
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den 13 augusti 2011 var det återigen dags för vår kör 

att ta med sina damer och i buss bege sig mot inledningsvis hemligt mål. Trots snärjande och listiga 

frågor lät sig de som visste inte lura sig att avslöja vart vi var på väg - vi var alla dock helt överens om 

att färden huvudsakligen gick norrut, vilket öppnade för att gissa på mål såsom Ven, Båstad etc. Alltid 

lika roligt att försöka lista ut slutmålet – vår duktige busschaufför bidrog också till att förvilla oss 

genom att ta bitvis väldigt snirkliga omvägar till resans olika delmål. 

 

Vår käre reseledare Alf tog emot iförd denna eleganta hakprydnad. Det skulle dock visa sig att den 

lite överraskande försvann under resans gång!                                        

Första stoppet var Skäralid och Kopparhatten i Söderåsens nationalpark, varifrån översta bilden 

kommer.  En ganska betagande utsikt! Jan drog på sitt skinnförkläde och bjöd på synnerligen god saft 

som höjde stämningen högst påtagligt.  

 



Att bara dricka saft kan bli lite enformigt – hur god den än är - därför dukades utomordentligt goda 

sillamackor också fram, vilket vi särskilt tackar våra medföljande damer för! 

     

 

 

  

Tyvärr visade sig vår konstnärlige ledare Sasa och hans fru Nicole tydligen ha hållit sin karta upp och 

ner och kunde dessvärre inte ansluta sig till gruppen förrän vi kom till den intressanta utställningen 

över Hallandsåstunnelbygget: 

 

Här ses ett av de minst 15 000 tunnelsegment som tunnelns väggar skall beklädas med, samt en 

modell av själva tunnelborren. 

 

Under besöket på Projekt Hallandsåsen fick vi en guidad tur och kunde bland annat beskåda denna 

gigantiska karta över åsen där guiden troligen pekar ut området som heter ”mellanslaget” och som 

orsakat många av tunnelprojektets bekymmer. Totalt sett var vi så nöjda med besöket att en del av 

oss brast ut i spontan sång ackompanjerade av Mäster Bengt på osträngad krycka. 

 

Det var troligen tänkt att vi därefter skulle bege oss raka vägen till den lilla byn Gånarp och dess 

välkända – helt berättigat skulle det visa sig – kaffestuga. Emellertid visade vår förträfflige chaufför 

nu att det fanns alternativa vägar till Gånarp – vilket givetvis på nytt satte igång livliga spekulationer 

om resans egentliga slutmål. Turen gick bland annat på små slingriga skogsvägar och vi kom fram till 

Gånarp, så att säga bakvägen… 



 

 

Bilderna talar sitt tydliga språk. Festligt, fullsatt och folkligt. Gemytet sitter i väggarna. Bengt fick fatt i 

ett riktigt instrument och vi brast alla återigen ut i skön spontansång – eller om vi kanske hade ett 

litet sånghäfte? Hur som helst illustrerar Staffan här synnerligen väl uttrycket ”glad som en 

speleman”. 

Nej, Gånarp var inte resans slutmål. Mycket skulle visa sig återstå! 

 

 

Varifrån har man denna magnifika utsikt? Jo, om man kör Italienska vägen ut ur Båstad och stannar 

längst upp! Återigen var det saftkalas och tid för en stunds eftertanke… 



 

Vi befinner oss nu längst upp på den runda utstickande del av vårt vackra landskap som heter 

Bjärehalvön. Mitt på denna ligger Västra Karup, Birgit Nilssons födelseby och där hon också ligger 

begravd. 

Det visar sig att nu att våra reseledare inte längre kan dölja det faktum att vi faktiskt var på väg till 

Torekov. Någon i bussen lär på ett tidigt stadium ha gissat just på detta resmål. 

Dags för ännu ett litet saftkalas: Vi befinner oss på hamnplanen i Torekov. 

 

Exakt varför K-G hade med denna hopfällbara cykel fick kanske aldrig en helt tillfredsställande 

förklaring, men han sågs faktiskt trampa iväg på den mot för oss andra okänt mål… 

Här har vi äntligen nått resans slutmål – den helt fantastiska restaurang Hotell Torekov, en liten bit 

utanför själva byn . Att mat och dryck var av högsta klass behöver knappast sägas, men nu blev det 

sagt ändå! 

 

 

 

Tack MKSS för en fantastiskt trevlig utflykt! 

 


