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Torsdag 2010-05-13  (Kristi Himmelfärdsdag) 

Tjolöholms vänners vårresa startade i Kungsbacka kl. 08.oo. Vi var några tappra 11 st. som 

ställt upp och intog våra platser i bussen. Färden gick söder ut och i Åsa ökades ressällskapet 

med 4 personer och i Halmstad med ytterligare 2 st. Vi blev totalt 17 resenärer, som skulle få 

en angenäm samvaro och upplevelser. 

Vår första anhalt blev Café Killeröd på Hallandsåsen ovanför Båstad. Där var framdukat kaffe 

och dubbelfralla vilket smakade utmärkt samtidigt som man har en underbar utsikt över 

Skälderviken 

 

   
 

Efter ¾ rast fortsatte vi till Helsingborg och med färjan över sundet till Helsingör. Direktfärd 

till Kronborg slott där vi fick gå igenom slottssalarna, slottskyrkan och kasematterna. 

Kronborg slott byggdes på 1420-talet för att ta upp tull av fartyg som passerade  genom  



Öresund. Efter en brand 1629 restaurerades slottet till sitt nuvarande utseende. Slottet 

fungerade som fängelse och militäranläggning fram till 1922. 

 

       
 

Det är skönt att räta på benen efter bussturen.        I väntan på guide i en av salarna. 

 

            
 

Salarna är enorma och perfekta för dans.                                      Kyrkorgeln är mycket vacker.     

Eller hur Marianne och Kjell? 

 

       
 

Kasematterna kan vara skrämmande med endast små lampor för vägledning. Och mitt bland 

gångarna träffar man på Holger Danske, som slumrar här tills Danmark är i stor fara. Då 

kommer han upp och räddar Nationen.   Mycket effektfullt! 

 

 



       
 

När vi avverkat slottet var det dags för en välsmakande lunch ( Kalvgryta ) på Gamle 

Humlebaeck Kro. 

 

Vi steg på bussen för att åka den korta vägen till Lousiana som hade utställning om färger i 

konsten. Många fasta utställningar av tavlor och skulpturer förekommer ju också. 

 

       
 

Picasso är representerad               Skulpterade figurer står bland besökarna 

 

       
 

En promenad i parken är skön med blommande träd och Skulpturerna utomhus är mäktiga och 

vädergudarna var oss nådiga. Visserligen kallt men uppehållsväder. 

 

Nu återstår för dagen endast resan till vårt hotell i Gentofte. Vårt hotell dateras till 1667 för att 

resande på den långa vägen till Köpenhamn skulle kunna övernatta. 



Rummen är fräscha och en stunds vila före den goda middagen var inte fel. 

 

        
 

Margareta, Rut, Gunnar, Marianne, Inger          Sigbritt, Gilbert, Birgitta, Kurt, Rose-Marie, 

              Ulle 

  

            
 

Brita, Ragnhild, Lasse                                          Chaufför Bertil, Kjell, Majken 

 

          
 

Resten av kvällen tillbringade vi i ett av konferensrummen på våningen över restaurangen. 

Där serverades vi kaffe med avec.   

 

 

 

 

 



Fredag 14 maj 
 

Efter en natts sömn i sköna sängar möttes vi för frukost i matsalen. Bussen äntrade vi kl 9 för 

att färdas till Karen Blixenmuséet i Rungsted. Tyvärr fick man inte fotografera inomhus så 

miljön får bli minnet härifrån. 

 

      
 

Karen Blixen                Huvudbyggnaden         Parken 

1885 – 1962 

 

Nu ställs färden mot Sverige, men att åka genom Köpenhamn var inte det lättaste. Där var 

åtskilliga vägarbeten och dessutom Köpenhamnsfestival vilket kostade oss dubbel restid. 

Så småningom anlände vi dock till Trollenäs slott i Skåne. Där var också fotoförbud inomhus, 

men miljön skvallrar om att man bor ståndsmässigt där.  

 

            
 

Slottet från 1386-1412. Förste ägare är                   Sommarkapellet byggt1660 är ej uppvärmt 

Adelsätten Thott och senare Trolle 

 

     
 

Färden gick nu vidare förbi Trolleholms slott där vi inte fick gå in, men fotografera utomhus 

är ju alltid tillåtet. 



 

Nu är det sista delen av vår resa och kvar står endast eftermiddagskaffe. Det fick vi på den 

ombyggda byskolan i Gånarp söder om Hallandsåsen 

 

        
 

Skolan fungerar i dag som kafé och har hemslöjdsförsäljning. Färska smörbullar, sockerkaka 

och mandelflarn gjorde pausen till ytterligare en höjdpunkt. 

 

Efter detta gick färden direkt till våra avstigningsplatser i Halmstad, Åsa och Kungsbacka. 

Alla var mycket nöjda med denna resas upplägg och genomförande. 

 

2010-05-24 

 


