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Reserapport från Oxhornets ölresa i söderled till Bremen Freimarkt 

den 1 till 3 nov. 2002. 

 
Resefakta 

Arrangör:  Forellenresor i Skvd. 

Typ av resa:  Guidad bussresa 

Avresa:  Fredagen den 1 nov. kl 3.45, ankomst till Bremen 17.00 

Hemkomst:  Söndagen den 3 nov. kl 20.00, avresa från Bremen 8.00 

Resenärer: Tot. 51 personer varav 25 tillhörde Sällskapet Oxhornet med sina 

inbjudna gäster. 6 personer utgjordes av vanliga turister. Resten 

var 20 högljudda fotbollspelare från Sävsjö F.F. 

Resrutt: Okristligt tidigt från Mariestads Busstation vidare till Skövde 

sedan Jönköping för att till sist bunkra upp med ”fotbolls-

huliganerna” i Ljungby. 

Färjeförbindelser: Helsingborg – Helsingör  /  Rödby – Puttgarden  

Hotell: Ramada – Treff  Überseehotel centralt beläget i Bremens ”Alt 

Stadt” 

 

*** 
Här kommer jag nu att ta mig friheten och skildra verkligheten såsom den ter sig ur min 

Synvinkel (sekreterarens) om det är någon som känner sig påhoppad eller misskrediterad är 

det bara att överta sekreterarskapet vid nästa årsmöte ! 

 

Reserapporten kommer att i huvudsak belysa alla dråpliga episoder som så ofta uppstår 

så fort Sällskapet Oxhornet företar sig något. 

 

Douglas hade varit förutseende och skaffat nya uniformer till alla 

manliga resenärer (alltså enbart de med anknytning till Oxhornet, denna 

kommentar har tillkommit för att Mikael skall förstå hur det fungerar)  

Vi var därför försedda med enhetliga pikétröjor med Oxhornets logo  

på bröstet så att vi med lätthet kunde identifiera varandra. 

Damerna o Putte förärades med namnskyltar för att de inte skulle 

komma på avvägar. Det stod visst Tillhör Oxhornet på skyltarna. 
← Sekreteraren i uniform ! 

 

 

Episod 1 

Jag är mycket fundersam över hur det kan komma sig att sången: … Han har öppnat pärle-

porten … dyker upp titt som tätt i bakhuvudet, kan det möjligen vara så att vi varit med om 

ett väckelsemöte i stället för en ölresa ? 
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Melodin har i alla fall fött ett uppslag: Eftersom Putte varken kom ihåg text eller melodi till 

Oxhornets snapsvisa som han försökte snickra ihop under vår senaste JulgransMaskerad, 

kunde man kanske använda denna trallvänliga låt och göra om texten så att den passar 

Oxhornet. Någonting i stil med: Vi har öppnat våra öl och känner frälsningen nalkas … 
 

Vad säger du Putte vore inte det något att eftersträva ? Ett nytt uruppförande vid nästa 

JulgransMaskerad den 25/1 –03. Helst bör då även texten vara nedtecknad på ett blad för att 

vi andra omusikaliska skall få möjlighet att humma med ! 

 

Episod 2 

Hartmut hade rätt … Det blev dubbelt så roligt och hälften så dyrt … när våra osolidariska 

fruar valde att stanna hemma. Här försöker man anordna sammankomster, någon enstaka 

gång under året, för att vi genom trevlig samvaro skall förstärka gemenskapen och då passar 

det inte att närvara !  

Kan det möjligen vara så att vissa damer åldras snabbare än sina gubbar p.g.a. för liten 

ölkonsumtion ? 

 

Episod 3 

Bussresan gick bra i alla fall ner trots att fotbollhuliganerna uppvisade tydliga sympton att 

man fått sin inskolning till livet på moderna dagis där det gäller att skrika högst för att bli 

bekräftad.  

Hemfärden blev något värre. För att få tyst i bussen hotade vår försynte guide Leif att det 

minsann fanns både flyg och tåg som man kan använda för hemresa i stället för vår hemtrev-

liga buss som vid dethär laget både var fullskiten och kall p.g.a. strejkande värmesystem. 

Bussledningen hade låst dörren till toan under förevändning att denna var fullskiten. Jag tror 

dock att det hela berodde på att man ville hindra huliganerna från att dricka öl o sprit enligt 

tesen: Inkomster ger Utgifter ! 

 

Episod 4 

En del av oss blev med anledning av uteblivet damsällskap tvungna att kampera ihop. 

 

Såsom Thomas och Putte: 

När Thomas kom in på rummet framåt natten beskrev han målande vad han såg. I sängen 

bredvid hans låg en säl i blåa kalsonger. Bakdelen beskrev han som inbjudande och eftersom 

den var blå blev det en Blåstjärt ! 

Om Thomas hade hängett sig till otillbörligheter konstaterades det att Putte nog hade kännt 

sig som en Rödstjärt ! 

 

Såsom Bertil och Hartmut: 

Under natten hade Bertil en förskräcklig mardröm om att han var på cirkus, instängd i en 

tigerbur tillsammans med rytande tigrar. När han sedan vaknade av allt rytande visade det sig 

att det bara var Hartmut som snarkade ! 
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Efter två dagars intensivt öldrickande utspelades följande lilla söta händelse: Vi kan egent-

ligen inte berätta detta för Hartmut bad att få vara anonym men det går nog bra eftersom han 

numera går under benämningen kontrollmannen. 

Tidigt på söndagsmorgonen ringde telefonen på ett hotellrum för väckning. Kontrollmannen 

greppade fjärrkontrollen till TV:n för att svara. Enl. tillförlitliga källor hann det gå många 

signaler innan misstaget uppdagades. 

  

Episod 5 

En del av oss med lite känsla för kulturella värden deltog i en guidad stadsvandring på 

lördagsmorgonen, när dom andra låg i sängen och sov ruset av sig. Vi fick bl.a. höra sagan  

om åsnan / hunden / katten o tuppen. Hela härligheten finns avbildad som en staty i Alt Stadt. 

Traditionen förtäljer att det bringar tur att beröra åsnans ben. Sekreteraren ville naturligtvis 

även han bättra på turen och när han väl fattat åsnans ben utbrast en kvinlig tysk guide inför 

den skolklass hon anförde: 

Och … här har vi åsnan som hälsar på en annan åsna !!! 

Det är ju inte så underligt att sekreteraren alltid varit något reserverad mot tyska fruntimmer. 

För en gångs skull var Hartmut på allerten och översatte nedsligheten till alla som ville höra 

på.  

Han kan närmast liknas vid en böneutropare i en minaret där han förkunnade budskapet ut 

över hela Alt Stadt. 

 

Episod 6 

Nu tillnästa pilsner. Putte avslöjade under ett av många krogbesök i Alt Stadt, Schnoor, att 

han har vissa böjelser för läder och nitar varmed Thomas förskräckt öppnade fönstret ut mot 

gatan och ropade: Hilfe … Hilfe ! (den enda tyska ord som Thomas för övrigt kan) 

Putte blev sedan tilltalad med namnet Läderlappen ! 
 

Putte berättade även frivilligt om en episod när han tidigare varit utomlands och råkat sätta 

sig på en stenpelare (redan detta påstående framkallade skratt vid dethär laget) Det bar sig inte 

bättre utan att på pelaren fanns ett färdigtuggat tuggummi. Nu uppstod problemet att avlägsna 

eländet från byxbaken. Han hade hört att om man kyler ner gummit så går det sedan att bryta 

loss. Glad i hågen tågade han fram till den kvinnliga portiern på sitt hotell och sporde: I have 

got chewinggum in my as … do you got some ice ? Nu vred sig formligen församlingen i 

skratt och Putte fick nu även tilltalsnamnet  GummiTarzan !  

 

Episod 7 

Thomas insåg nu att han borde lära sig tyska. Vid minst två tillfällen när han trott sig beställa 

läckra soppor fick han in varma koppen. 

Han passade även på att fotografera sig själv med sekreterarens kamera, bilden skulle visst 

komma till användning för en kontaktannons som han planerade införa i Bremen News ! 

Ordalydelsen i annonsen skulle vara: 

Var finns du medelålders man med utpräglat tycke för läder o nitar 

(ev. nämndes något om hundkoppel) 

Svar med foto önskas snarast under sign. „Livlig sjukgymnast“ 
 

Agerandet kan synas mycket märkligt och dubbelbottnat för ena stunden 

ropar han på hjälp och den andra söker han kontakt med någon från Blue 

Oysters. 
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Episod 8 

Vid ett annat tillfälle satte Hartmut sekreterarens goda namn och rykte på spel genom att 

framföra till en kvinnlig barinnehavare att jag ville besöka „de dåliga flickorna“ 

Vi fick en noggrann vägbeskrivning med karta o allt men eftersom det regnade ymmigt denna 

natt och vi var blöta både invändigt som utvändigt så blev det inget studiebesök. 

 

Maria missuppfattade tydligen våra ädla avsikter att enbart avlägga ett studiebesök och vräkte 

ur sig förnärmat: „Kan ni gubbar knulla för 185 kr så … thats fine with me“  

Det var tydligen någon avdragsbegränsning för representation hon åsyftade, men då vet inte 

Maria att gubbarna varit med förut, eller som man säger här i tyskland: „Wir haben doch 

anderen metoden“ 

 

Episod 9 

Matvraken demonstrerar här hur man inmundigar de typiska Tyska specialiteterna: Eisbein, 

Hackepeter med Öl o Malteser. Bertil föll också senare för Reiberkuchen med äppelmos. 

Putte valde en Hackepeter och framhöll att denna maträtt var äten en gång förut. Trots en del 

stärkande drycker kände han sig tvungen att skicka ut anrättningen så att nästa gäst skulle få 

något att äta. 

 

Episod 10 

På en av krogarna stötte vi ihop med fotbollshuliganerna (närmast hotellet) 

Det sjöngs mera väckelsesånger och Thomas fick två dartpilar att kasta på 

någon. 

Annika ville agera måltavla med bakdelen. Men Thomas var dock så 

finkänslig att han valde att överlämna pilarna till Douglas för att kastas under 

mera stillsamma omständigheter i hemmamiljön. 

 

Episod 11 

Putte demonstrerar här anledningen till att han var tvungen att sluta 

som polis: 

 

 

Han har helt enkelt för lätt att se mellan fingrarna ! 
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Episod 12 

I samband med att vi alla från Sällskapet Oxhornet hade samlats på restaurang Friesenhof, 

(belägen centralt i Bremen) för en gemensam måltid började Hartmut ägna sig åt skönsång. 

Han hade engagerat 3 till 4 äldre inhemska damer, kanske den Tyska varianten av Harmony 

Sisters, vad vet jag. Man började med en tysk snapsvisa efter detta brast alla fördämningar 

och det blev ett sjuhelsikes sjungande, det hela slutade med att Hartmut traditionsenligt sjöng 

restaurangens meny. 

 

Episod 12 

Jag tror att Åsa framförde resans mest ekivoka historia, och den går tyvärr inte ens att 

försköna: 

 

Vad göra när man fått gåshud på pitten ??? 

Jo … man drar naturligtvis av gåsen !!! 

  

*** 
 

Verklighetsrelaterat och sanningsenligt berättat av er ständiga sekreterare o  

följeslagare, som trots alkoholkänsligt förmaksflimmer och en nyutvecklad astma åndå 

valde att deltaga under resan ! 

 

 

Hälsningar fr. Beverly Hills gm. Harry Kjellman 

 

 

 

 

 

Bilagor: 1. Deltagarlista för Oxhornet 
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Prislistan 

 

 
Resan kostade 1895 kr per person inkl. 2 nätter på hotell med guidad stadsrundvandring och 

tillträde till det Bayerska Öltältet. 

 

 

På krogen kostade: 1 öl a´0,4L  EUR  2:60 

  1 snaps a´2cl   1:60 

  1 Underberg a´2cl  1:90 

  1 kopp kaffe   1:80 

  Bra mat mellan         6:50 till  8:50 

 

I affären kostade: 1 Malteser Aquavit a´0,7L  12:29 

  1 Bummerlunder Gold a´0,7L 10:79 

  (tysk Aquavit) 

 

På färjan mellan 1 Gammel Dansk a´1L  18:52 

Rödby – Puttgarden 1 Jubileums Aquavit a´1L  18:65 

 

 

Dåliga flickor: Uppgift saknas ! 

 

 

 

  
   

 


