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205 kilometer på Skåneleden
Liksom många tidigare somrar vandrade vi på Skåneleden, denna gång främst i skogsområden. 

Sträcka km 
1  Arild–Mölle 15 2  Stenestad–Skäralid 193  Skäralid–Röstånga 144  Lärkeröd–Båstad (2 dagar) 405  Ljunghusen–Falsterbo strandbad 196  Sölvesborg–Näsum 267  Hågnarp (Bjärnum)–Vittsjö 158  Vesslarp (Lönsboda)–Glimåkra 229  Rydebäck–Landskrona  1410 Genarp–Holmeja 21

Totalt omfattade våra vandringar på Skåneleden och anslutningar till denna 205 kilometer under tiden 29/6–10/8.



På Kullabergs högsta punkt, Håkull, 188 meter över havet.



Längst ut på Kullaberg ligger Skandinaviens ljusstarkaste och högst belägna fyr.



Paus vid Svartesjön, Söderåsen.



Stenblock i Skorstensdalen, Söderåsens nationalpark.



Vid Dejabäcken finns rester av det torp där troligen möllaren vid den näraliggande kvarnen bodde. 



Mossan trivs vid Skäraån i Skäralids dalgång.



Från södra sidan av ravinen kan man se Skäradammen och Skäralids restaurang och naturum.



På Hallandsåsen korsar en Vipera berus (huggorm) vår väg.



En rotvälta lämplig till trollbostad.



På Älemosse sydost om Båstad.



Den rika förekomsten av bär medför täta pauser.



Sedan man passerat Lya sydost om Båstad har man fin utsikt ner mot Laholmsbukten.



Vid Finnsbo finns denna brydestua (linbasta, torkrum för lin), troligen uppförd vid mitten av 1800-talet.



Från Skånes nordvästra hörn förflyttar vi oss till dess sydvästra och Skanörs ljung.





Kryptan i Skanörs kyrka är troligen från 1400-talet.



Badhytter vid norra delen av Flommen.



Målning av badhytter utförs i matchande shorts respektive något udda målarklädsel.



Love, peace and understanding.



Norr om Sölvesborg ser man Mörrums bruk och Karlshamnsverket på andra sidan Pukaviksbukten.



Svettigt och backigt. Pausen vid Ryssbergsstugan är välkommen...



…och längs stigen kan man sedan pigga upp sig med hallon.



I Hågnarp väster om Bjärnumfinns en väl bevarad lin-basta, som även kan ha använts att torka malt i.



I Vesslarpssjön sydost om Lönsboda ligger Magö.



Vi vandrar mest på skogsstigar, men även på någon mindre grusväg.









I denna sluttande grop lade man förr stubbar och annat kådrikt virke, som genom långsam och syrefattig förbränning utvanns tjära ur.



Vid Simontorp finns en gammal kvarn och en såg som idag fungerar som museum.



Kvarndammen i Simontorp.



Strax väster om Simontorp går Ryavägen, en av Skånes äldsta väger. Den var ett avsnitt av riksvägen mellan Danmark och Sverige, och gick från Växjö ner mot Osby.





Minne från svunna tider vid Tockarp norr om Glimåkra.



Att vandra mellan hemmet i Rydebäck och Landskrona har blivit något av en sommartradition. Och Hilleshögs dalar (eller Glumslövs backar som vi närboende säger) är alltid en upplevelse.



Från Sundvik siktas vattentornet i Landskrona.



Söder om Genarp ligger Risens naturreservat där hedmarken breder ut sig.



På väg till Holmeja passerar vi Sturups flygplats (Malmö Airport).



Eksholmens gård har massor av får.
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