
Vi samlas nu för den sjunde upplagan av vandringen 
längs den gamla Riksgränsen från Brömsebro till Askim, 
Göteborg. Vi följer i fotspåren av våra Skogskarlskamrater 
som genomförde denna vandring 1960-87. Under vägens 
gång stannar vi upp och studerar femstensrör, gränsstenar 
och andra sevärdheter.

Nu inbjuds alla Skogskarlar att sluta upp till 2019 års 
vandring. Vi startar vid Skallevrak ett stenkast från Ron-
nebyån där budkaveln stannnade i fjol. Vi fortsätter under 
helgen västerut genom vacker Blekingeskog och kommer 
att passera över Bräknån och nästan nå fram till Mieån.

Det går bra att vara med under delar av helgen. Det finns 
även möjlighet att hjälpa till med transporter, logistik 
kring fältmatsäck och att vandra delar av sträckorna. Alla 
Skogskarlar är välkomna! Meddela vid anmälan hur du 
vill delta.

Vi kommer att bo i anslutning till vandringssträckan på  
Räntemåla gård. Där bjuds vi på övernattning i stugor, 
sängar och madrasser, middag på kvällen, frukost och 
matsäckssmörgås med valfri dryck. På kvällarna bjuds vi 
på intressanta bildvisningar och berättelser.

Vandringen längs riksgränsen fortsätter! 
Program

Torsdagen den 30 maj, kortare vandring: 
13:00  Samling vid logiplatsen. Här äter vi vår kamrat-

måltid på kvällen. Möjlighet att ställa upp hus-
vagn/husbil.

19:00 Kamratmåltid + någon form av underhållning. 

Fredagen den 31 maj, längre vandring:
08:30 Vi inleder dagens vandring och mer detaljer om 

vilka gränsmärken och sevärdheter vi passerar 
kommer i PM vid vandringen. Kamratmåltid på 
kvällen.

Lördagen den 1 juni, längre vandring:
08:30 Vi inleder dagens vandring och mer detaljer om 

vilka gränsmärken och sevärdheter vi passerar 
kommer i PM vid vandringen. Avslut ca 14:00

Anmälan skickas in senast 15/5 till Thomas Johansson, 
tele: 073-402 32 07, mail: thjohansson@tele2.se Ange om 
du önskar logi och kamratmåltid och vilka dagar du öns-
kar deltaga. Priset för ”allt” är 500 kr, mindre om man 
bara deltar i delar av helgen.

Några av deltagarna 2018 på den andra dagens vandring. Foto: Mikael Gustafsson

mailto: thjohansson@tele2.se


Bilder från förr: Den förra vandringen höll på 1960-1987, där man först avverkade Riksgränsen Brömsebro-
Askim (först gick man Emmaljunga-Brömsebro och sedan Emmaljunga-Askim) och sedan den gamla gränsen mellan 
Halland-Skåne som en ”extravandring” under några år på slutet. Dessa vandringar samlade många Skogskarlar och 
nedanstående tidningsklipp är från Sydsvenska Dagbladet 1981.
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