
 

 

 

Resa Skåneland 
1-4 september 2021 
Dag 1 
En kylig septembermorgon samlades 27 
SPF-medlemmar för en fyra dagar lång 
resa till Österlen/Skåne. Ellénius Buss 
med chaufför Andreas körde oss med 
avbrott för fika i Stavsjö och lunch i 
Hamnkrogen i Gränna, vidare till Marka-
ryd för eftermiddagsfika. I Hässleholm 
mötte vår guide Jöran Nielsen upp. 
Färden gick vidare via Höör till Bosjö-
kloster vid Ringsjöarna där vi gjorde ett 
stopp och Jöran berättade historien om 
slottet. Efter en lång dags färd (ca 65 
mil) var vi framme i Simrishamn och 
checkade in på det klassiska hotell Svea 
och efter att vi fått våra rum bjöds det på 
en trerätters middag.  
 

Dag 2 
Efter frukosten, åkte vi norrut och 
besökte Knäbäckshusen, Kivik och 
Kiviks Musteri där tillfälle gavs att smaka 
och inköpa deras varor. Vi besökte ock-
så Fritjof Nilsson Piratens staty i Kivik. 
Färden gick vidare till Ravlunda kyrka 
där Piraten och Olle Adolphsson ligger 
begravda.  

 
Vi var också inne i kyrkan. Lunchen 
intogs på Brösarps Gästgiveri och 
bestod av klassiska Österlen/Skåne-
rätter, ”Eggakaga” med fläsk, lingonsylt 
och ”Speddekaga” till kaffet.  
 

Efter lunch gick färden vidare mot S:t 
Olof via Skåne-Tranås till Onslunda där 
vi besökte ML BorstTeknik och fick lära  
oss hur man binder borstar. Där köpte vi 
en hel del borstar av olika slag. Sista 
besöket för dagen var Gunnarshögs 
Gård där vi fick se hur tillverkningen av 
kallpressad rapsolja går till. Här fick 
också var och en tillverka sin egen 
rapsolja, vilket uppskattades mycket.  

 

Tillbaka i Simrishamn var kvällen fri för 
egen verksamhet såsom vandring i 
Simrishamn, besök av valfri restaurang 
för middag etc. 
 
Dag 3 
Efter frukost avresa för att besöka södra 
delarna av Österlen och vidare mot 
Ystad. Vi besökte Brantevik, och Skil-
linge hamnar och däremellan ett kort 
stopp vid Glimminge Hus.  



 

 

 
 

Färden gick vidare till Sandhammaren 
där vi gick ut på den långa sandstranden  
 

och därefter ”Bussfika”. På väg mot vårt 
lunchställe denna dag, som var Kåse-
berga Hamn, passerade vi Dag Ham-
marskölds Backåkra. Lunchen bestod 
av diverse fiskrätter tillagad av 
Kåseberga Fisk därefter en promenad 
till Ales Stenar.  

 
Nästa stopp var vid Österlenkryddor där 
ägaren berättade om verksamheten, 
inköp av kryddor gjordes också. Sista 
besöket denna dag var Ystad Studios 

beläget på Regementsområdet P7. 
Förevisning av inspelningsstudios för  
bl. a. Wallanderfilmerna och rundvand-
ring, eftermiddagskaffe serverades. 
Incheckning på Hotell Fritiden. Kvällens 
middag intogs på NP Bistro beläget i 
Norra Parken. 
Dag 4 
Efter frukost påbörjades hemfärden som 
gick via Smygehuk med stopp vid 
Sveriges Sydligaste udde,  

 
Vidare till Lund där vi besökte den 
ståtliga domkyrkan. Vi var där precis kl. 
12 och kunde se och höra det vackra 
klockspelet 

 
Sista stoppet på resan var vid Stefan 
Pålssons Laxrökeri i Landskrona där vi 
köpte lax- och räkmackor som vi åt ute i 
det fina vädret. 



 

 

 
Vår guide Jöran lämnade oss här och vi 
påbörjade vår hemresa till Bålsta ca 60 
mil. Hemkomsten blev strax efter kl. 21. 
Sammanfattning 
Det var en mycket givande och intres-
sant resa med ett mycket bra upplägg av 

Reseskaparna tillsammans med vår 
guide Jöran. Vädret var strålande britt-
sommarväder med sommartemperatur 
på drygt 20 grader. 
Några ord om vår guide Jöran Nielsen, 
som arbetat som guide många år med 
specialitet UK i allmänhet och Skottland 
i synnerhet. Han är född och uppvuxen i 
Landskrona i Skåne och har stora detalj-
kunskaper om de platser vi besökte och 
passerade.  
Tack Jöran för en utmärkt guidning. 
Vi vill också berömma vår bussförare 
Andreas för ett utmärkt arbete att fram-
föra bussen. Tack Andreas 
 
Text: Lennart Carlsson, Gert Lidö 
Foton: Gert Lidö, Lennart Carlsson 

 

 

 


