
Rivets resa till Skåne 

 

Tisdagen den 2 maj 2017 

 

Resan startar från Bua skola där 7 resenärer stiger på för att åka vidare till Varberg och 

hämtade upp oss andra på Varbergs station. Totalt var vi 30 st resenärer. 

 

Solen skiner men det är kallt och blåsigt! 

 

Färden går E6/E20 söderut till Ängelholm, där vi stannar på den fina rastplatsen vid 

Erikslund för att äta våra medtagna frukostkorgar. 

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

 

Färden går sedan vidare via Malmö ner till Skurup, där vi skall göra besök på 

Johannamuséet. 

Johannamuséet har något för alla, där finns det mesta, veteranbilar, motorcyklar, 

vardagliga bruksföremål, leksaker och mycket mer. Där finns också en utställning om 

Stålfarfar, rekvisita ur Hasse & Tages och Jan Troells filmproduktioner.  

I ”Johannas Bio” kan man se en film om museets grundare Manfred Almkvist.  

Vi blev guidade runt i museet av Bengt Almkvist och sedan blev det tillfälle att se sig om en 

stund på egen hand. 

http://www.johannamuseet.se/ 

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

 

Nästa anhalt skulle bli restaurang Fars Hatt, där dagens lunch skulle serveras. 

Men den klassiska vägkrogen Fars Hatt, i Hylteberga längs E65 mot Ystad, hade brunnit 

upp och gick inte att rädda. 

http://www.skd.se/2017/02/27/restaurang-brinner-i-skurup  

 

Lunch blev istället på Sjöbo Gästgifvaregård. Där det blev slottstek till lunch. Mycket gott. 

http://www.sjobogastgifveri.se  

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

 

Efter lunch går resan vidare genom sydöstra Skåne och till Simrishamn, där vi besökte 

Nordic Sea Winery. Besöket inledes med en kort film, som ger en god bakgrund och 

en djupare förståelse för vinets grunder. Därefter besökte vi  

vineriet, produktionen, ekfatshallen och vingården och avslutar med en provning av 

fem olika viner, till vinet serveras en delikatesstallrik . 

http://nordicseawinery.se  

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

 

http://www.skd.se/2017/02/27/restaurang-brinner-i-skurup
http://www.sjobogastgifveri.se/
http://nordicseawinery.se/


Färden går vidare in till centrala Simrishamn, där vi checkar in på Hotel Svea, som ligger 

centralt nere vid hamnen. Under kvällen serverades middag i hotellets restaurang. 

 

Varmrätt 

Pocherad laxfilé med apelsinkokta morötter, hollandaisesås och potatis efter säsong 

 

Dessert 

Äppelkaka med vaniljsås 

 

Sen var vi mätta och trötta efter en trevlig lärorik dag.  

God Natt 

 

 

3 maj 2017 - onsdag 

 

God morgon! 

GRATTIS Janne Nilsson som fyllde år idag! 

Mätta och belåtna efter att vi ätit god och närande frukost, checkade vi ut från hotellet och 

startde vår resa norrut.  

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

http://hotellsvea.se  

 

Vi åker förbi Brösarps backar, Yngsjö. 

I Åhus möts vi upp av S:ta Annas Gille. Anders Håkansgården, belägen vid väg 118 i Åhus 

södra del, är Gillets fasta punkt i tillvaron.  

I gården finns huvuddelen av Gillets samlingar och det är också här Gillets medlemmar 

träffas för att bedriva arbetet med bevarandet av Åhus kulturarv. 

 

Gården fick sitt nuvarande namn i samband med att S:ta Annas Gille förvärvade den 1988. 

Anders Håkansson, en av gårdens tidigare ägare, lät i början på förra seklet bygga om 

gården till i stort sett det utseende fastigheten har i dag. Gårdens siste brukare, Anders 

Andersson, son till Anders Håkansson, bodde i gården fram till sin död 1990. Efter hand 

har byggnaderna rustats upp - till största delen av ideellt arbetande och engagerade 

medlemmar - och fungerar i dag som en ändamålsenlig och välbesökt hembygdsgård. 

 

Gården har anor från slutet av 1600-talet. Kronohemmanet Åhus No 56 - som gårdens 

första beteckning var - skulle hålla häst åt fältprästen vid Majorens kompani av Södra 

Skånska Kavalleriregementet. Ohla Pärsson, som brukade gården från åtminstone 1742, 

förvärvade hästhemmanet från Kronan 1746. Sedan dess och fram till gårdens siste brukare, 

Anders Andersson, har den varit i samma släkt. 

 

http://hotellsvea.se/


Gården har nedmonterats och flyttats ett antal gånger innan den hamnade på sin 

nuvarande plats omkring 1850. På kartor från 1770-talet motsvaras gårdsplatsen i dag av 

Lisa Fajerssons hus och tomt, Missionsgatan 20, och Köpmannagatan söder därom. Med 

undantag från smärre tillbyggnader är boningslängan på Anders Håkansgården rimligen 

den del som finns bevarad från tiden då gården hamnade där den nu finns. Ny loge och 

nytt stall uppfördes av Anders Håkansson kring förra sekelskiftet.  

 

När repslagarmästare Gotthard Malmström 1966 upphörde med sin  

yrkesutövning, erbjöd han S:ta Annas Gille i Åhus sin verkstad. Föreningen blev  

ägare till repslageriet med inventarier den 1 september 1967. Den då 70 meter  

långa repslagarbyggnaden var belägen vid Sandvaktaregatan på en tomt som var  

ämnad för bostadsbebyggelse. Gillet, som med tacksamhet mottagit gåvan, stod  

nu inför ett stort problem, flyttning, med allt vad det innebar - inte minst  

ekonomiskt. Med stöd av landsantikvarien och hjälp från främst AMS,  

landshövdings Westlings fond och Villands Härads Hembygdsförening revs,  

transporterades och återuppbyggdes repslageriet  

1971 - 1972 på sin nuvarande plats intill den södra rondellen längs väg 118 i Åhus. 

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

 

Efter detta går färden vidare till Trollebygdens vackra landskap, mitt mellan Trolle Ljungby 

slott och Tosteberga ängar. Minas chokladstudio som har egen tillverkning av praliner 

m.m. I butiken finns även torkade frukter och bär, ekologiska nötter, fryst kött från 

Viltboden och Sotnosen´s korvcafé, skånska chips, drycker från Linas och binas och lättöl 

från Charlis brygghus. 

http://chokladstudion.se/  

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

 

Färden går vidare till Bäckaskogs slott, där vi inleder med att äta  

lunch.  

Dagens soppa. Nattbakad rapsgriskarré med ramslökssky och potatispuré. Kaffe och 

kaka. 

Efter lunch får vi en guidad visning av slottet. De äldsta delarna av Bäckaskogs slott 

härstammar från tidigt 1200-tal, då det inrättades som kloster. Vid reformationen drogs 

sedan klostret in och på 1600-talet blev det en befäst slottsanläggning och fick sin 

nuvarande utformning. Från 1818 arrenderades slottet av kronprins Oscar som sedan 

överlät det till sonen Karl XV. Han utvidgade parken, uppförde trädgårdsmuren och 

byggde ett orangeri.  

Sedan mitten av 1900-talet används Bäckaskog för konferenser och kurser, men  

är öppet året runt för alla besökare. Bäckaskog är statligt byggnadsminne sedan  

1935. TV-serien Stjärnorna på slottet har spelats in på Bäckaskogs slott 

http://www.backaskogslott.se  

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

http://chokladstudion.se/
http://www.backaskogslott.se/


 

Från Bäckaskog går resan tillbaka hemåt med uppehåll vid Gräddhyllan Lantkafé  

utanför Markaryd, där det serveras kaffe med ”dopp”. 

Gräddhyllan Lantcafé, en gård från 1870 talet, har ett naturskönt läge vid Lagan med utsikt 

över Tånnerydsdammen. 

http://www.graddhyllan.net/   

Obligatoriskt toalettbesök innan avfärd  

 

S&S resor levererade! 
Allt klaffade!   

Vi var i tid på alla ställen! 

 

Roger körde bussen lugnt och fint Henrik räknade in oss och berättade om sevärdheter 

efter vägen. Men även många roliga historier hade han på lager. 

 

 

 

http://www.graddhyllan.net/

