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Kan man som SCS-funktionär i Göteborg Turiststråket utan och innan – leden pas-
serar inte långt från villan i Säve – så söker man kanske lite omväxling. Och Sveri-
geleden har ju Ove verkligen också ”provat” med 25 stämplar i passet. Men det var 
innan ungarna kom, som nu har blivit cykelvuxna.  Nu skulle hela familjen med var 
det tänkt, och vad kunde då vara lämpligare än att välja en tur på Banvallsleden.
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Banvallsleden
– perfekt för 
hela familjen

● Vi hade ett par år pratat om att ge oss ut på 
cykelsemester hela familjen. Cykeln är ju som 
ni alla vet ett bra, miljövänligt och roligt sätt att 
färdas på under semestern. Lätt att stanna till, 
när man ser något intressant eller hittar några 
goda bär vid vägkanten.

Valet föll till slut på den södra delen av Ban-
vallsleden. Med bil tog vi oss ner till Halens 
camping i Olofström, där vi började vår cykel-
resa. Campingen ligger i Halens naturreservat 
och har en  n badsjö och  na strövstigar.

Efter ett uppiggande bad i sjön Halen gav 
vi oss iväg. Den första etappen gick till Ynde-
gårdens vandrarhem utanför Sölvesborg – en 
sträcka på knappt tre mil. Här färdades vi på 
banvallen från den nedlagda Sölvesborg-Olof-
ström-Älmhults järnväg, som lades ner 1984. 

Humletorka i Näsum
Halvägs ligger det lilla samhället Näsum med 
affär och restaurang och inte långt därifrån 
Humletorkan, väl värd ett besök för den som vill 
göra en avstickare. Humletorkan är nu ett muse-
um ”i drift”, men försörjde mellan 1926-59 den 
svenska ölindustrin med torkad råvara (humle). 
Bygden var känd för sina stora humleodlingar 
– numera importeras allt. Sverigeledens skyltar 
mötte vi nu för första gången. Utanför Näsum 
stannade vi till för en liten promenad på Näsum-
viksledens spångar. Tyvärr råkade barnen på ett 
bo med ilskna getingar, så Oscar  ck nio stick 
och Frida ett. De är inte allergiska så det gick 
bra, även om det givetvis gjorde väldigt ont.

Dagens etapp bjöd även på en färd genom 
Skånes enda järnvägstunnel, som var sval och 
skön denna varma dag. Nästa dag tog vi oss 
till Karlshamn, vilket blev ca. fyra mil. Mellan 
Sölvesborg och Karlshamn  nns ingen nedlagd 
banvall att cykla på, utan vi valde andra mindre 
vägar via Mörrum. Det går även att ta Öresunds-
brotåget mellan städerna. Men nu behövdes en 
rejäl lunchpaus för det var en varm dag. Smör-

bullarna från Asarums bageri (ligger originellt 
nog nära Mörrum) smakade  nt utanför Laxens 
hus. Vi tittade på det fantastiska laxakvariet och 
här har ju även Sverigeleden ett stämpelställe. 
Övernattningen blev på Karlshamns vandrar-
hem där det var lungt och skönt, trots att vi 
hamnade mitt i Karlshamns årliga stadsfestival.

Mörrumsån och Ebbamåla
Tredje dagen trampade vi norrut mot Ebbamåla, 
knappt tre mil bort. En fantastiskt  n sträcka 
med mycket att titta och mumsa på. Lunchen 
bestod av gulaschsoppa tillagad på trangiaköket 
och därefter ett besök på ABU-museet. Efterrätt 
fanns i rikliga mängder längs banvallen i form 
av blåbär, smultron och hallon. Det blev många 
goda bärstopp innan vi var framme den kvällen. 

Denna natt bodde vi på vandrarhemmet på 
Ebbamåla bruk. Ett  nt vandrarhem och ett 
mycket intressant industriminne. Ebbamåla 
bruk är en väl bevarad industrimiljö med gju-
teri, mekanisk verkstad, arbetarbostäder m.m. 
Sista cykeldagen gick tillbaka till Halens cam-
ping. Vi cyklade 25 km i rask takt för nu skva-
lade regnet ner. Trots detta njöt vi av de  na 
vyerna längs sträckan, som gick via Kyrkhult 
och Snö eboda. Hembydsföreningen hade satt 
upp ett antal informationsskyltar längs vägen 
med intressanta budskap. Nu var vi tillbaka i 
Olofström och vår 4-dagars cykeltur var till 
ända.Vi var alla nöjda med turen och fortsätter 
gärna norrut nästa år.       ❑

OVAN TV – Jämshögs station söder om 
Olofström.

NEDAN TV – Nästan hela den väl utrusta-
de familjen uppställd inför start – pappa 
Ove, mamma Annica och fotografen Os-
car, 10 år – hur hänger nu detta ihop?

OVAN – Lugnt, tyst, naturskönt och bil-
fritt längs Banvallsleden.

NEDAN – Frida, 8 år, läser kartan vid väg-
kanten och planerar dagens etapp.


