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GÖTEBORG-KRISTIANSTAD 
Efter två års journalistikstudier i Göteborg varvat med jobb på Sahlgrenska och 
arabiska-studier på Göteborg universitet var det i slutet av maj 1981 dags för mig att
flytta tillbaka till Skåne. Per cykel! Färdades under sex dagar 350 km, konsekvent på
idel små landsvägar och skogsstigar genom vackra miljöer först i gränstrakterna 
mellan Västergötland och Halland och därefter genom Småland till nordöstra Skåne,
för vidare befordran Lund.



26 maj:
Tisdagen den 26 maj packade jag således min treväxlade cykel och lämnade mitt 
boende på Masthugget i Göeborg på morgonen. Cyklade vackra vägar via Mölnlycke, 
Ubbhult, Sätila och Björketorp till Hyltenäs kulle och den mytomspunna Seatons borg 
på en udde mellan Östra och Västra Öresjön söder om Kinna. Här lät köpmannen 
George Seaton anlägga ett märkligt jaktslott på kullens krön under åren 1915–1918. 
Förutom den väldiga byggnaden lät hann anlägga en trädgård med stenbalustrader, 
fontäner och exotiska träd och buskar. Slottet var dyrbart och smakfullt inrett och här 
hölls ofta storslagna fester. Den glansfulla tiden blev dock kort. I december 1923 bröt 
elden ut och på några timmar var hela slottet övertänt. Idag återstår endast grunden 
från denna byggnad.
Nere vid sjöstranden rullade jag ut min sovsäck och efter en skön kväll njöt jag en god 
natts sömn.
27 maj:
Nästa dag fortsatte jag genom de vackra gränstrakterna mellan Halland och Västergöt-
land via Mårdaklev till Kalvs mysiga vandrarhem. Under dagen fick jag dock problem 
med ett cykeldäck som exploderade, och tvingades leda cykeln ett ansenligt antal kilo-
meter till Älvsered där jag hade lyckan att finna en cykelreparatör att fixa nytt däck. 
28maj:
Tredje dagen, torsdag 28 maj, Kristi himmelsfärdsdag, lämnade jag Kalv och nådde på 
kvällen dagens mål, sjön Jällunden med sitt friska vatten, där jag ånyo campade. Läs 
följande rapport:



Göteborg före
resan vid Guld-
hedstornet.





Första dagens cyklats mellan Mölnlycke och Sätila





Härligt landskap nära sjön Lygnern, fösta dagens cykling



Seatons borg på kullen och sjöstranden, min lägerplats första natten





Sjön Jällunden,
min lägerplats
tredje natten



29 maj
Fjärde dagen, 29 maj, cyklade jag vidare från Jällunden via Bolmsö i sjön Bolmen till
Södra Ljunga vandrarhem utanför Ljungby.Läs rapport:







Cyklande gäster
på vandrar-
hemmet i Kalv.

Färjan från
Södra Unnaryd
över till Bolmsö



30 maj:
Femte dagens rutt söderut ledde genomvackra Småland från S Ljunga via Älmhult till
sjön Immeln för en sista övernattning i det fria.



31 maj:
Sjätte och sista dagen, söndag 31 maj, avslutade jag turen med att färdas via Löns-
boda och idel småvägar till Kristianstad, varifrån jag på eftermiddagen tog tåget
hem till Lund. För dagen efter var jag tvungen vara i Ystad, ity jag där hade den
stora förmånen att börja jobba på Ystads Allehanda, en prima tidning där jag tidigare
gjort min journalisthögskolepraktik.

Gård nära Arkelstorp                                              
Civilförsvarsövning i Fjälkinge, en halv-
timme återstod att cykla till Kristianstad


