
När vi snurrat runt på landsbygden ett par timmar sammanstrålade vi allesammans i 
Falköping för en behövlig lunch på Bredablick med en vacker utsikt över Falköping. 
Motorerna startades så småningom igen och nu bar det av bl a på en grusväg genom 
Mösseberg, Vilske-Kleva och sedan en vacker väg utefter Hornborgasjön till Vanhems 
klosterruin. En spännande plats nu och i den svenska historien. En kafferast efter vägen 
styrde vi mot Karlsborg där Britt-Marie tog emot oss på Karlsborgs vandrarhem. En enkel 
Sibyllasupé tillsammans avslutade fredagen under trevligt samtal. 

Lördagen 

Vaknade på morgonen till ett kallt och regnigt Karlsborg. Frukost behövdes då jag lever efter 
devisen på en mätt mage sitter en glad mun och med tanke på vädret stämmer den 
strategin. Regnställ på och med några skratt så var humöret på topp. Lördagen bjöd på fina 
vägar, besök vid Göta Kanal, Hajstorp och Sjötorp. Norr om Karlsborg gick färden sen och 
utmed sjön Unden och in i Tivedenskogarna. En verklig upplevelse med vacker natur och fina 
grusvägar. Lunch i Askersund och in i skogarna igen på lika fina grusvägar och en rast vid en 
trevlig vik på Vättern. 

Cirka 40 Sibyllakorvar värmdes stående i en kastrull, vändes i halvtid för att värma den andra 
änden på korven. En trivsam stund följde med skrönor ur livet, sanna och osanna, vad vet jag 
fyllde rummet med skratt gjorde de i alla fall. 

Söndagen  

Regn igen, frukost och magen gjorde dock munnen glad igen. Bert, Anders Arvidsson och jag 
åkte hemåt (Falun och Danderyd) då vi hade en bit att åka i det dåliga vädret. Övriga 
fortsatte ner mot Ekedalen och besök på platsen för ett slag vid Gestrilien år 17-18 juli 1210 
där Erik Knutssons trupper mötte Sverker den yngres där den senare led ett stort nederlag. 

Vi allesammans kan inte nog tacka Anders och Thommy för det fina arrangemanget med 
sedvanligt rekognoserade supertrevliga mc-vägar, dom flesta vägar hade få raksträckor och 
med både grus och asfalt som underlag. Vi som var med vet varför Anders citroner 
behövdes. 

Vi som deltog var. 

Anders Granath, Thommy Elgh, Anders Arvidsson, Bert Hag, Göran Järnebrant, Kjell 
Andersson, Mats Stridh, Peter Axelsson Göran Scott,   

P-O Nordqvist. 

 

 


