
Cykelrundans olika etapper

Knislinge - Emmislöv 5 km
Från Knislinge cyklar du i riktning österut mot Hjärsås. Vid 
byns utkant tar du vänster in på Östergårdsvägen. Efter cirka 
1 km tar du av till vänster och cyklar mot Nymölla. I Nymölla 
följer du vägen som svänger skarpt till höger samtidigt som 
du kan skymta Helge å.

Emmislöv-Sibbhult 5 km
Vid Emmislövsvägen svänger du till höger och därefter vän-
ster direkt efter kyrkan, mot Feleberga.  När vägen delar sig 
efter ungefär 2 km, håller du till höger mot Sibbhult. Efter yt-
terliggare 3 km kommer du fram till Sibbhultsvägen. Vid korset 
och stoppskylten fortsätter du rakt fram och följer vägen mot 
Färeköp. När du kommer fram till vägen mellan Glimåkra och 
Sibbhult tar du till höger mot Sibbhult.

Sibbhult-Sporrakulla 4 km
Från Sibbhult cyklar du mot Breanäs och efter cirka 3 km svänger 
du till vänster in i Kullaskogen mot Sporrakulla. När grusvägen 
delar sig tar du till höger vid skylt upp till ”Sporrakulla gård”. 

På Sporrakulla kan ni få en bild av hur folk bodde och levde i 
Göingebyden under snapphanetiden.

Sporrakulla-Glimåkra 9 km
Från Sporrakulla cyklar du tillbaka till där vägen delade sig 
och där cyklar du till höger ut på väg mot Glimåkra (väg 2121). 
Tänk på att vägen kan vara trafikerad. Väl framme i Glimåkra 
kommer du till en T-korsning där du ska svänga vänster mot 
Broby. Du cyklar nu förbi Glimåkra kyrka. 

Glimåkra-Broby 12 km
Cykla igenom centrum och ta till vänster in på cykelvägen 
som tar dig mot Broby. Efter ca 4 km tar du till höger in på en 
skogsväg mot Strömshall. I trevägskorsningen tar du till vän-
ster. Cykla längs med Helge å in till Broby. Väl i Broby tar du till 
höger i T-korsningen över den gamla bron. 

I centrum av Broby ligger Hembygdsparken där du hittar flera 
fint bevarade byggnader. En av dem, Grimmatorpet, är ett typ-
iskt exempel på hur en göingegård kunde se ut på 1600-talet. I 
stugan bodde, sov och åt man, medan loftbodarna vid sidorna 
användes till förråd. I Broby hembygdspark passar det även 
bra att ta en fika eller lunchpaus.

Snapphaneeken i Wanås skulpturpark

Cykla  i 
Snapphanespår
Upptäck Snapphanebygden i Östra  Göinge! 
Vägar: Asfalt, grus- och skogsväg

Under de dansk-svenska krigen under 1600-talet drog 
folk från Skåne, Blekinge och Halland ut i skogarna 
och kämpade på danskarnas sida. Svenskarna be-
nämnde skarorna med skällsordet ”snapphanar”. I 
de djupa göingeskogarna fanns det gott om snappha-
nar. Den här cykelrundan tar dig med runt i historiens 
vingslag och du kan vara säker på att omgivningarna 
du cyklar igenom har fungerat som gömställen för 
många snapphanar.

Ha det så skoj!

Broby-Gryt-Wanås 7 km
Från Broby följer du Östra Järnvägsgatan söderut mot Knis-
linge. Cykelvägen går på det gamla järnvägsspåret, som bör-
jar vid vårdcentralen. Efter ungefär 4 km korsar cykelvägen en 
asfalterad väg, där svänger du höger mot Gryt. I Gryt cyklar du 
förbi kyrkan och följer skylt mot Wanås där du, förutom den 
internationellt berömda skulpturparken, även hittar Snapp- 
haneeken. 

I parken sydost om slottet växer Snapphaneeken, i vilken det 
berättas att man hängde snapphanar.  Om snapphanar infång-
ades av svenskarna gick de ett grymt öde till mötes. Halshugg-
ning och hängning, föregånget av rådbråkning (krossande av 
armar och ben med vagnshjul), följt av styckning var vanligt. 
Några av scenerna i SVT:s drama Snapphanar har spelats in 
kring Wanås. 

Wanås-Knislinge 2 km
Från Wanås följer du skylt österut mot Knislinge och vips, så är 
du tillbaka där du började!

För mer information och digitala kartor 
www.ostragoinge.se/svemester
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Var rädd om huvudet - bär hjälm
Enligt lag ska en cykel alltid ha broms och ringklocka. I mörker 
krävs lyktor och reflexer, fram och bak samt på sidan. 

Trafikreglerna gäller för alla fordonsförare, även cyklister. 
Det är viktigt att du alltid lämnar företräde när du kommer 
fram till en väg eller gatukorsning. 
Bilförare har ingen skyldighet att stanna för cyklar vid en 
cykelpassage utan trafiksignaler. Men om du leder cykeln 
räknas du som gående, och då gäller andra regler. 

Använd hjälm
Hjälmen är lika viktig för cyklisten som bilbältet är för bilisten. 
Enligt lag ska alla under 15 år bära hjälm när de cyklar eller 
blir skjutsade.

Cykelrundans olika etapper

Etapp 1  Knislinge - Emmislöv 5 km
Etapp 2   Emmislöv-Sibbhult 5 km
Etapp 3   Sibbhult-Sporrakulla 4 km 
Etapp 4   Sporrakulla-Glimåkra 9 km
Etapp 5   Glimåkra-Broby 12 km
Etapp 6   Broby-Gryt-Wanås 7 km
Etapp 7   Wanås-Knislinge 2 km

Observera att cykelrundan inte är skyltad! 
Lägg därför lite extra tid på att läsa igenom den detaljerade 
vägbeskrivningen som finns i denna folder.
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