
 

 Dagstur till Skaraborg tisdagen den 8 maj 2018  
SPF Seniorerna Borås 3:an genomförde tisdagen den 8 maj en dagstur med buss till 

Skaraborg. Ett 40-tal medlemmar samlades klockan nio vid Sagateatern, där bussen väntade. 

Föreningens duktiga reseledare, Charlotte Boström och Helvi Jakobsson hade planerat en dag med 

olika upplevelser samt beställt det vackra försommarvädret. Vår utmärkte chaufför Ronny lotsade 

bussen mjukt och fint genom det vårliga landskapet upp till Falköpingstrakten.  

Resans första stopp blev kaffestugan vid Åsle Tå, där alla avnjöt gott kaffe med  

ostfralla. Därefter var det dags att tillsammans med guiden Håkan bese och uppleva Sveriges 

största samling inredda backstugor med en unik historisk miljö från 1700-  

och 1800-talen. Stugorna är belägna på sina ursprungliga platser utmed den ringlande  

”Fä-Tå-gatan” bredvid Kolaforsen och levandegör arvet från ett svunnet fattig-Sverige. På 1700-

talet låg alla bondgårdar på ena sidan av Kolaforsen och backstugorna byggdes av fattigt folk på 

den andra sidan av forsen bredvid den Fä-gata, där bönderna drev sin boskap till olika beten. En 

gång i tiden fanns det 25 backstugor utmed ”Fä-gatan” som beboddes av fattiga, barnrika familjer 

och hantverkare. Nu finns det 10 stugor kvar, som förvaltas av Åsle/ Mularp/ Tierps 

Hembygdsförening. Föreningen köpte sin första stuga 1923 för 12 riksdaler och den sista stugan 

1991 för 30 000 kronor. Guiden Håkan berättade om stugorna och de unika människor som bebott 

dem. Kring stugorna och den numera idylliska, slingrande ”Fä-gatan” växer också många gamla, 

perenna växter.  

Efter vandringen vid Åsle Tå körde bussen hela sällskapet till Wrå-gården, belägen i Friggeråker 

helt nära Falköping. Där väntade en utsökt lunch med en god kötträtt med tillbehör från gårdens 

egen nötköttsproduktion. Efter maten fick hela sällskapet på nära håll, via traktorvagn, bese 

gårdens stora, håriga bisonoxar. Ett 75-tal bisonoxar, tjurar, kor och kalvar betade på markerna 

kring gården. De lockades till traktorvagnen via det ”godis” som fanns på vagnens utsida. Det var 

en upplevelse att se dessa stora djur så nära.  

Gården hade också en liten älgpark med två älgar, Ebbot och Ärtan, samt ett antal hjortdjur. Vid 

älgparken fanns trevliga, konstnärliga stugor att hyra för samvaro och övernattning. Efter besöket 

på Wrå-gården vände bussen hemåt igen. Lite trevliga, kluriga frågor och ett vinlotteri gjorde att 

resan tillbaka till Borås gick snabbt. Nöjda resenärer tackade vår utmärkte chaufför och våra 

duktiga reseledare Charlotte och Helvi för en väl planerad och genomförd resa.  
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