
       Tjustbygdens Konstförening inbjuder i samarbete   
      med Tjust Hushållningsgille till en 

 

Kultur‐ och Naturresa till Kivik, Simrishamn och Wanås 
7‐ 8 – 9 oktober 

Program: För utförligare beskrivning av de olika resmålen kontakta Ukna Busstrafik, Karin 

Kasselstrand eller Björn Gunnarsson (tel. se nedan). 
 

Fredag den 7 oktober 
Avresa med buss från Gamleby kl. 07:30 och från Västervik 07:55. 
Fika på vägen till självkostnadspris (ingår ej) 
 
Kl. 11:30 Besök på Björketorps Gård vid Listerby – smak & upplevelse för alla sinnen. 

 
 

Fakta om gården 
Antal ha: 700 
Här jobbar: 3-5 personer 
Djur: 150 kor, 150 kvigor , 10 hästar, 6 hundar, 4 katter, kräftor 
Produkter: Mjölk, kött, spannmål, skog, kräftor. Vi hyr ut maskiner och stugor och 
tillverkar glass utav gårdens ekologiska mjölk och säljer vår egen mjölk direkt på 
gården. Mjölken är pastöriserad och håller en fetthalt på ca 4,2%. Kostar 15 kr/liter. 
Ekologisk: sedan 1998 
Besök? Jajamän 
Praktikanter? Oh, ja från hela världen 

Välkomna till Björketorps Gård och se en levande gård och riktiga bönder. Träffa våra 
kor och hästar och naturligtvis alla vi som jobbar här. Vår egen glass står så klart i 
centrum, producerad av mjölk från gårdens ekologiska kor, KRAV sedan 1998, 
grannens ägg, honung från bikupor som slungats på gården och ekologisk grädde 
från Skånemejeriet, vårt mejeri. Med bara äkta ingredienser och inga tillsatser så 
servar vi dig med glädje någon av de sorter som vi har varje dag i veckan. 
       Vänd! 



Kl. 13:00 Lunch på Eriksberg 

 

 
Kl. 17:30 Incheckning på Hotell Svea i Simrishamn 
Kl. 19:00 Middag på hotellet 

 
Lördag den 8 oktober 
Frukost på hotellet 
Två konstbesök inbokade. 
Kl. 09:00 Besök på Österlens M;useum med guide och därefter 
                Galleri Tomas Wallner 
 
Kl. 12:00 Lunch på Ingelsta Kalkon 
Kl. 14:00 Guidning på ”Äpplets Hus” 

                                                                                                              
  
 
 
Kort besök vid Äppletavlan    Tavlans storlek: 108 m2    Antal äpplen: ca 35.000 st 
                                                   Antal spik: ca 50.000:-      Äpplesorter: 14 stycken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vänd! 
 

 
 
 

”Med hjärtat i handen ” – var temat för äppletavlan i Kivik 2015. 
Konstnär då var Emma Karp Lundström. 
Tavlan tillägnades handens arbete. 
Den skonsamma äppleplockningen, varsamt ett äpple i taget, måste 
göras för hand. Handens arbete, genom hela vår historia, liksom i 
nutid då vi alla inser att det finaste vi kan ge är att sträcka ut en 
hjälpande hand. 
 
Årets tema meddelas förs när tavlan avtäcks vilket sker den 24/9.  

Guidning på gården där vi får se de olika byggnaderna, höra historien 
om gården och dess ägare samt titta på en del konst som finns. (Parken 
med djuren är stängd den tiden på året). 

Äpplets Hus består av 5 olika "rum" - precis som 
kärnhuset inuti ett äpple!  
De fyra första - Fruktkammaren, Åkessons historiska 
lager, Visningsfabriken och Kunskapsförrådet - är 
inomhus. Det femte rummet är våra olika trädgårdar:  
Visningsträdgården - vår renässansträdgård, 
Sortimentsodlingen - med 70 olika sorters äppelträd 
och vår Kulturodling – där man får se hur träden såg 
ut för 100 år sedan, hur äpplena odlades då respektive 
nu. Under turens gång får ni följa äpplets 
mytomspunna väg genom historien fram till idag. 



Kl. 19:00 Ålagille med dans på hotellet 
 

 

                                                                                                                       

 
Söndag den 9 oktober 
Frukost på hotellet 
Kl. 08:30 Avresa från hotellet 
Kl. 10:00 – 13:00 Besök på Wanås med 
lunch 

        
	
Rast på hemresan då man kan köpa kaffe. Beräknad hemkomst 18:30. 

 
      Vänd! 

Enligt ålakademin kan ”Ett äkta ålagille bara upplevas i en bod vid havet 
mellan Åhus och Yngsjö”. Annars är det bara ett kalas med ål. Nu äter vi 
det visserligen inte i en bod men ändå…… 
Ålagillen är särskilda fester där man äter ål lagad på olika sätt. Ett äkta 
ålagille består av minst 4 sorters ål t.ex. ålsoppa, stekt ål, kokt ål, luad och 
halmad, rökt ål m.m. 
Allt detta sköljs ner med en bäsk. 
Måltiden avslutas gärna med Skånsk äpplekaka och vaniljsås. 

Godset Wanås har en historia som sträcker sig 
över ett halvt millennium. Den ursprungliga 
borgen uppfördes under senare delen av 1400-
talet. Slottet fick sitt nuvarande utseende 1708 
och är nu privatbostad för familjen Wachtmeister 
som driver godset i åttonde generationen. 
Man bedriver idag KRAV-kontrollerad mjölk- 
och nötköttsproduktion. Skogarna är 
miljöcertifierade i enlighet med FSC. Vidare 
bedriver man jakt och viltvård samt 
fastighetsförvaltning. 
Guidad visning av gården eller årets 
konstutställningar och den permanenta 
samlingen. En grupp tittar på konsten den andra 
på gården. 

Fakta:  
Pris: 3.400:‐/person för medlemmar i konstföreningar i Tjust samt i Tjust Hushållningsgille. 

Övriga 3.600:‐:‐/person.  
 
I priset ingår bussresa, övernattning 2 nätter i dubbelrum, två frukostar, 3 luncher, 1 middag och 1 ålagille med 
dans, entréer och guidningar enl. program. Kaffepaus på hemvägen ingår.  
 
Tillägg: enkelrum 670:‐/person. 
Dryck ingår ej, inte ens bäsken till ålen. 
 
Anmälan: senast onsdagen den 31 augusti, i mån av plats, till Ukna Busstrafik 0493‐500 21. 
Upplysningar: Tjustbygdens Konstförenings ordförande Björn Gunnarsson 070‐55 77 870 
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