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Olofström 14 november 2020 

Nu lämnar de sitt 
skötebarn 

Olofströms Fritidsklubb har skött en del av Skåneleden sedan invigningen 

för 42 år sedan. Epoken är nu över. 

– Med ålderns rätt börjar vi lite till mans ”belönas” med krämpor av 

varierande grad, säger Rolf Olsson, ledansvarig. 
 

 

Olofströms fritidsklubb sektion motion har under många år skött den etapp 

av Skåneleden mellan Bökestad och Östafors. Här, Tore Håkansson, Per-Åke 

Persson och ledansvarig sedan 15 år tillbaka, Rolf Olsson. 
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Guldfärgade höstlöv har börjat falla längs marken. Kanoter ligger upp och ner på ställningar. 

Sjön Halen skvalpar i små rullande vågor. Här möter Sydöstran Rolf Olsson, Tore Håkansson 

och Per-Åke Persson. De har tillsammans med övriga medlemmar i Olofströms Fritidsklubb 

under sektionen motion sett till att hålla sin sträcka längs Skåneleden i perfekt skick. 
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– Vi som senast skött leden har varit i gång i 30-års tid, säger Rolf Olsson som sedan femton 

år tillbaka har varit ledansvarig i klubben. 

Skåneleden invigdes 1978 och sedan dess har fritidsklubben hanterat den sträcka som slingrar 

sig mellan Östafors och Bökestad. Då en krympt sträcka. 

– 1978 var etappen åtta kilometer men det stämde inte. Nu har man moderna mätinstrument, 

den är cirka 11 kilometer lång. 

Varje vår och höst har medlemmarna kallats till en röjardag längs sträckan. Halva gänget 

startade i Östafors och den andra i Bökestad. 

– Sen möttes vi på mitten, fikade och snackade skit, säger gänget. 

Mellan vandringarna har ledansvarig hållit stenkoll på stråket. 

 

Folkhälsomyndigheten har ju också intensivt 

torgfört att vi gubbar just nu tillhör ”samhällets 

sköra” och därmed åtnjuter risken att bana väg till 

dödsriket om vi dristar oss till att rymma 

hemmanet. Så i ljuset av detta behöver man inte 

vara speciellt ängsligt lagd för att välja bort ett 

skötselavtal. 
 
-Rolf Olsson 
 



Gängets arbete har krediterats och många gånger har etappen använts som referensled med 

orden ”Så här ska det se ut”. För ett par år sedan firade Skåneleden 40-års jubileum, även då 

stod deras etapp i fokus. 

– Region Skåne valde då att använda och visa upp vår led. Det gillade vi, säger herrarna med 

ett leende. 

Säkerhet har också varit viktiga ledord. Inte minst vid upptäckten av att gångbron över 

Holjeån vid Östafors hade nötts av tidens tand. Skicket var i slutet så dåligt att man övervägde 

att stänga vandringsbron. 

– Vi satte blåslampan på det, säger Rolf Olsson. 

 

 

Foto: Kristianstadsbladet 

2019 lyftes den på plats, en 24 meter lång nytillverkad träbro. Säkerheten är återställd. 

 

 

De första sex etapperna av Skåneleden invigdes 1978 mellan Sölvesborg och 

Glimåkra som blev början till SL1 Kust till kust. Sydöstran var på plats vid 

invigningen. 



Steg för steg, meter för meter, mil för mil, år för år... 

– Det har varit ett jäkla rännande genom åren med åtskilliga mil. Hur många har jag ingen 

aning om men jag har i alla fall inte gjort ett varv runt jorden, säger Rolf och fortsätter: 

– Jag trivs i naturen, för mig har det aldrig varit någon belastning. 

De är inget snack om att de trivs att vistas i ute i vildmarken men det är inte enda anledningen 

till att de skött röjningen under flera decennier. 

– Kamratskap och lite annan glädje med, säger Per-Åke Persson. 

De har förenat nytta med nöje. Inte sällan har de njutit av naturens läckerheter. På vårar har 

man försett sig med murklor och under hösten med skogens guld, kantareller tillsammans med 

sin mindre släkting trattkantarellen. 

 
Ni har vandrat leden ett antal gånger, vilka djur har ni stött på? 

– Det är konstigt, vi har aldrig sett något djur, säger Rolf medan Per-Åke fyller i: 

– Bara spåren efter dem, älg och vildsvin... 

Tore Håkansson konstaterar: 

– Det vi sett är grodor... 

– ...och en död råtta. 

I januari strax efter trettonhelgen 2005 drog orkanen Gudrun in över Sverige. 250 miljoner 

träd föll till marken, det liknades vid ett plockepinn. 

– Leden var stängd länge under det året, säger Per-Åke Persson. 

 
Har vädret vid andra tillfällen ställt till det för er? 

– Den 20 oktober på 10-talet hade vi bestämt träff. Under natten hade det kommit en massa 

snö, säger Tore Håkansson. 

 

 

20 oktober 2018. Bengt Holm fick denna röjarhöst för första gången plumsa 

fram i snö med grensågen. 
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Värst var det i Boafall, snötyngda grenar hängde över vägen, snön sprutade när de tog sig 

fram. 

– Då var jag rädd att vi skulle glida av vägen, den var som en isgata, minns Tore. 

Dagen var öronmärkt för gräsröjning längs gångstigen. Ett arbete som etappansvarig därefter 

istället tagit hand om under sommarsolen strålar. 



Olofströms fritidsklubb har nu efter sekel av skötsel valt att säga upp Skåneledens skötselavtal 

med Bromölla kommun. 

– Med ålderns rätt börjar vi lite till mans ”belönas” med krämpor av varierande grad vilket 

medför att vi blir allt färre i ledet, säger Rolf Olsson. 

Gänget som skött leden har nått 70 plus, en del närmar sig 80 år och till det finns det heller 

ingen nytillväxt i klubben, de yngre uteblir. 

– Folkhälsomyndigheten har ju också intensivt torgfört att vi gubbar just nu tillhör 

”samhällets sköra” och därmed åtnjuter risken att bana väg till dödsriket om vi dristar oss till 

att rymma hemmanet. Så i ljuset av detta behöver man inte vara speciellt ängsligt lagd för att 

välja bort ett skötselavtal. 

Nuvarande avtal löper fram till årsskiftet sedan får nya ta vid. 

 
Hur känns det? 

– Lite vemodigt. Leden har ju varit en del av ens liv i många år. Man har gått där som om att 

man ägde marken, nästan som ens finrum, man känner till varenda sten och vet vart varje 

stolpe står. 

En tradition av röjning, kamratskap, fika, en och annan svamp och gött skitsnack är snart till 

ända men med ordning och reda i sinnet och röj i fingrarna kommer etappansvarig hålla 

fortsatt utsikt längs naturens leder under sina fortsatta promenader. 

– Är det någon pil som är dold kommer jag att röja, säger Rolf Olsson i ett leende. 
 
 

 
 
Per-Åke Persson, Tore Håkansson och ledansvarig Rolf Olsson. Den 1 januari är de inte längre 

ansvariga för leden. 
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Tore Håkansson är fritidsklubbens målarmästare. Kan hända att det hamnar lite färg typ vid varje 

strykning på såväl skor som kläder skojar kompisarna. 
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Fikapaus med Maj, Enoc, Per-Åke och Gert 
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Här sätts nya pilar ut längs leden. Ingmar litar fullt ut på Gert… 
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Ringo vädjar med bedjande ögon till Per-Åkes samvete att spara en liten smula. Gert Svensson tycks 

samtycka.  
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Vindfällor ett återkommande problem. 
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Rolf Olsson kommer att fortsätta röja längs leder han vandrar men utan ansvar. 

Foto: Gunnel Persson 



 
 

Fritidsklubbens mångårige trotjänare Enoc Svensson som i många år varit den drivande kraften för 

skötsel och underhåll av Skåneledens etapp, Östafors till Bökestad. Enoc har också i många år hunnit 

med att revidera räkenskaperna i samtliga av huvudstyrelsens sektioner. En syssla som nu Enoc har 

beslutat sig för att lämna över åt yngre krafter. 

Man kan utan överdrift hävda att Enoc blivit en ikon för vår klubb, säger Rolf Olsson. Här avtackas 

Enoc på årsmötet den 22 februari 2019 med blomster av Per-Åke och ordf. Jerry för hans värdefulla 

insatser som revisor. 
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