvudpersonen själv, Amina Olsson, är väl förberedd, det är

besök att se fram emot kan du lugnt boka in en chokladfru-

är svårt att tro efter att ha lyssnat på hennes invigningstal.

bara minuter kvar innan jubileet kör igång, och stämningen

kost eller en liten chokladfrossa efter en miniomväg från cy-

Aminas släktingar som är på plats och redo för en anstorm-

beskrivs bäst som en ovanlig mix av förväntan, kontroll och

kelturen på Sydostleden. Tio års omöjlig chokladtillverkning

ning, säger båda att jodå, det stämmer, Amina är lugn. Och

totalt lugn. När jag träffar Amina några dagar senare berättar

på landet firas idag och både Amina och besökarna planerar

glad. Alltid. Även inför dagens firande av tio års omöjlig verk-

för minst tio år till.

Foto: Erik Karlsson

samhet. När hon flyttade från huvudstaden
till kärleken försökte hela Kristianstad smälla
i henne att ”choklad – det funkar inte här på
landet”. Ack, vilken tur att hon inte lyssnade!
Minas chokladstudio lever och frodas, mitt
ute på landsbygden med Trolle Ljungby och
Viltboden som närmaste granne, en granne
de för övrigt mycket och gärna samarbetar
med och rekommenderar sina besökare att
åka till. Den som provat hennes laktristchoklad vill ha mer och har du en gång druckit
hennes varma chokladmjölk blir picknicklivet med egen termos en mycket blek och
smaklös historia.
Med jämna mellanrum delar Amina generöst med sig av sina väl kända chokladskunskaper, och det går att delta i pralintillverkningskurser och workshops eller boka in en
chokladprovning med bästa kompisgänget.
- Vi har gått kurs båda två, säger paret bredvid mig medan vi väntar på att Skånes Fallskärmsklubb ska landa säkert utanför rabarbern och de planterade bärbuskarna vars
skörd enbart är till för caféets smågäster.

Foto: Petra Svensson

Text: Petra Svensson 2018.

- Förra året gifte sig vår son, det stod blåbär i chokladkombo
på menyn men jag fick inte till smaken som jag ville. Blåbär
är ett krångligt bär ibland. Jag ringde Amina som hjälpte mig
direkt, på hennes inrådan gjorde jag en kombination av vit
choklad och blåbärskoncentrat. Det låter som en smakdröm
och jodå, bröllopsparet och gästerna var mycket nöjda.
Amina är även rådgivare och kursledare i större sammanhang, fullblodsproffs som hon är. Eldrimner, det nationella
centret för mathantverk, anordnar glasskurser med Amina
som kursledare. Den som vill starta eget i chokladhantverk
kan också kontakta Amina då hon är en av Eldrimners professionella rådgivare. Hennes egen goda glass hittar du på
caféet, tillverkad på slottskossornas mjölk och med lokalt odlade hallon och andra bär i. Under förra året levererade hon
stora mängder praliner till största Icahandlaren i sta’n, något
som uppskattades av både ägare och kunderna.
Jubileets folkmassa har börjat röra på sig. Fallskärmshopparna har landat elegant och precis efteråt bildas det snabbt och
effektivt en lång kö framför ett av tälten. Alla är vända mot caféet och förtjusta ”Ooh” ackompanjerar Aminas entré. Goda
grannar följer henne och alla bär de på underbart dekorerade
bitar till den tio meter långa chokladjubileumstårtan. Lycksaliga ansikten svävar strax förbi, bärandes på en egen tårtbit

Damen i paret är klädd i en chokladbrun

och Aminas underbart röda saft. I luften hänger ljuvliga stråk

kappa och medan jag funderar på om fär-

av chokladdoft kvar när de gått och satt sig för att njuta. Från

gen är vald dagen till lära fortsätter mannen:

kön kastas förstulna blickar och det slår mig att för oss chok-

Foto: Petra Svensson
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delen av ön för att sträcka på benen genom att följa någon
av de utmärkta lederna.
Vi lyfter på hatten för en välordnad kanottur och beger oss
i denna märkliga båtkyrkogård stöter vi på en dykare som
tar vattenprover till Högskolan Kristianstad! Lite fika och
en pratstund senare glider vi vidare, ut mot vår tältplats
på en av öarna i Ivön. Kvällen och morgonen bjuder på
underbara naturscener, och efter en god natts sömn under
tältduken paddlar vi vidare till kanotcentret där Håkan än
en gång tar emot oss.
- Förra året hade vi flera stora proffsresenärer här, säger
Håkan när vi pustar ut en stund efter att ha landat in i Axel-

hemåt igen. Hösten efter vårt äventyr pratar vi med längtan till den olidliga röken innan elden tagit sig, smaken av
nygrillad abborre (den tog ett tag att fånga) och det stilla
kluckandet mot kanotens kanter. Min brors ”så ska en ha
det när en har det som sämst” får oss att drömma oss tillbaka till Holjeåleden och vi inser att vi också har blivit en
av de där familjerna som återkommer för nya paddeläventyr år efter år.
Foto:Petra Svensson

torp. Lonely Planet besökte oss, liksom National Geograp-

Robinson på kanotäventyr

Foto: Petra Svensson

Foto: Petra Svensson

sig i trygga händer även som nybörjare. Det märks att

En stund innan har vattnet hoppat och nästan rusat iväg

samarbetet med andra aktörer längs Humleslingan bety-

med kanoten men nu flyter vi sakta med strömmen och

der mycket för honom, och han talar sig varm för att stan-

Holjeån visar sig från sin vackraste sida den sista biten

na till på fler ställen runt Ivösjön, t ex äta på Humletorkan

innan den öppnar upp sig och förenas med Ivösjön.

eller sova över på Bromölla camping. Ivön är en annan

- Den sista delen kallas ibland för Lilla Mississippi, berättar

favorit han tipsar om och det är lätt att stiga i land på norra

Håkan Lorentzon på Wetlandi. Han fortsätter: Längs hela

Foto: Tobias Delfin

Holjeåleden finns flera vackra ställen att grilla och övernatta på. Det går att ta med fiskespöet och fiskekortet och
fånga sin kvällsmat under sommarhalvåret för den som vill
känna sig som Robinson några dagar.
Det ville vi när vi bokade Robinson-paketet, bara namnet

vi åt alla fina teckningar som klär väggarna. Håkan berättar om familjerna som kommer tillbaka år efter år och vi

var alla mycket nöjda efteråt.
Jag förstår dem, Håkan och hans personal får en känna

net som vi tyst glider fram på – det är svårslagen njutning.

bussen till kanoterna, och väl i kanotcentrets reception ler

och dryck gjord på fantastiska, lokalproducerade råvaror.
De fick åka traktor och trots att det stundtals regnade rejält

Kanoter, solsken, vattenglitter, träd som hänger över vatt-

fick oss att känna oss som äventyrare! Vi tar tåget och

hic och de paddlade och sov över på Enön. Vi bjöd på mat

tillsammans med tältet, reservveden och trangiaköket känner vi oss redo att lämna landbacken. Flytvästarna på och
kepsen på huvudet, denna dagen skiner solen intensivt.

känner att vi har kommit till rätt ställe. Med trygg stämma

Vi sparkar iväg från land och senare på dagen kommer vi

går Håkan igenom vad vi behöver tänka på och när vi fått

fram till lilla Mississippi. Det lilla öppna båthuset med en vit

svar på alla våra frågor är det dags att sätta kanoterna i

roddbåt i påminner om kriminalromaner och tedrickande

vattnet. Vi åker iväg med bil och kanoten på släpet bakom,

äldre damer i hatt som löser mordgåtor. Ån kantas av bryg-

de egna kläderna packas i den inte så Robinson-aktiga

gor som förfallit och vars stolpar och brädor inte längre hål-

men vattentäta tunnan och när yxan och sågen fått ta plats

ler för varken båtar eller människor. Vi stiger i land och mitt
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Bromölla Cable park
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Det började med bildandet av en wakeboardklubb år 2010

som vill åka måste

Det syns i blicken när Daniel beskriver det sköna hänget

i Valje. Sju år senare skådas en kabelpark, SM-medaljer

självklart vara sim-

vid vattnet. Han älskar det. Och för det vidare.

och en satsning på barnverksamhet. Allt skapat av en

kunnig och ha god

klubb med endast 16 aktiva medlemmar som brinner för

vattenvana, annars

sporten, och det sköna hänget vid Ivösjön.

finns ingen nedre

Daniel Ralphen, initiativtagare och ordförande i den ideella föreningen BCP Wakeboardklubb sitter vid köksbordet
i villan med utsikt över Valjeviken. Klockan slår söndags-

- Barnen är framtiden och vi kommer satsa vidare på Wakekollot. Det var en succé trots en blåsig sommar. Men nu
har vi en nybyggd bastu att värma oss i. Säsongen sträck-

åldersgräns. All utrustning finns att låna på plats.
Det kittlade friskt i magen när det var min tur att sätta rum-

lunch med familjen och den vegeta-

pan på bryggan, fötterna i de pjäx-

riska soppan ställs fram. Han berättar

liknande fästena och fatta repet. Så

om barnvagnspromenaden med so-

förvånad jag blev när jag lyckades

nen Legolas då han kläckte idén om

på första försöket! Jag tog inte di-

en wakeboardklubb. Redan då hade

rekt ut svängarna, eller hoppade på

han en vision om att skapa Sveriges

något hinder, försiktig som jag är.

första Cable Park.

Men en otroligt häftig känsla på ett

- I Tyskland har det funnits i säkert
femtio år, berättar Daniel, men det
fanns ingen i Sverige. i Sverige fanns
ingen. Vissa var såklart tveksamma. Klarar vi det här?
Klubben sökte efter en lämplig damm men det drog ut på
tiden. Länsstyrelsen sa nej till en etablering i Sölvesborg
vilket förde dem vidare till Ivösjön och år 2013 invigdes
Bromölla Cable Park, en kabelpark för vattensport.
Jag blev ditbjuden på en tjej-dag och tvekade inte en sekund trots att jag bara stått på brädan en gång tidigare.
Här skulle vi åka bräda efter en eldriven linbana. All åkning sker på egen risk med krav på hjälm och flytväst. Den

spegelblankt vatten och jag förstår

er sig från maj till september men i princip kan man åka så
länge det är isfritt, säger Daniel.
Verksamheten har utvecklats mycket sedan start och idag
erbjuds även kurser i Kitesurfing, funktionell träning och
Wakekollo som definitivt var en höjdpunkt under säsongen
2018.
Trots att parken nu funnits ett tag så är den fortfarande okänd
för många. Inför säsongen 2018 finns tankar om en större
satsning då en park måste förändras för att skapa utveckling hos åkarna. Medlemmarna har en tydlig vision kring

varför Daniel älskar sin sport. Inte

parken och skönt häng i området. Och saker är på gång.

för en sekund kändes det farligt el-

Våga testa en aktiv dag med kollegorna! Ta en grillkväll

ler läskigt. Farten var såklart anpassad efter åkaren och

med vännerna eller ordna en möhippa eller svensexa här!

kunniga instruktörer övervakade åkningen.
Wakeboard är en snäv och liten sport. På förra årets SM
kammade Daniel hem bronsmedaljen i veteranklassen

Bara att få hänga på verandan i gott sällskap till bra musik,

men i år satsar han på guldet. Sonen Legolas, den lilla

torka till i bastun, kanske grilla något gott är värt turen till

pojken i barnvagnen, har hunnit bli 9 år. Han tog hem silv-

Humleslingan. Ni kommer få en oförglömlig upplevelse med

ret i klassen Miniboys. Klubbens målsättning och medlem-

såväl spänning som goda skratt.

marnas ambitionsnivå bäddar för framgångar. Det märks
tydligt att det här är en stor del av deras liv.

Text: Sandra Frithiof Eklund 2018
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Charlis brygghus
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Om öl finns mycket att berätta. Denna pärlande, smakrika

Jag frågar Kasper hur Charlis Brygghus ser ut om 10 år?

och ofta bärnstensfärgade dryck kan spåras 7000 år tillba-

Han tänker en stund och sedan kommer det en strid ström

ka i tiden. Inledningsvis en dryck hyffsat olik våra dagars

av tankar och planer på framtida drömprojekt och samar-

men de historiska bevisen talar sitt tydliga språk och av-

beten. Det finns alltså gott om tankar och idéer.

ancerade analyser av flydda kulturers krukskärvor berät-

Gott så, vi kan alltså se framtiden an. Kasper och hans

tar historien med tydlighet. Ölen och närstående drycker

mannar kommer inte att sitta med benen i kors, de kom-

som mjöd har tjänat människan på olika vis. Ibland med

mer att fortsätta att fullfölja sin uppgift och Mission – Den

kopplingar till gudomlighet och evigt Liv. Under Medeltiden

om att låta ölet flöda och Charlis Brygghus Fana vaja med

hade klosterväsendet en betydande roll som ölproducen-

stolthet in i kommande tider.

ter och innovatörer inom den dåtida bryggerinäringen.

Så till den stora frågan: - Vem är då denne Charli? Svaret

Charlis Brygghus är inrymt vid Trolle Ljungby slott. Det

är att Charli är Kaspers dotter, och sannolik arvtagare till

nordostskånska frodiga landskapet med sin rikedom på råvaror finns helt tätt inpå husknuten. Här blickar Bryggmäs-

ölälskande industrijobbare slog sig ned vid bänkarna och

tare Kasper Schönhult och hans medhjälpare ut över sitt

fick uppleva en smak- och kunskapsresa med ölen i fo-

kungarike och skapar ständigt nya skummande ölsorter.

kus. Kasper startade upp med repliken – Bryr ni er om

Bryggeriet är måhända småskaligt men hängivelsen och

vad ni dricker? Svaret blev ett rungade – Ja! Första upp-

kärleken till uppgiften är total och utan antydan till kom-

giften blev att provsmaka den första ölsorten och därefter

promiss. Kasper ser som sin uppgift att frälsa förtappade

gissa alkoholstyrkan. De flesta

boardershopsresare över till den Rätta sidan. Alla ni som

svaren antydde starkölsklass,

trodde att öl bara fanns i två stora grupper typ ljus och

men det visade sig att den fyl-

mörk, kommer att få uppleva – A true Halleluja Moment.

liga och smakrika drycken var

För den som önskar att fördjupa sin relation till ölen, finns
ett stort utbud av provsmakningar, föredrag och kurser. Allt
detta framställs med pondus, sakkunskap och humor. En
upplevelse att bära med sig livet ut.
Undertecknad med kollegor bokade in aktiviteten ”Ölprovning med mat” som blev en klockren succé. Tjugo

Charlis Lättöl med nätta alkoholstyrkan 2,2%. Gissa om vi
blev långa i nosen!
Nu är det inte helt okomplicerat
att sälja alkoholhaltiga drycker
i vårt avlånga land. Vår lagstiftning har en internationellt sett
stram förhållning till saken. På
Charlis Brygghus kan du köpa
diverse lättprodukter, dessa
finner du även på de större
livsmedelsbutikerna i närområdet. Givetvis erbjuder ett tiotal
närliggande systembolag diverse Charliprodukter men du
kan helt säkert beställa deras
öl till det systembolag som du
har närmast. Det är en fin service som i skrivandets stund är
helt gratis.

detta skummande imperium.
Text: Filip Lindgren 2018.
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Bland björksavsöl och
kardemummabullar på Vånga 77.1

15

Längs vägen mellan Barum och Vånga och ner för backen
mot Vånga badplats har Ivön och Ryssberget glimtat fram
i en praktfull fond av vackraste höstskrud. Ivösjön krusas
svagt av stundtals solglittrande vågor. Färgerna är starka,
röda, gula, det sista vackra innan hösten byter skepnad till
vinter. Här, längs sjön, är det alltid vackert, alltid värt att
njuta och låta livet lugna sig lite. I slutet av backen dyker
skylten till Vånga 77.1 upp. Den smälter in i omgivningen,
är enkel och tydlig, och talar om att här finns bed&breakfast, butik och café. Och det är öppet.
Att färdas längs Humleslingan är som att äta tårta med
ögonen och den ljuvliga känslan förstärks i tystnaden på
gårdsplanen framför cafét. Mina ögon och min själ lapar
villigt i sig av lugnet. Runt gården breder fruktodlingarna
ut sig och trädens ålder visar att detta är en odling med
decennier på nacken. Träden står givakt i långa, raka ra-

lättdrucken och med fin balans mellan syra och sötma.

I trädgården ståtar en enorm vedeldad ugn som används

Cafét erbjuder ett nätt sortiment av mat och sötsaker och

när den bokas, eller för den delen på de öppna pizzakväl-

jag ser med längtan efter de vackra tallrikarna med grillad

larna. Längtan till en ljum sommarkväll här, i goda vänners

Även inne i cafét är det för tillfället lugnt. Ljuden från kö-

smörgås som senare bärs in till mina bordsgrannar. Deras

lag, gör sig påmind och noteras i kalendern redan nu. Pub-

ket, hjärtslagen, sipprar ut och avslöjar att det mesta av

njutningsfulla suckar får mig att ångra att jag lämnade be-

kvällar erbjuds hela året liksom det går bra att boka in en

dagens morgonslit håller på att avrundas. Resultatet vän-

talkortet hemma just idag. Den lite mer udda ingrediensen

bakkväll eller en konferens här.

tar på mig vid disken, och det är kardemummabullarna på

björksav tappas från träden på sluttningen till Vångaberget

surdeg som fångar min näsa och landar på fatet. Innan

och används till gårdens björköl som finns i en lätt och

- Vår smakstig är också populär, berättar ägaren Margare-

jag hugger in får den ekologiska musten, pressad på de

en starkare variant. Skorpor, småkakor, marmelad och sylt

egna äpplena bara något hundratal meter längre bort, fö-

pryder butikens hyllor, och innehåller äpple nästan allihop,

reträde. Äpplet Rubinola visar en guldig dryck i flaskan,

så som det anstår en butik i en äpplebygd med anor.

der, för tillfället tömda på frukt, och stillsamt singlar löv till
marken.

ta Hjelmqvist. Vi vandrar upp på Vångaberget och stannar
för att njuta av utsikten och en fyrarätters måltid som vi
dukar upp på olika platser i naturen.
På våren tar jag samma väg igen, den väg jag ber alla jag
byter ett ord med om min bygd att färdas längs med. Humleslingan visar Ivösjön i ett moln av blommande äppleträd,
ramar in Ryssberget i ett mjukt vitt när jag stannar till på
en av utsiktsplatserna. De ljust gröna bokbladen som bitvis
kantar vägen gör att det känns som att köra i en tunnel av
vår. Jag drar efter andan där jag står och låter livet lugna
sig igen. Lite längre fram väntar ännu en nybakad kardemummabulle på mig, gjord på bästa sätt med surdeg. Och
denna gången ska en liten flaska med björksav få följa
med hem, tillsammans med en påse skorpor och lite lyxigt
lokaltillverkad äpplesylt.
Text: Petra Svensson 2018.

Havsdrakarnas hus och fossiljakt
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Filip dyker ner med fingrar-

Vi åker vidare till Fältis, Fältstationen, och på vägen spa-

veta att den avlånga grushögslimpan som väntar under

na i silen och plockar upp

nar vi in Tyrannosaurus Rex, jättemålningen av ett dino-

presenningen bredvid silarna och fossiljaktsborden kom-

ett gruskorn, en sten som är

saurieskelett som finns på Iföverkens stora vägg. Även

mer härifrån. Vi återvänder till våra fyndlådor och blir glatt

liten som ett knappnålshu-

fontänten med de vackra Scanisaurus får ett besök av

överraskade när vi får veta att fynden härifrån går bra att

vud. Vi som jagar resterna

oss. Väl framme vid fältstationen samlar Fossil-Filip, Dino-

ta med sig. Idag är vi bara vuxna som deltar i fossiljakten

av havsdrakarna på samma

saurie-Filip, Filip som kan allt om havsdrakarna i Ivösjön,

men våra ögon tindrar ikapp, och de genomskinliga plast-

sätt som guldgrävarna en

ihop oss under de lummiga höga träden och med sina be-

lådorna packas varsamt ner i ryggsäckar och väskor. Väl

gång letade guld tittar förvå-

hemma tas hajtanden försiktigt fram och läggs på bomull i

nat på varandra och undrar

en ask. En blick på den och jag är tillbaka i Ivösjöns ljum-

vad som hände. Det visar

ma vatten, bland svanödlor, bläckfiskar och hajar.

sig att det inte alls var någon
Foto: Petra Svensson

sten utan en liten fossil som
vi vaskat fram på Åsens fältstation i vår iver att hitta dinosaurielämningar.
Foto: Petra Svensson

Vår resa börjar dock på

Havsdrakarnas hus, den lilla och spännande utställningen
som är inrymd på Bromölla station. Här möter Filip oss och
berättar om hur han och sonen började leta fossiler på Ivö
för 20 år sedan. Samlingen har sakta och säkert vuxit, och
på utställningen visas stora kotor, brattingsborgspengar
och små hajtänder.
- I Ivösjön simmade svanödlor, bläckfiskar och hajar, berättar Filip. Klimatet var varmt och Ivösjön befann sig där
Medelhavet är idag. I vattnet lurade även mosasaurier, havets T-rex, och en massa andra djur som vi hittar lämningar efter här.

Foto: Petra Svensson

Foto: Petra Svensson

rättelser väcker han snabbt fantasin till liv. När vi står där
och lyssnar på honom svindlar tanken och det är nästintill
omöjligt att föreställa sig att just här där vi står simmade
svanödlor och bläckfiskar för 80 miljoner år sedan. Fynden
efter dessa är talrika och nyfikenheten gör att vi strax står
med vatten, grus och sil, redo att bli havsdrakejägare för
en stund.

- Att leta fossiler fångar den mest inbitna vuxna efter bara
någon minut, säger Filip och berättar om kvinnan som först
absolut inte ville vaska fram något. Hon var bara med för
barnens skull, fortsätter han, men när vi skulle åka härifrån
var det hon som bad om att få vaska ”bara en gång till”,
skrattar Filip.
Vi sätter igång att vaska och flera fynd plockas ur silen,
sköljs av och läggs i en liten plastburk. Efter en stunds
intensivt och koncentrerat letande åker fikat fram och vi
sätter oss under taket med varsin värmande kaffemugg.
Filip delar generöst med sig av sin kunskap och en mängd
berättelser under tiden. Strax är kaffet slut och vi vänder
tillbaka till vaskandet. En hajtand dyker upp, fler gruskorn
som egentligen är fossiler kommer fram och det är så roligt! Jag fascineras över att det går att lära sig känna igen
och urskilja vad som är vad, utan hjälp hade jag bara sett
gruskorn och en och annan bläckfiskfossil strömma förbi.
Tiden rinner iväg tillsammans med sanden vi sköljer bort
från fossilerna, alldeles för snart är det dags att avrunda
dagen. Vi vandrar bort till kanten av fältstationen och får
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Min humleslinga, min känsla av hemma

Jag har ingen aning om hur många timmar jag spenderat
längs med Humleslingan. I bil, på cykel eller i löparskor.
Att försöka beskriva vad jag känner för den kan vara den
svåraste av uppgifter. Men jag ska försöka. För jag älskar
den och vill göra den så mycket rättvisa.
Vår båt Fanny var vår sommarstuga. Än idag hänger hon
med och är finare än någonsin. Ett år fick pappa för sig att
köpa en träbåt som jag inte minns namnet på. Den sjönk
som en sten när vi sjösatte den i Vångaviken. Kanske
minns jag det extra väl då jag satt på bryggan med ena foten i sjön för att lindra svidandet efter getingsticket och beskådade alltihop. Barn ska springa barfota på sommaren.
Några år hyrde vi faktiskt stuga men alltid vid Ivösjön. Kanske för att mamma var trött på de kaotiska scenerna så fort
vi skulle lämna eller lägga till vid en ny brygga. Att få leka
vid vattnet och bada obegränsat i ösregn eller solsken, ha
gömställen i skogen, sätter tydligen spår i ett barns själ.
Fiska från båten en spegelblank kväll, läsa till ett stilla
kluckande, sitta vid en eld på en strand i mörker tillsam-

papperna på mäklarens kontor och det kan ha varit hans
snabbaste affär någonsin. Jag såg allt framför mig. Barfota
barn på landet.
I den vackra lilla kyrkan i Kiaby döpte vi vår dotter några
år senare. Cykelturer genom skogen på Vångaberget, promenader på Ivö Klack, utflykter till Kjugekull. Och båtturer
genom den lilla kanalen och ”Kärlekstunneln” som förbinder Oppmannasjön med Ivösjön blev en del av hennes
vardag.
Mina föräldrar fann sin oas i den lilla byn Klagstorp och
Fanny hamnade på torra land. Mitt ibland äppelträd och
kohagar sjunger vi ut vintern varje Valborgsmässoafton
och utsikten sträcker sig över Västanå, Näsum, Gudahagen och över sjön lyser Bromöllas fyrverkeri som en hyllning till våren.
Kanske har jag redan då hunnit med mitt årliga Vårrus.
Att springa från Fjälkinge till Näsum och njuta av vartenda steg. Huset och tillvaron i Barum tillhör fortfarande min
dotter. Ibland tar livet andra vägar och för oss ett stenkast
bort. Min historia finns här. Mitt liv finns här. Och min fram-

Foto: Petra Svensson

tid formas här.

vi hunnit till Bäckaskog hade vi redan stannat två gånger.

kommungränserna som omger Humleslingan. Vi kommer

Jag hann tänka att det blir en lång dag. Näsum var målet,

att våga oss längre ut men alltid återvända hem. För mig

tre mil bort. Med fika i cykelkorgen och planerat lunchstopp

är hemma en känsla. Och den känslan är som starkast

på Böckmans i Bromölla fanns ingen anledning till bråd-

just precis här. När vi parkerar Fröken Hjulie, vandrar hand

ska. Att springa bredvid henne, prata om allt och lite till, är

i hand grusvägen ner i båthamnen, vinkar till mamma och

för mig en lycka olik någon annat. Hon gör trakten till sin

pappa som väntar där i båten, i vår Fanny, med så många

längs med vägen. Vi hamnar lite vilse ibland, idag är dock

galna minnen och kassettbandspelare.

skyltarna uppe, och vid Barnakälla skulle någon fått sig ett
skratt om de sett mor och dotter komma farandes på en
liten flickcykel för att undkomma blodtörstiga myggor.
Lägenhetslivet fick oss att fundera på husbil. Vi älskar att
göra och bara få vara. Förra våren slog vi till. Vi flyttade
ut på skolavslutningens kväll. En hel sommar utforskade
vi närområdet. Dansade i småbåtshamnen Klackabacken,
frossade i hallon på Bröderna Sibbessons åkrar, plockade
sommarkantareller på Västanåberget, sov i hängmatta på
Enön och hälsade på Mufflons. Badade i Lillesjön, Levrasjön och Ivösjön. Och alla dessa stunder i skogen. Det
obeskrivliga lugn som infinner sig. Den gröna mossan är
magisk längs med Skåneledens etapper häromkring. Jag
vågar säga att det är den vackraste platsen jag någon-

Jag mår som bäst när jag får dela upplevelser med min

sin sprungit på. Och milen jag avverkat är ganska många.

dotter. För mig gömmer sig oftast det vackraste i det lilla.

Hösten kom och husbilen står i tryggt förvar över vintern.

I enkelheten. Och många av de finaste ögonblicken och

Med tårar flyttade vi hem. Men varenda årstid har sin

minnena delar vi hemomkring.

charm. Och naturen runt sjön bjuder på så himla vackra

Den lilla flickan växte upp och skulle sätta bo. Vi letade

Idag är hon 10 år. Kanske lyckas jag visa henne just vad

vyer varje dag, året runt.

i många år och plötsligt en dag så fanns det där. Huset i

jag ser. Stolt är hon över sin första cykelfärd på Sydostle-

Barum med närhet till båda sjöarna. Samma kväll skrevs

den. Vi gav oss av på morgonen från Fjälkinge och innan

En och annan gång vågade vi oss faktiskt utanför de två

mans med familj och vänner, fantisera och drömma stort
från en brygga som gungar i takt med sjön. Det formade
mig och jag är för evigt tacksam.

Text: Sandra Frithiof Eklund 2018.
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Gudahagen, Näsum.

Bromölla Turistinformation

Hermansensgata 22, Bromölla +46 456 82 22 22
turistbyran@bromolla.se visitbromolla.se

Kristianstads Turistcenter
touristinfo@kristianstad.se
kristianstad.se/turism

www.humleslingan.com
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Humleslingan – på vackra vägar kring Ivösjön

Turistbyrå

Bibliotek

Informationstavla

Drivmedel

Cykelled

Fågellokal

Kanotled

Fågeltorn

Natureservat

Färja

Nature reserve
Naturschutzgebiet

Ferry
Fähre

Ridled

Golfbana

Riding trail
Reitweg

Golf course
Golfplatz

Sevärdhet

Järnvägsstation

Place of interest
Sehenswürdigkeit

Railway station
Bahnhof

Vandringsled

Kanotramp

Long-distance footpath
Wanderweg

Canoe ramp
Kanurampe

Badplats

Båt / Kanotuthyrning

Bed & Breakfast

Affär

Tourist information office
Touristenbüro
Information board
Infotafel
Cycle path
Fahrradweg
Canoe trail
Kanuweg

Bathing site
Badeplatz
Bed & Breakfast
Zimmer mit Früstück

Place of interest, see reverse.
Sehenswürdigkeit, siehe Rückseite

Humleslingan 50 km

Humleslingan Tourist Route
Hopfenrunde

Skåne-Blekingeleden

Skåneleden-Blekingeleden Trail
Wanderweg Skåne – Blekinge

Näsumaleden 24 km

Long-distance footpath/cycle path
Wander- und Fahrradweg

Gustavsbergsleden 23 km

Long-distance footpath/cycle path
Wander- und Fahrradweg

Lilla Kungsleden 4 km

Hiking Trail
Wanderweg

Edenryds kustled 4 km
Hiking Trail
Wanderweg

Näsumaviksleden 3,5 km
Hiking Trail
Wanderweg

Holjeåleden (kanot) 10 km
Canoe trail
Kanuweg

Ridslinga
Riding trail
Reitweg

Smugglarrundan 19 km

Long-distance cycle path
Fahrradweg

Allmän väg

Public highway
Öffentliche Straße

Vindkraftverk
Wind turbine
Windkraftwerk

Filling station
Kraftstoff
Birdwatching site
Vogelplatz
Birdwatching tower
Vogelturm

Boat / Canoe rental
Boot / Kanuverleih
Shop
Geschäft

strial building, Humletorkan, for hopsdrying is located in Näsum. Between Barum
and Ivö, you’ll find Skånes only Main Road Ferry. This small ferry transport people

Parkering

its beautiful surroundings. Up until the 1950s, people used the promontory to extract
torgils.svensson@telia.com

Campingplats

Polis

Skräbeåns Mölleförening

torsten.svenland@gmail.com

Café
Café

Camping site
Campingplatz

Jogging track
Joggingpfad
Car park
Parkplatz
Police
Polizei

Boende, se baksidan

For accomodation, see reverse.
Für Unterkünfte, siehe Rückseite!

Fiske

Post

1

Gårdsbutiker, Konst, Aktiviteter,
Mat och Café, se baksidan

Hotell

Rastplats

Matställe

Ridhus/Turridning

Café, restaurant
Speiselokal

Riding tours
Reittouren

Fruktodling

Museum
Museum
Museum

Simhall

Orchard
Obstanbau

Skidbacke

Fishing
Angeln
Hotel
Hotel

Post office
Post
Picnic site
Rastplatz

Indoor swimming baths
Schwimmhalle

Other road
Sonstige Straße

Övrig väg

Mast

Skog

Forest
Wald

Cottages for hire
Feriendorf

Ski slope
Skihügel

Banvallsleden

Stig, stor/liten

Höjdkurvor 10m ekvidistans

Vandrarhem

Contours, 10m intervals
Höhenlinien 10 m Äquidistanz

Youth Hostel
Touristenherberge

Småbåtshamn

Long-distance cycle path
Fahrradweg

Path, large/small
Pfad, groß/klein

Sjö/Damm

Sydostleden

Järnväg

Lake/Pond
See/Teich

apple trees blossom in May is a wonderful experience. Hops farming also had its

centre in the district of Vånga until the late 1950s. Today the only preserved induklemedsgatan5@gmail.com

Motionsspår

Hiking Trail (www.pilgrimsvagen.se)
Wanderweg

Mast
Mast

like Bäckaskogs Castle, Humletorkan, Ivö Klack (promontory) and Östafors nature
reserve.

Villands
Hembygdsförening
The district ofHärads
Vånga was early
on a great place for growing fruit. To see all the

Café

Stugby

Pilgrimsvägen (ej markerad i naturen)

This 50 km long scenic tour takes you through a beautiful landscape

info@ivetoftahembygd.se
of both nature and culture. Along the way there are around 40 tourist attractions,

Bo på Lantgård

1

Farmshops, art and craft, activities,
restaurant and café, see reverse.
Hofladen, Kunst, Aktiviteten, Speiselokal
und Café, siehe Rückseite!

Ivetofta
Hembygdsförening
Humleslingan
– the Hops Tour

and vehicles freeHembygdsof charge to the islando
of Ivö
and the journey takes 7 minutes. Well
Näsums
Fornminnesförening

Stay on farm
Ferien auf dem Bauernhof

1 Sevärdhet, se baksidan

Library
Bibliothek

Genom ett vackert natur- och kulturlandskap går denna rundtur på
ca 5 mil. Slingan visar vägen till ett 40-tal sevärdheter såsom Bäckaskogs slott,
Ivö klack, Humletorkan, Östafors naturreservat och Brukshusen i Bromölla.
Humleodling hade in på 1950-talet sitt centrum i Vångabygden. Idag finns
landets enda bevarade humletorka kvar i Näsum. Den uppfördes 1926. Området var tidigt också centrum för fruktodling. Att se fruktträden blomma i maj är
en naturskön upplevelse.
Mellan Barum och Ivö går Skånes enda landsvägsfärja som gratis transporterar människor och bilar. Turerna tar 7 minuter.
På Ivö kan du bland annat besöka Ivö kyrka och Ivö klack med kaolinbrottet. Från slutet av 1800-talet fram till 1950-talet bröts här kaolin som sedan
fraktades med pråm till Iföverken i Bromölla. Idag kan man besöka Klacken
och njuta av utsikten.
På Vångaberget finns en av Skånes skidbackar och under sommaren kan du
även ta dig nerför med hill-rollingbilar eller mountainbike.
Vare sig du upptäcker Humleslingan med bil, motorcykel, cykel eller till
fots kommer du att bli förtjust i den natursköna Ivösjöbygden.

Marina
Freizeithafen

on the island you can visit the medieval Church of Ivö and the Ivö promontory with
kaolin which then were transported to Iföverken in Bromölla by barge. Today you
can visit Ivö Klack and look for fossils as a memento of your trip.

Humleslingan – die Hopfenstraße

Die schönsten Straßen in der abwechslungsreichen Seenlandschaft

Föreningen
Nordostschonens. DieseIföverkens
Rundfahrt führt Sie Industrimuseum
durch eine schöne Natur- und

Kulturlandschaft mit über 40 Sehenswürdigkeiten wie Schloß Bäckaskog, der
Anhöhe ,”Ivöklack”, den Naturschutzgebieten Östafors und Gudahagen.
Der Hopfenanbau hatte sein Zentrum in der Gegend von Vånga. Die einzige
noch erhaltene Hopfendürre des Landes steht heute in Näsum. Sie wurde 1926
erbaut. Die Gegend ist seit jeher ein Zentrum Obstanbau. Die Obstblüte im Mai
ist ein besonderes Erlebnis.
Die Fähre Barum-Ivö ist Schonens einzige Personen und Autofähre, die sie
kostenlos auf die größte Insel Schonens, Ivö, übersetzt. Die 720 m lange Überfahrt dauert 7 Minuten. Auf der Insel können Sie der mittelalterlichen Kirche
besuchen, die vermutlich von Erzbischof Andreas Sunesen erbaut wurde.
Der Ivö Klack mit seinen Kaolingruben liegt an der Nordseite der Insel Ivö. Ab
Ende des 19.Jh bis in die fünfziger Jahre hinein wurde hier Kaolin abgebaut und
mit Schleppkähnen zu den Ifö-Werken in Bromölla transportiert. Dort oben kann
man heute interessante Fossilien finden.
Informationen über die Sehenswürdigkeiten rund um Humleslingan in
deutscher Sprache finden Sie auf der Website www.humleslingan.com und in
unseren Touristenbüros.

ifoverken.museum@telia.com
Lions Club Bromölla
bowidell@tele2.se

Sankmark

Geologiskt naturminne

Apotek

Utsiktsplats

Railway
Eisenbahn

Marsh
Sumpfboden

Geological landmark
Geologisches Naturdenkmal

Chemist
Apotheke

Viewpoint
Aussichtsplatz

Kraftledning

Bäck

Bank

Husbilsparkering

Stream
Bach

Biologiskt naturminne

Power transmission line
Hochspannungsleitung

Biological landmark
Biologisches Naturdenkmal

Bank
Bank

Camper Parking
Wohnmobil Stellplatze

Naturreservat

Skjutbana

Bebyggelse

Badtunna / Spa

Rifle range
Schießstand

Settlement
Bebauung

Fornlämning

Bowling

Ancient monument
Archäologische Fundstätte

Bowling
Bowling

Spa
Spa

Europaväg

Bostadsbyggnad

Industrimark

Bangolf

Wakeboard

European highway
Europastraße

Housing
Wohngebäude

Industrial area
Industriegrundstück

Kulturminne

Minigolf
Minigolf

Wakeboard
Wakeboard

Riksväg

Övrig byggnad

Vägbom

Konst

Gårdsbutik

Road barrier
Schlagbaum

Art
Kunst

Farmshop
Hofladen

HKG Humleslingans Konstnärsgille

Other building
Sonstiges Gebäude

Odlad mark

National highway
Reichsstraße

Länsväg

Offentlig byggnad

Övrig öppen mark

Kyrka

Stuguthyrning

Cykeluthyrning

humlekonst@live.se

South East Sweden Bike Route

Gång- och cykelväg
Footpath/cycle path
Geh- und Fahrradweg
Nature reserve
Naturschutzgebiet

Other main road
Bezirksstraße

Public building
Öffentliches Gebäude

Arable land
Anbauboden

Other open countryside
Sonstige offene Landschaft

Historical monument
Kulturdenkmal

Church
Kirche

Cabins
Hütten

Bicycle rental
Fahrradverleih

Fornföreningen Gudahagen
sanna@gudahagen.se
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Ivö Camping

Galleri Lindqvist

www.ivo-camping.nu

www.facebook.com/gallerilindqvist

Oretorps Stuguthyrning

Humleslingans
medlemmar

tel: +46 70 656 22 72

tel: +46 44 971 07

Lykkedal Köksutställningar

Furustadsgården

Pensionat Strömbacken

www.sandc.se

www.furustadsgarden.se

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

tel: +46 70 899 44 06

Bäckaskog slott

Humletorkan i Näsum

Kocka hos Tina

Bromölla Camping & Vandrahem

www.humletorkan.com

www.bohostina.com

www.bromollacamping.se

Rolfssons Diversehandel

Trolle Ljungby gods

Wetlandi Kanotcenter

Lugn och Vila

www.rolfssonsdiversehandel.se

www.trolleljungby.com

tel: +46 44 530 44

www.backaskogslott.se
tel: +46 44 530 20

tel: +46 70 910 93 02

tel: +46 70 54 74 299

tel: +46 70 605 29 17

tel: +46 44 550 43

tel: +46 70 225 76 16

www.wetlandi.se

tel: +46 73 531 43 14

www.oretorp.com

tel: +46 456 255 93

www.lugnovila.se

tel: +46 73 420 44 84
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Funtahagens frukt & must

Yndegården

Vånga 77:1

Näsums Laxrökeri

www.krav.se

www.yndegarden.se

www.vanga771.se

www.nasumslax.se

Gårdsbutiken Viby potatis

Bodelssons by the sea

Rusthållaregården i Edenryd

Näsums restaurang och pizza

www.vibypotatis.se

www.bodelssons.se

www.rusthallaren.com

www.facebook.com/nasumsrestaurang

Tobbes Event

Bonnslätt 1:56

Torngårdens gårdsbutik

Hammarkvist Trädgård

tel: +46 70 991 72 32

tel: +46 44 22 80 09

www.tobbesevent.se

tel: +46 70 811 98 11

tel: +46 44 777 77 77

tel: +46 76 864 67 36

tel: +46 72 526 02 65

tel: +46 456 201 11

tel: +46 456 246 66

tel: +46 708 66 13 35

tel: +46 70 603 75 80

www.bonnslatt.se

www.sibbesson.se/gardsbutiken

www.hammarkvist.se

Vångadalens frukt och must

Antjes BnB

Hyr stuga vid Kjugekull

Fossilforum

www.krav.se

www.vanneberga.com

www.stugormittinaturen.se

www.havsdrakarnashus.se

tel: +46 44 942 07

tel: +46 70 297 91 76

tel: +46 456 248 93

tel: +46 70 826 96 71

tel: +46 73 332 35 83

tel: +46 70 884 31 64
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Troels Kirk Atelje

Cross Baltica Sweden AB

www.facebook.com/troels.kirk

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

tel: +46 70 888 57 63

Szabos Hemchark

Charlis Brygghus

Alholmens Bad &Camping

www.charlis.se

www.alholmens.se

Bromölla cable park

IFÖ Centrum

Krog No.2

www.szabos.se

www.facebook.com

www.ifocenter.com

www.krogno2.se

AnimameA Garn

Sotnosens korvcafé

Ivögården

Bromölla pastorat

www.facebook.com

www.sotnosenskorvar.se

www.ivogarden.se

www.facebook.com/bromollapastorat

Vångabacken

Minas chokladstudio

trendrum

Vånga vandrahem

www.vangabacken.com

www.chokladstudion.se

www.trendrum.se

www.vangahostel.se

tel: +46 70 052 48 64

tel: +46 456 201 03

tel: +46 708 65 92 87

tel: +46 44 940 10

tel: +46 73 379 59 27

tel: +46 70 897 27 50

tel: +46 76 871 68 84

tel: +46 70 874 05 62

tel: +46 44 253 34 55

tel: +46 44-590 70 06

tel: +46 454 520 36

tel: +46 456 230 10

tel: +46 456 44 99 50

tel: +46 073 380 89 99
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