Medlemsresan 22 maj 2016
Med start och upphämtning, av de 33 medlemmar, som anmält sitt intresse att åka
med på den upplevelserika resan till Bjärehalvön, i Kungsbacka kl. 8.00 och därefter i Åsa, Sunvära och slutligen Halmstad kunde den nu samlade gruppen anlända till Skottorps slott där ägarinnan Ingmarie Müller-Uri välkomnande tog emot oss på slottstrappan.

Efter kaffe och fralla berättade Ingmarie inlevelsefullt och engagerat om både slottets mycket intressanta historia och familjens egen historia och hur det kom sig att de blev ägare
till slottet, arbetet med att få det i dagens skick och visioner om framtiden.
En minst sagt intressant historia som slottet har. Några axplock ur den är:
Slottet är byggt i Empirestil och några exempel på empirearkitektur i Sverige är Skottorps slott i
Halland, Rosendals slott i Stockholm samt Elghammars slott i Södermanland.
Första gången man hör talas om Skottorp är 1436 men då låg inte gården på nuvarande plats, utan ett par kilometer bort. Skottorps Slott uppfördes ursprungligen av Frans Joel
Örnestedt på 1670-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.
Den 6 maj 1680 gifte sig Karl XI med Ulrika Eleonora på Skottorp.

Den förskönade och önskvärda bilden av slottet innan det blev byggt, dvs så som
tänkte att det skulle bli när det blev färdigt. Nu blev det inte riktigt så av olika anledningar.
Under 1700-talet var det släkterna Coyet och von Krassow som ägde Skottorp och
de skötte om ägorna men dessvärre inte slottet.
Handelsmannen och Kommersrådet Peter Möller från Helsingborg köpte det förfallna slottet 1813. Släkten von Möller ägde godset 1813-1986 och den mest berömda var Peter
von Möller.
Kommersrådets son, Peter Möller den yngre, blev känd som den store jordbruksreformatorn i Sverige i mitten av 1800-talet. Han introducerade bland annat jordförbättringstekniken märgling, = tillförandet av märgel, dvs. jordarter med hög halt av kalciumkarbonat, som
fick stor betydelse för Hallands jordbruk. Han adlades för sina gärningar inom jordbruket 1861
och heter därefter Peter von Möller.
På 1830-talet fick slottet sitt nuvarande utseende efter ritningar av hovintendent
Carl Fredrik Sundvall, som var arkitekt till såväl park som byggnader, väggmålningar och möbler. Byggnadsstilen blev den då moderna stilen empire (efter Napoleon) och som företrädare för
denna stil räknas Skottorp som det främsta och mest välbevarade i Sverige. I samband med
slottet byggdes också det fantastiska Stenstallet 1820.

Redan på 1850-talet byggdes ett mejeri intill Stenstallet på Skottorp. Där tillverkades både ost och smör, förutom att man sålde grädde och dryckesmjölk.
Skottorps Slott blev förklarat byggnadsminne 1986 och jordbruksegendomen styckades av 2002.

Efter själva slottsbesöket besökte några den i norra annexet liggande Chokolaterian
och därefter besökte vi Skottorps Slotts stenstall, som inrymmer ett modernt mejeri, Skottorps
Mejeri AB, där man framställer högklassig ost. Osten tillverkas av mjölk från Säteriet som
ligger vägg i vägg med mejeriet. Under ostmästare Stig Johanssons sakkunniga ledning
framställs Skottorps Ambrosia Special, Skottorps Grädd, Skottorps Port Salut, Skottorps
Cheddar, Skottorps Special Extra Lagrad, Skottorps Svart XI och Skottorps Alpost. Några av oss
passade på att inköpa några av dessa läckerheter till för dagen rabatterat pris.

Efter besöket på Skottorps slott for vi vidare till Skottorps Stengods, ett krukmakeri där Åke och Anders Walldén tillverkar ugnseldfast, micro och maskindisksäkra vardagsoch prydnadsföremål, som de försäljer direkt i krukmakeriet. Här finns även möjlighet att på
egen hand tillverka föremål som de sedan bränner och färdigbehandlar. Normalt har de stängt på
söndagar men de hade välvilligt ställt upp för vår skull denna söndag.

Nu var det lagom att äta lunch så därför for vi till Hovs Hallars Hotell & Restaurang. Denna ligger precis där Hallandsåsen möter Kattegatt. ”Kom och slå er ner på Hallandsåsens sista utpost” och rikta blicken ut mot havet och den obrutna horisonten. Här serveras traktens och havets olika läckerheter med grönsaker från egna odlingar, allt efter säsongens skiftningar. De håller skånska traditioner levande med råvaror från trakten.

I det intilliggande välkända naturreservatet med dess säregna klippor finns promenadstigar så att man kan njuta av naturens fantastiska klippformationer. Här möts Hallandsåsen
och havet på ett mycket dramatiskt sätt med höga uppspruckna klippbranter, raukar, klapperstensfält och grottliknande formationer. Många betraktar detta som en av Sveriges mest spännande och vackra platser med sina branta klippor och vidsträckta klapperstensstränder. Här kan
man solbada på släta klipphällar, vandra längs de slingrande stigarna eller slå sig ner i det böljande gräset på platån ovanför klipporna.
Nåväl efter en läcker lunch där många av ingredienserna som var lokalt producerade njöt vi av den bedårande utsikten över västerhavet innan det var dags att fara vidare.
Nästa besöksmål blev Norrvikens trädgårdar strax utanför, väster om Båstad.
Här mötte oss guiden Ingrid Persson Skog vid entrén och under hennes sakkunniga ledning
guidades vi runt i de olika fantastiska trädgårdarna, som med olika inriktningar och utformning,
tillvaratar naturens olika skiftningar under årets årstider.
Norrvikens trädgårdar ligger vackert på Hallandsåsens norra sluttning med utsikt
över Laholmsbukten, bara några kilometer från Båstad på Bjärehalvön. Här kan vi njuta av trädgårdsstilar från olika länder och tidsepoker.

Ett besök på Norrviken är som en resa tillbaka i trädgårdshistorien. Här möts trädgårdsstilar från olika hörn av Europa, och längre bort än så. Mannen bakom trädgårdarna, som
började anläggas i det gynnsamma klimatet utanför Båstad 1906, heter Rudolf Abelin. Idén hade
han fått på resor runt om i Europa, han hade inspirerats och fascinerats av trädgårdar i olika
stilar. Tanken med Norrviken var att den skulle fungera som en inspirations- och mönsterträdgård för allmänheten. Trädgårdarna var först planerade att ligga utanför Norrköping, men på
grund av järnvägens dragning där fick Abelin leta efter en ny placering, och i dag kan alla Bjärebor glädjas åt att det var här de hamnade. Genom årens lopp utvecklades och växte Norrviken,
och olika vackra stilträdgårdar anlades, till exempel den japanska trädgården, vattenträdgården,
barockträdgården och renässansträdgården.
Stilträdgårdarna är förstås givna att strosa omkring bland och njuta av när vi kommer till Norrviken, men passa också på att titta på parkens bäckravin, den stora fruktträdgården
och hasselodlingen. För att inte missa något är det klokt att vi följer någon av de tre markerade
stigarna som leder oss genom trädgården.

Norrviken är även en spännande plats för barnen med alla gröna ytor att springa
runt på. Här finns en lekplats och ett vresbok träd som barnen får klättra i. Och det går utmärkt
att äta sin medhavda picknick i gröngräset runt om i trädgården för den som vill det. Men det
finns också ett café och en restaurang för den som vill sitta lite bekvämare. Hundar är välkomna
och parkeringen är fri under trädgårdarnas öppethållande. På andra tider finns det inget tillträde
till trädgårdar eller parkering.
År 2006 utsågs Norrvikens Trädgårdar till Sveriges vackraste park och Europas
näst vackraste.
På vägen ut från Norrviken passerade vi Rudolf Abelins grav, som är placerad på
norrsidan av mittaxeln genom alla trädgårdarna och strax innanför grindarna.

Efter den fantastiska promenaden och upplevelsen av de vackra trädgårdarna
ställde vi kosan mot dagens avslutande mål: Café Killeröd.
Högt placerat på norrsluttningen av Bjärehalvön ligger Café Killeröd. Caféet är beläget mellan
Förslöv och Båstad ca 150 meter över havet, med en fantastisk utsikt över Bjärebygden och
Kullaberg. Caféets specialitet är Äppelmarängtårta med vaniljsås, Carl Johan Bernadotte tryffelbiskvier och inte att glömma deras omtalade räkmacka. De bakar allt i det egna bageriet.

I entrén togs vi emot av ägarinnan Eva Schacht som tillsammans med maken Dick
driver detta Café. Inrett i lyx med mycket guldig och stilfull inredning. Här serverades vi en av
caféet specialiter: äppelmarängtårta och kaffe, mycket och förrädiskt gott. På altanen kunde vi
njuta av den bedårande utsikten över Skälderviken med Kullaberg på andra sidan.

Inget varar beständigt så efter cafébesöket lastade vi bussen för sista gången på
Bjärehalvön och anträdde återresan till vardagen på hemmaplan efter en synnerligen omväxlande, solig och intressant medlemsresa.
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