
Cykeldagboken 
i fädrens hjulspår 

från Majorna  
till Fermanstorp 
13-19 juni 2011 



Måndag 13 juni 
Det var dags! 
Jag hade stämt träff med  supportrarna  
Jan Erik o  Magnus vid Cykelaffären.  Men 
cykeln behövde  justeras innan avfärden. 
Då hann vi med en kaffe med smörgås på 
Chapmans torg Konditori under 
reparationstiden. 
 

Efter byte av nya lager på cykeln hos 
bröderna Pettersson Cykel affär vid Karl 
Johansgatan kom jag iväg kl 11.40  livligt 

påhejad av supportrar o reparatörer.  
 

I Slottsskogen mötte jag sonen August (han 
tog omslagsbilden), därefter söderut mot 
Blekinge och Fermanstorp. 

Klar för avfärd! 

Dagens lunch i Kungsbacka! Nära havet på den gamla banvallen 

Gammal bro nära Fjärås 



Färden gick längs Säröbanan, rundade 
Golf banan, sedan gamla vägen (lång 
backe) mot Kungsbacka. Jag följde 
sedan Ginst-leden som går genom 
Halland.  
Cyklade gamla landsvägen (utanför 
Tjolöholms Slott) utmed kusten, 
passerade nya Åsa och stannade för 
paus vid gamla järnvägsbron över 
Viskan. 
Hela dagen var det molnigt med lite 
regnstänk samt motvind.   

Buffé med underbar marinerad fläsk- 
file med rödvinssås och potatisgratäng 
samt fina grönsaker ingick i logipriset. 

Efter Inkvartering på Hotell Gästis gick  
jag ned till stranden och fann dessa skor, 
när jag lyfte blicken sågs dessa blivande 
studentskor göra sig klara för 
fotografering av ett ’proffs’ vid stranden. 

Det blev 85 km till Varberg via Särö 
från Majorna. Kl 19 klev jag in på  
Hotell Gästis. 



Tisdag 14 juni 
fin morgon i Varberg, bra frukost med 
bacon och omelett, müsli, mängder 
med apelsin, blåbär, kaffe mm.  på 
Hotell Gästis. 
Iväg kl 9.45, söderut längs med havet. 

Varbergs fästning 

Härlig cykling längs västerhavet 
i bakgrunden Norra Apelviken. Stekt fläsk med löksås en ’Riktig’  

och bra cykellunch i Falkenberg. 

Småris innan Ugglarp, missade skylten,  
hamnade i stranden. 



Från Tylösand genom Halmstad ut på en 
asfalterad ’Banvallsleden’ mot Ljungby. 
Efter 1 mil nåddes Simlångsdalen och  
Värdshuset kl 19.15 efter dagens 97 km. 

Tylösand – mycket vind, bra för surfare! 

Marbäck - en finfin cykelrast vid en lite  
näckrossjö 

Längst bort från Värdshusets huvudbyggnad 
en egen Stuga för sju. ’Tusenskönan’. 
Ett välkomst öl från tysk granne  - Prost! 



Onsdag 15 juni 
uppehållsväder och kraftig vind i ryggen. 
Lämnade jag Simlångsdalen kl 9.25 på 
sandspår i vacker lövskog. (höger) 
Genom  Norrlandslandskap med  mycken  
ogräs i havreåkern (nedan) 

Efter samhället ’Bygget’ övergick gamla 
banvallen till sand i granskog även 
tillåtet för ridning = otroligt guppigt 

Klev in på Lidhults Värdshus kl 12, strax 
efteråt kom ’fabriken’ för dagens lunch  - 
prima dillkött, gött! 



Valde efter Lidhult att lämna Banvallen för 
stora vägen (höger = extra flygfält). 
 

I Ljungby syntes inga människor till. 
Vände på huvudet vid en korsning och 
fann att det var Studentexamen. 

Övernattning var beställd på Pensionat 
Sjöatorp (1 mil från Ljungby mot Vislanda).  
Pensionatskatten stod för mottagningen, 
totalt orädd, hon ’ägde’ uppfarten! 

Pensionat Sjöatorp  

Bykomna ’flygfält’ 

Pensionatets egna eka och  sjö -  Storesjö 



Torsdag 16 juni 
Heidi serverade en fin frukost vid ett  
fönsterbord. Kom iväg kl 8.45. 

De första människor jag mötte i  Vislanda 
var Thailändskorna som sålde jordgubbar. 

Heidi - Värdshusägarinnan 

Vislanda 
Jordgubbsinköp, fick hjälp att välja 
cykelväg – bankens kassörska skänkte  
sin karta samt avslutade med  en kaffe, 
räkmacka och vatten på ortens café. 
Det var för tidigt för lunchen. 

Nästa samhälle Ryd – fyra mil, efter 
halva vägen kom jag till ’Björkbacken.’ 

Vägen var spikrak (3 mil) mot Vislanda,  
ett ’studenthem’ passerades – fick 
fotografera kvickt då en hund skällde – 
stackars student/ska 



Dagens mest fantastisk händelse var när jag 
tog en paus vid dansbanan ’Björkbacken’. 
 

En skolbuss körde upp på parkeringen. Ut  
klev ungdomarna och därefter chaufför 
Mats med sin trumpet, lite bakgrundsmusik 
från bussen och sedan blåste Mats högt och 
ljudligt i sin trumpet, en fantastisk känsla 
att sådant kan hända i Småländska skogen. 
Eleverna hade skolavslutning dagen efteråt  
och Mats Olbert hade lovat spela för dem 
innan sommarlovet. 
 

All trötthet försvann i  cyklingen in mot Ryd 
och dagens lunch – fläskpannkakan var slut 
så det blev hamburgare! 
 

Hos Star bensinhandlaren i Ryd (Kronobergs 
län) fick jag en karta över Blekinge län. Det  
Blev min räddning i cyklingen mot Ronneby. 
Anlände kl 21.15 till Hotell Hill efter 14 mil . Mats – trumpetare o  chaufför 



Fredag 17 juni 
Vaknade kl 5, hade svårt att sova, 
öppnade datorn och drack vatten, 
somnade om, kom ut till frukost kl 8. 
 

Kl 9.20 startade jag cyklingen från 
Hotellet mot först målet - Hattatorp, där 
mötte Anders o Marie. Det blev dagens 
andra kaffe i deras kök.. 

Efter kaffet gick cykelturen längs 
Edestadsvägen mot Johannishus. Nu 
gällde att hitta Skogvaktarvägen bakom 
ICA , efter förfrågan i affären hitta jag 
fram till kusin Sigrid. En kopp kaffe till, 
innan slutcykel etappen mot 'Morsans' 
föräldragård  - Fermanstorps gård.  
 

Cykelfärden följde Grevavägen mot 
stora vägen därefter Hasslövägen och 
avtagsvägen mot Tromtesunda. 
 

Sigrid följde efter i sin bil mot 
slutmålet. 



’Målet är nått i fädrens hjulspår’ - 
Fermanstorp Gård. 
 

Strax efter kl 12 kunde Kusin Sigrid 
fotografera  ’Ögonblicket’ när 
jag står mot ladugårdsdörren. 
 

Det blev cirka 40 mil på min ’gamla’ 
Damcykel. 



Lördag 18 juni 
Det blev en spännande dag i 
Ronneby tillsammans med kusin 
Sigrid, med en vandring i 
Brunnsparken, kaffe i nybyggda 
Wienerkaffet, besökte pelargoner- 
utställningen i Brunns-hallarna, 
vandring runt Tingshuset, lördags- 
lunch vid Kulturmuseum, besöka 
Heliga Kors Kyrka, fotograferade en  
nydöpt pojk samt senare ett nygift 
par. 



Vi följde Sillarodden från start i 
Ronnebyhamn till målet vid nya 
torgbryggan vid Ronnebytorg. 
Köpte sill av ensamroddaren Sören. 

Lördagsmiddag blev 
Sigrids härligt stekta Sill med potatis! 
 

Efterrätt - jordgubbar från Listerby. 



Söndag 19 juni 2011 
Det blev en utflykt med Sigrids bil 
mot Hasslö genom Vambåsas ängar. 
 
En kaffe med muffins på nyöppnade 
’Kopp o Dopp’ i Hasslö hamn. 
 
Söndagsmiddagen intogs på golf- 
Restaurangen. 

 



Skjuts av Anders till Karlskrona för tåg mot Majorna. Tack för denna gången! 



Min mor Elsa Johnsson föddes 1907 och växte upp på gården Fermanstorp i Nättraby. 
Hon gifte sig med Gustaf Gustafsson från Majorna.  
Under andra världskriget cyklade de till mormor Antonia och morfar Carl Johnsson 
under somrarna.  
Jag har velat göra samma cykeltur i några år.  
Nu har jag gjort det!  
Håkan Gustafsson 


