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                                             Landskapsresa Västergötland 

Den 11 juni 2019 var vi en förväntansfull grupp SPFare som åkte ut på årets landskapsresa till 

Västergötland. 

Efter förmiddagsfika i Arboga väntade lunchen i Skara, där också vår guide Ewert Jonsson för de två 

första dagarna väntade. 

Då lunchen var avklarad blev det en bussguidning i Skara. Varefter vi åkte till Varnhem. 

I lite duggregn och hård blåst vandrade vi upp till Katas gård. Kata var en kvinna som levde på 

Vikingatiden innan munkarna kom till Varnhems kloster. Stora fina utgrävningar har gjorts på platsen 

och ett hus finns nu uppställt som berättar om Kata och livet hon levde.  

 

 

    

 

En guidning i Varnhems klosterkyrka följde. Vi fick en grundlig genomgång av historien sittande runt 

Birger Jarls grav monument. 
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Dagen närmade sig slutet, så bussen tog oss till vårt hotell. Efter en kort vila väntade middagen i 

restaurangen på hotellet. 

Den andra dagen for vi åter till Varnhem där vi träffade Ewert igen. Dagen skulle ägnas åt trakten 

runt Kinnekulle. Ewert och vår chaufför Janne tog oss på Vallevägen till Forshem. Vallevägen är 

Sveriges vackraste väg, det tror jag vi alla höll med om. En slingrande grusväg från Skaraslätten upp 

till höjden vid Kinnekulle. 

Ewert guidade oss utanför och inne i Forshems kyrka, som så vitt man vet är Skandinaviens enda 

kyrka som är vigd till ”Den helige ande”. Ett par malteskors uppsatta på sydportalen och över den 

västra dörr porten antyder att korsfarare och malteserriddare kan ha varit delaktiga i kyrkans 

utsmyckning. Om detta skriver Jan Guillou utförligt i Arn-böckerna. 

Falkängens hantverkscenter stod på tur. Hantverkscentret är Cementas gamla arbetarbostäder i 

Hällekis. Många hantverkare finns där utefter gatan. Här kunde vi förse oss med fint hantverk och de 

som hann njöt av förmiddagsfika eller besökte sten, vagn och bruksmuseet. 

Ewert trodde att vi med lite tur skulle kunna ta oss med buss till utsiktstornet på Högkullen. Men 

tyvärr, grinden var låst.  

En riklig och god lunch serverades vi på Kinnekullegården. Lite fin utsikt kunde vi trots det gråmulna 

vädret njuta av. 

Så fortsatte färden på små grusvägar genom enorma ramslöksområden och vi fick en målande 

presentation över området och  ” gårdarna vid sjön”.  Bussturen stannade vid Husaby kyrka, Husaby 

kyrka där Olof Skötkonung var den förste konung som lät döpa sig. Besöket innehöll också besök vid 

Husaby källa där vattnet togs för det kungliga dopet. Ev är Husaby kyrka den första domkyrkan i 

Sverige, då det första biskopssätet låg här och en biskopsstol finns bevarad. Det mest iögonfallande 

inne i kyrkan är korskranket som skiljer koret från långhuset. De tillverkades 1670 talet.  
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Middag skulle intas på egen hand den kvällen. Planen var att kunna stanna och äta i Skövde varpå 

bussen skulle hämta oss senare på kvällen. Dock vräkte regnet ner nu, så stanna i Skövde var inte 

lockande. Bussen stannade vid en livsmedelsbutik på väg till hotellet. Så mycket smått och gott åts 

och dracks det på rummen under kvällen. 

Vi tackade Ewert för två dagar med förträfflig guidning och trevligt umgänge.  
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Dag tre styrdes bussen till Läckö slott, där vi fick en bra guidning. 

 

 

 In till Lidköping för lunch på egen hand. Några gick till Gardströms ärofyllda café eller till rådhus 

cafét, och några vandrade till Limtorget. Guidning på Rörstrandsmuseet följde . Naturligtvis fick 

fabriksbutiken ett besök också. Mycket fint finns det där, dock tror jag inte någon av oss har så stora 

behov av mer porslin. Kvällen avslutades på Götala herrgård. Där vi serverades en utsökt middag, 

med bla ramslökssoppa och mycket välhängd och mörad ryggbiff. Kocken själv kom och berättade 

hur han gör för att få köttet så perfekt. 
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Dag fyra. Nu lämnade vi hotellet för den här gången och for till Ryttmästarbostället utanför Skövde. 

Vad var då Ryttmästarbostället kunde man fråga sig. Det blev vi snart varse då Major Bernhard 

Englund mötte oss vid bussen. 
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Majoren har byggt upp ett museum med början i ett litet torp. Då vi fått höra om det lilla torpet 

drogs en vägg helt plötsligt bort och ett nytt stort rum uppenbarade sig. Så fortsatte guidningen med 

tex en tavla som öppnade sig till ett nytt rum. Majoren har stora samlingar i sina rum, allt från Karl 

den 12 des skrivbord till Greta Garbos Skinnkappa från filminspelningen av Gösta Berlings saga.  
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Majoren var en allkonstnär och trollband hela gruppen både med fakta och humor. Efter att inte 

vetat vad Ryttmästarbostället var för ställe blev det nog för många ett besök som vi sent kommer att 

glömma. Fortsatt tur till Tibro för lunch. Varpå resan till Karlsborgs fästning påbörjades. På fästningen 

fick vi en bussguidning och med ett besök i kyrkan inom området. Oj vilken stor kyrka, inte kunde 

man tro att Karlsborg höll sig med egen stor kyrka. Nu började resan lida mot sitt slut då chauffören 

fick frågan hur långt det var till Forsviks slussar. Tar bara en kvart svarade den alltid så hjälpsamme 

chauffören. Då åker vi dit. Slussning och glass fick vi på köpet vid detta besök. Vi hade också turen att 

ha med oss Lennart Karlsson som berättade om det militära och var alla militära flygplatser finns i 

området.                                                                                      

Hemkomna efter fyra intensiva dagar var alla nöjda med resan. Mycket duktiga och trevliga guider 

hade vi haft, en perfekt busschaufför Janne tackade vi för säker körning och trevligt 

omhändertagande. 

 

 

Text Kerstin Adestedt 
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