
I lördags var det åter tid för Skara Gille att bege sig på en traditionell vårresa. I år gick färden västerut 

och temat var Evert Taube. En fullsatt buss med förväntansfulla resenärer lämnade Skara tidigt på 

morgonen för att hämta upp dagens guide i Stenungsund. 

Eva Borge, som guiden heter, tog genast hand om taktpinnen och berättade om broarna mellan 

fastlandet och Tjörn och deras historia. Efter en kaffepaus fortsatte resan mot Orust och resenärerna 

fick ta del av massor av intressanta fakta om ön och några av dess innevånare. Man besökte Ellös, ett 

fiskeläge där det fortfarande finns gott om bofasta, innan man tog plats på färjan till Malö och Flatön. 

Skaraborna lät sig villigt imponeras av alla de fakta som guiden förmedlade och man tog gärna del av 

de spännande och målande detaljer som man bjöds på. Everts visor bildade grunden både för fakta 

om personer, platser och byggnader. En höjdpunkt var besöket i handelsmans Flinks bod och vid den 

närliggande Taubestenen. Därefter gick färden vidare på slingriga vägar till Rågårdsvik där man njöt 

av en lunch bestående av torskrygg. 

Efter maten fortsatte resan till Saltön - eller Grundsund som det står på skyltarna - där deltagarna  

fick en saltstänkt promenad på bryggorna för att få se miljöer och höra berättelser från inspelningen 

av den populära TV-serien. Guiden hade mycken kunskap även inom detta område.  

Resenärerna hade fått många intryck under dagen när bussen vände "fören" mot Skara. Men man 

hann med ytterligare ett stopp på anrika Villa Lindesnäs i närheten av Gustavsvik utanför Uddevalla 

för att avsluta med kaffe och tårta. Att döma av kommentarerna på hemvägen, var det en myckenhet 

av nya kunskaper som hade inhämtats under resan. Man hade nog en hel del att fundera över - och 

sortera - hemma i Skara på lördagskvällen. 

 

 

Bilden visar guiden, Eva Borge när hon berättar om restaurang "Lilla Hunden" från TV-serien Saltön. 
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