
 

      Resan ”Vättern runt”,  20 – 23 maj 2019       
  (Melodi: ”Flickorna i Småland”: ”På lingonröda tuvor …”) 

                            (Text: Christel K.) 

 

Dag 1 A: Där stod vi snällt och väntade på bussen en stund. 

              Den blivit sen men kom sen i ett huj till Hamburgsund. 

     I Kville, Sjöröd, Dingle blev vi sedan några fler.                         

     Och vi for glatt iväg mot öst, fast regnet strila´ ner. 

 

     Första stoppet blev i Varnhem. Vi av frallor stärkta blev, 

     förrn´n  vi in uti en stor och ståtlig kyrkobyggnad klev. 

     Birger Jarl och annat fint folk hade här ju fått sin grav. 

     Vi begrunda´ detta förr´n  till Karlsborg vi oss begav. 

 

Dag 1 B: Där fick vi se en fästning, ja den största man har sett 

     med ljuskrona i kyrkan, gjord av mången bajonett.                              

     Till Hjo vi reste vidare. Där fick vi äta lax. 

     Att det ej var turistsäsong, det märkte man ju strax. 

 

     Sen i Habo gamla kyrka vi en finfin guidning fick. 

     Mången intressant och färggrann målning fångade vår blick. 

     Från Comfort Hotel i Jönköping ett lämmeltåg sen drog, 

     när vi vandrade iväg bort till vår kvälls-måltids-krog. 

 

Dag 2A: Till Brahe-hus vi tog en sväng, fast vädret var rätt grått. 

     Men sedan blev det fint, för diset lättade så smått. 

     När vi på Vätterns vågor hade seglat fram ett tag,                   

     på Visingsö blev dags för häst och vagn, ja remmalag.        

 

     Där i solsken och i vårlig grönska skulle vi nu få               

     oss en riktigt härlig åktur bakom trygga hästar två. 

     När vi sedan ätit lunch och mätta och belåtna va´, 

     färjan Braheborg till Gränna fick tillbaka oss ta. 

 

Dag 2B: I polkagrisbutiken trängdes många på en gång. 

     Man kunde skymta polka-bagar´n,  ifall man var lång. 

     Så några handla´ gotterna uti en ann´ butik. 

     Och någon köpte kläder, andra hamna´ på ett fik.                          

 

     Sen till ett fabriksmuseum uti Huskvarna vi for. 

     Där fanns fullt av gamla grejer. Nostalgi-faktorn var stor. 

     Och vi slutade vår dag som kvällen innan med besök,                   

     där vår mat blev lagad i italienskt/grekiskt kök.                             

 

 

 



 

 

 

 

 

Dag 3A: Vi lämnade nu Jönköping och for till Ellen Key. 

     Vi kunde konstatera: Hennes kåk var helt okej. 

     I gröngräset vid hennes Strand vi fikapaus tog,                   

     förrän vi sedan vidare mot Rök och stenen drog. 

 

     Runor kunde läsas där. De gick på både kors och tvärs. 

     Ja, där kunde man få grubbla över mången hednisk vers. 

     Men vi måste ila vidare mot Vadstena, javisst, 

     där parkeringsplats för bussen Erik hitta´ till sist.                   

 

Dag 3B: Birgitta fick vi höra om, ja helgonet förstås. 

     Och efter lunch en stund vi fick att själva roa oss. 

     Sen fick vi skynda vidare att riktigt lärda bli                                                                          

     i Motala i det som kallas radio-teori.                                            

 

     Sista målet nu för dagen, ja det var vår nattlogi, 

     och den skulle vi strax finna på en brunnsort, Medevi. 

     Vi blev bjudna på båd´ lax och gös, och det var riktigt gott, 

     trots att golv såväl som bord betänklig lutning ju fått. 

 

Dag 4A: Dag fyra, resans sista, började så väldigt flott, 

     när vi blev guidade på före detta kungligt slott.                     

     Stjernsund var imponerande med sina praktgemak, 

     som visade oss forna tiders ståndspersoners smak.         

 

     Vid vår lunch sen uti Karlsborg konstaterades: ”Vi gjort 

     nu vår resa Vättern runt. Och tänk, vad tiden har gått fort!” 

     Ett besök var kvar. Till Forsviks bruk vi skulle oss bege 

     för att gammal industri och Eric Nordevall se. 

 

Dag 4B: Vi hade lämnat Vättern för att resa västerut.                              

     I Lidköping blev sista stoppet, förr´n  vår färd var slut. 

     Där kunde vi beskåda De la Gardies jakt-château 

     och ränna runt och köpa kakor eller fika få. 

 

     Vi summerar så vår resa: Allt har varit som det ska. 

     Såväl buss, chaufför som reseledare har varit bra. 

     Vi har ätit gott, och väderleken den har varit grann. 

     Och vårt ressällskap var prima! Låt oss tacka varann! 

 

              TACK EVA, INGA-LILL, HÅKAN, BUSS-ERIK 

              OCH ALLA TREVLIGA RESKAMRATER!                                                                                    


