
HEMLIG RESA
Äntligen! SPF Ronnebys sedan länge planerade hemliga 

resa har blivit av! 2021-09-09 blev det! Första planeringen 

var torsdag den 13 juni 2019!

SPF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Text och bild PA



RONNEBY EN STAD I HJÄRTAT AV 

BLEKINGE! HJÄRTAT I RONNEBY ÄR VÄL 

RESECENTRUM



UTAN TROSSÖBUSS! 

Nej det var inte detta 

tåg vi skulle åka med!



I GOD TID 

PRICKAS VI 

AV. 

BUSSEN 

SKA GÅ 

8.00



INGEGÄRD VÅR DUKTIGA GUIDE HAR 

KOLL PÅ LÄGET!



Göran vår erfarne chaufför för 

dagen, Yvonne med pennans 

makt och Ingegärds syn på 

det hela. En samstämd trio! 

Allt under Kerstins kontroll.



Det var den här mannen som tog emot och var vår 

värd på vårt hemliga delmål, ”Kannibalmuseet i 

Önneköp” globetrottern Arnold Wernersson.



Här visste vi inte vad 

som väntade oss på 

museigården. Sakta 

men säkert flyttade 

Arnold in oss från 

vår trygga värld in 
till hans 

mytomspunna- och 

eller sanningsvärld. 



Det började lite smått med 

höns inne i loppisladan, där 

inget saknades utom 

prislapparna.

Är detta en installation 

månntro?



Men först är det fika! 

Ingegärd kan mycket mer 

än verbal information och 

underhållning! Här blir det 

nybryggt, ja nåja 

nyblandat, kaffe med 

mazarin!



Arnold Wernersson bor på gården med sin hustru, när han inte är ute och reser. Han har bara 7 

länder kvar att besöka på vårt runda klot. En riktig globetrotter tillika en samlare av mer eller 

mindre skumma och ockulta objekt. Vad sägs om Voodoo dockor fulla med använda nålar, 

medicinmasker, kobror och skorpioner i spritburkar? En mängd rituella föremål som använts vid 

olika danser för att påverka gudar och onda andar. Enkla vapen men dödligt dopade med 

curare, du vet det där indiangiftet som pilspetsar doppas i och skjuts iväg med pilbåge eller 

blåsrör. Inne i kannibalmuseet berättade han om möten med kannibaler som tydligen 

fortfarande har picknick i Afrikas djungler. Pygmeer verkar vara ett utsatt folk då de kallas för 
”bushmeat”! Snacka om rasism och oliktänkande! Inne i museet var det en tryckande stämning 

från alla samlade föremål som kryddades med Arnolds berättelser. Grillade underarmar lär 

vara bästa biten!



Hu a´mej! 

Kolla i 

flaskorna!



ÖRA står för Önneköps

Republikanska Arme. En 

inspiration att bryta sig loss från 

svenskstyret. På skorstenen står 

det El Presidente som är 

hederspresident Evert Ljusberg. 

Arnold Wernersson är 

Kulturminister. En passande roll!

Kulturministern med 

den för dagen 

nyutnämda, var det 

tibetanska, prästinnan 

IngaBritt Lahmo?



DENNA BILD FÅR VARA AVSKEDBILDEN FRÅN 

KANNIBALMUSEET. BJÖRNMAMMA MED UNGE 

UTSÅGAD I TRÄDSTAM I ETT ENDA STYCKE MED EN 

MOTORSÅG! MEN RESAN FORTSÄTTER MOT 

OKÄNDA MÅL!



CENTRUM SJÖBO BLEV MÅLET. NÄRMARE BESTÄMT 

GÄSTGIVAREGÅRDEN. HÄR BLEV DET GOD LUNCH 

I DEN ANRIKA BYGGNADEN



I gästgiveriet var det inte björnar 

som dominerade utan elefanter. 

Detta pga den föregående 

ägarinnan. Gungelefanten var 

verkligen mysig!



GO´MAD, MÖE MAD OCH MAD I RÄDDAN TID!



Efter Sjöbo styrde vi 

söderut och hamnade 

i Simrishamn.  Skönt 

med en bensträckare. 

Glassen satt fint!



På hemvägen blev det kaffe på Furuboda folkhögskola Yngsjö. Detta 

besöket blev resans höjdpunkt! (PA not) När vi kom blev vi välkomnade 

av Per, killen i de röda byxorna. Per eller PAX som han kallade sig 

trollband oss sedan med sin livsberättelse.



FÖRST KAFFE MED MOROTSKAKA, SEDAN 

SKULLE VI TRÄFFAS I SKOLANS AULA.



VÄGEN TILL AULAN. SKOLAN LIGGER I ETT 

NATURSKÖNT OMRÅDE STRAX UTANFÖR 

ÅHUS NÄRA HAVET.



Här inleder Per 

Axensköld, alias PAX, 

träffen med att berätta 

om skolans tillblivelse 

och nuvarande 

funktion. 

Folkhögskolan är till för 

alla! Skolans devis: 

”Delaktighet och 

utbildning, oavsett 

funktionsförmåga.” Läs 

mera härom i denna 

länk.

https://furuboda.org/


PAX berättade om sitt liv  

från födsel till nuvarande roll 

som ambassadör på 

Furuboda. PAX är CP-

skadad. På ett fantastiskt 

humoristiskt och målande 

sätt fick vi ta del av hans 

gripande historia. Helt 

underbar person vars 

kämpaglöd och entusiasm 

visar på möjligheter trots 

funktionshinder. Det gjorde 

ingenting att vår hemkomst 

försenades. PAX berättelse 

är ett minne för livet och så 

också denna hemliga resa!

Tack för denna resa! Ta vara 

på dig!


