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Intresset för denna hemliga resa var riktigt stort, och för 

resekommittén stod det snart klart att det inte räckte med en 

buss, utan det krävdes två! Halv åtta samlades alltså 100 

ressugna pensionärer för avresa mot okänt mål. 

   Första etappen gick norrut, och gissningarna flödade i strid 

ström. I Borås tog vi så av mot Göteborg, och en stund senare 

var det dags för dagens första bensträckare. På den trevliga 

rastplatsen Grandalen i närheten av Bollebygd bjöds samtliga på 

en överraskning i form av kaffe och fralla (där de flesta inte 

direkt upptäckte att det låg ett smörgåspapper mellan de båda 

frallhalvorna. Glada skratt!!), samt en delikat skiva rulltårta, 

som Ingrid hade bakat. Vi fick också lyssna till musik, då vi av 

Leif Thorell trakterades med dragspels- och munspelsmusik 

under tiden som vi fikade. Mycket uppskattat i det sköna 

solskenet. 

   I Göteborg försökte våra chaufförer luras, men efter en del 

rundkörning – då vi bl a gavs tillfälle att studera vad 

byggnationen av den s k Västlänken ställt till med – kom vi fram 

till den hamn, varifrån skärgårdsbåten avgår. Vi steg alltså 

ombord på denna, och hela färden ut genom öarna ledsagades vi 

av en mycket kunnig guide, som berättade om vad vi såg. Bland 

annat passerade vi Ostindiefararen, som byggdes för drygt 20 år 

sedan, och vi fick veta att Ostindiska Kompaniet på sin tid hade 

trettio sådana skepp, som behövde 1½ år för en resa Kina tur 

och retur. Lite längre fram hade vi turen att få se ett av världens 

största containerfartyg, tillhörigt det danska rederiet Maersk. 

Detta fartyg kunde lasta 19000 containrar! På en enda resa kan 

detta Maersk-fartyg alltså frakta lika mycket som de gamla 

ostindiska segelfartygen hade på alla sina skepp under sin långa 

resa. 

   Slutstationen var Hönö Klova, och där bjöds vi på var sin 

clementin, som avnjöts stående i hamnen. Därefter gavs vi 

möjlighet att titta lite på hamnområdet där, innan vi klev ombord 

på bussarna igen. Dessa hade fraktats över via en bilfärja.  

   Gissningarna tog fart igen, när vi fick veta att det nu var mat 

som gällde. Marstrand, trodde många, eftersom vi var på väg åt 

det hållet, men det blev i stället ett konferenshotell i Lökeberg. 

Vi fick ett smörgåsbord, som kunde mäta sig med vilket julbord 



som helst, och därefter kunder man välja mellan stekt makrillfilé 

och köttfärslimpa. Dessertbuffén gick inte heller av för hackor! 

      Mätta och belåtna anträdde vi så färden hemåt, eller det var 

åtminstone vad vi trodde, men där bedrog vi oss. I samband med 

att vi for genom Kungälv, så fick vi tillfälle att besöka 

kexfabriken där och kunde handla i Bräckboden. Vi var rätt 

många som utnyttjade den möjligheten! Och innan vi lämnade 

Kungälv var det så dags för en ny överraskning. Var och en av 

deltagarna fick två gratislotter och dragningen på dessa skulle 

ske en stund senare. 

   Vid Boråstorpets rastplats, vårt sista stopp, var det så dags för 

dragning. 18 lyckliga vinnare fick välja bland inslagna paket, 

vars innehåll skänkts av handlare i Svenljunga, ICA och Viggos.  

Karl-Erik Johansson avtackade för resenärernas räkning också 

de båda chaufförerna, Kjell Eriksson och Johnny Persson samt 

resekommittén med Ingrid Karlsson som huvudansvarig för hela 

resan och med Lena Djurfors, Margareta Persson och Leif 

Barsenholt som support.  

   Nöjda och belåtna, och lite trötta efter alla nya intryck, 

anlände vi så till hemorten vid sjutiden på kvällen, mycket nöjda 

med hela upplägget och fast beslutna att följa med nästa år 

också! 

Vid pennan Ingegerd Barsenholt. 


