
Kors och tvärs å ännalångs 

Reseskildring från 3-dagars kulturresan 14–16 sep 2021 
 

Även om denna rubrik var en av de första kupletterna man visade på Folkets hus i Ulricehamn i 
början av 1900-talet så är det synonymt med vår senaste resa i SPF Bogesund. 

Kulturresan som vi befarade skulle bli en fiskeresa (det var mycket fisk på menyn på de olika  
ställena men som blev en kulinarisk resa med pannbiff i olika smak och konsistens. Fisk är nyttigt, det 
hade man blivit intelligent av och köttfärs äter vi nog inte förrän vi gör köttbullarna till jul. 
 

 

Första stoppet, till tonerna av Delta rytm boys Flickorna i Småland, Utvandrarbygd med Ljuders kyrka 
och Korpamoen, där Kristinas astrakanträd faktiskt hade två äpplen fortfarande. Guiden berättade 
entonigt, utan uppehåll med början i Växjö och fram till vi släppte av henne efter många timmar. 
Skäll fick vi med jämna mellanrum, dels för att vi inte kom i tid att någons telefon ringde i kyrkan etc. 

Denna guide skulle fixa lunch och det litade vi ju på. Nu hade restaurangen hon bokat lagt ner så 
turligt nog hade hon en guidekollega som skulle fixa detta. Att hon hade sagt att vi kommer 25 
personer och som dagen innan ändrades till 56 personer bekymrade inte henne särskilt.  
 

 
 
Att denna guidekollega bodde i en liten stuga långt, som vi säger i Västergötland, ”höle in i skogen” 
var heller inget bekymmer. Trots detta fick vi alla lunch, på många olika ställen bl. a grannens 
sommarhus och utomhus. Vildsvinskorv, trasig köttfärslimpa och vildsvinskött, potatissallad, 
knäckebröd och vatten. 
 
 
 



            

Kaffe med hembakad rulltårta prisades och resan gick vidare. 

Hotell och middag i Oskarshamn, trevlig samvaro och efter en god natts sömn gick färden till   
St Annas skärgård och Stegeborg med utsökt lunch och fin miljö.  

Söderköping var nästa stopp med utmärkt guidning i en härlig liten stad med vackra hus och efter en 
stor strut med glass gick färden vidare till Nyköping. Här övernattade vi och åt middag. Gudiningen på 
Nyköpings hus gav många fina minnen även om det blåste kallt och regnet hängde i luften. 
 

 

Lunchstopp i Borensberg, på den enda öppna restaurangen, fick vi Thaimat.  
Gott som ombyte till färsen. 
Sista stoppet i Vadstena med guidning i bussen pga att regnet öste ner men även i kyrkan och runt i 
området. En fantastisk historia med proffsiga guider. 
 

Ja, då var det bara att ställa kosan mot Ulricehamn igen men bekymrade resenärer blev hungriga så 
vi hade dagen innan beställt korv med bröd vid Brahehus. Vilken service, 57 korv med bröd gick som 
en dans och efter 20 minuter kunde vi fortsätta resan. 
 
När vi landade på Marknadsplatsen i Ulricehamn var den stora behållningen den ilskna guiden i 
Växjö, den spridda lunchen i skogen och busschauffören som servat oss med både vin, Irish coffe och 
ett utöver det vanliga, bra och underhållande bemötande. 
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