
SMÅLANDS GILLES HÖSTRESA 2012 
21-22 september 

 

 
                                          Oskarshamns kommun 

 

Fredagen den 21.9 

kl 07.30  Avresa från Lund 

kl 09.30  "Busskaffe" vid Skärva herrgård nordväst om Karlskrona,  
              ritad av C A Ehrensvärd och färdig1786. 
kl 12.00  Kalmar. Lunch på Restaurang Byttan  
                vid Kalmar nya spännande konstmuseum.  
              Möjlighet att besöka Slottet eller museet. 
              Rundtur i staden. 
kl 14.30  Kustvägen mot Oskarshamn. 
kl 16.00  Besök hos Döderhultarn 

              Övernattning på Clarion Collection Hotel Post i Oskarshamn 

              Middag/ två rätter 
 
 

Lördagen den 22.9 

Frukost 
kl 08.30  Avresa 

kl 09.00  Stensjö by - oskiftad by från 17-1800-talet 
kl 10.30  Virserums konsthall, en konsthall som låtit tala om sig  
              och vars chef är Henrik Teleman. 
kl 11.45  Lunch 

kl 14.00  "Busskaffe" i Fröderyd. I prästgården föddes 1832 Lina Sandell  
               och under den 300-åriga asken satt hon och skrev sina psalmer.  
               Här står idag en staty. 
               På hemfärden mot Lund görs ett uppehåll vid en glashytta.  
kl 20.30  Hemkomst  
 

Pris: 1.925 kr. Enkelrumstillägg: 285. 
I priset ingår: Resa enligt programmet,  
logi i dubbelrum med middag och frukost,  
2 luncher, 2 busskaffe, entréer enligt programmet, resemoms 
 

 
 



SMÅLANDS GILLES HÖSTRESA 2012 

21 – 22 september 

Färden gick med buss via Blekinge och Kalmar till Oskarshamn. Efter besök hos Döderhultarn 

inkvarterades vi oss på hotell i Oskarshamn där vi avnjöt en gemensam middag. Följande dag 

bl. a. Stensjö by, Virserum och Fröderyd. Resan genomfördes tillsammans med Helsingborgs 

Smålandsgille. 

Under hela resan gav vår sakkunnige reseledare, Sverker Oredsson, historiska tillbakablickar 

över de platser vi passerade.  

 

 

 Första stoppet var vid Skärva herrgård. Där klev alla ur bussen för att få det efterlängtade 
busskaffet. 
Skärva herrgård är det lantställe som skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman lät 
uppföra på fastlandet, strax nordväst om Karlskrona och öster om Nättraby. Bakom 
projektet stod Gustav III som beordrat Chapman att flytta till Karlskrona för att utveckla en 
uppbyggnad av rikets flotta. 
 

  

 I Kalmar bjöds på lunch och rundtur i staden.  
Det mäktiga slottet fick en ingående besiktning. Slottet har spelat en avgörande roll i 
Sveriges historia alltsedan det började uppföras vid 1100-talets slut. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Henrik_af_Chapman
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ttraby
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_III
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slott
http://sv.wikipedia.org/wiki/1100-talet


  

Axel Petersson Döderhultarn 
(1868-1925) är en av landets 
främsta träskulptörer berömd 
långt utanför Sveriges gränser. På 
ett mästerligt och humoristiskt 
sätt skildrar han livet i Småland 
kring sekelskiftet. I 
Döderhultarmuseet visas en unik 
samling med nära 200 verk.  

 
 

 

 
 
Stensjö by – oskiftad by från 17-1800 
talet är en välbevarad pastoral idyll som 
på ett fint sätt visade hur det var på ”den 
gamla goda tiden”.  

  
Här i Fröderyd där Lisa Sandell 
växte upp o där vi sjöng  
”Blott en dag”. 
 
 

 

 

 

 
Åter busskaffe. 
Stämningen var hög även om änglarna grät 
ymnigt.  
 

 


