Sverigestur til Trelleborg – og lidt længere
8. september 2013
Årets anden tur til Sverige havde vikingeborgen Trelleborg som hovedmål,
men både på udturen og hjemturen var der mange ting at se på.

De førstankomne havde travlt med at kigge ned i jorden og så derfor ikke at Maria kom den anden vej fra!

Turen havde udgangspunkt på Tårnby Torv hvor deltagerne indfandt sig pø om pø. Ved
afgangen var vi otte Vespaer med otte deltagere: Niels, Maria, Hans, Lenard, Palle og
Jeremy anført af formand Jesper med Jan som bagtrop. Tro det elle lad være: Det
lykkedes alle Vespaerne at ankomme til billetsalget i Sverige – på samme tid, hva’ gi’r I?

Første stop i Sverige var Skånegården som ligger lige bag ved broterminalen. Her kom
turens første glædelige overraskelse: porten til bagindgangen stod åben. Vi kørte lige frem
efter næsen (se billedet herunder), sigtede på den grønne dør i baggrunden – og drejede
skarpt rundt om hjørnet til højre! På den måde kunne vi køre direkte på lokalvejen til
Bunkeflostrand uden at skulle via motorvejen.

Niels nåede at indfange smutvejen

Jans kort over ruten (den blå streg)

Derefter kom der rigtig gang i Vespaerne. Turen gik så tæt på kysten som muligt via
Vellinge til Foteviken hvor der er et vikingemuseum og i sæsonen en arbejdende
vikingelandsby.

Desværre holdt museet lukket,

men udsigten var god nok, dvs.Sjælland i det fjerne!

Næste stop var Skanør havn. Undervejs passerede vi Falsterbokanalen som siden den
blev gravet i 1940 har sparet skibsfarten for mange sømil rundt om halvøen
Skanør/Falsterbo.

På havnen kunne man købe både fisk og is, men deltagerne havde jo madpakker med, så....

Nu gik turen direkte til det egentlige mål: Trelleborgen i byen Trelleborg. Vi kørte ad
lokalvejen langs stranden hvor den opmærksomme kører noterede sig den – godt skjulte –
søbefæstning i form af betonstillinger forberedt for skyts og mandskab. Da det er en
forsvarshemmelighed har vi ingen billeder!
Så nåede vi frem til borgen som ikke er sådan at indtage. Men når man kommer inden for
voldene, kan man bekvemt indtage sin medbragte mad.

Vespisterne belejrer Trelleborgen

... og belønnes med en tiltrængt frokost

Under frokosten drøftede vi bl.a. om byen har fået navn efter borgen eller omvendt. Det
fandt Jan en forklaring på på en planche uden for voldene. Navnet ”Trelleborg” findes
både her og ved Slagelse i Danmark, mens borgtypen findes flere andre steder (fx Fyrkat
og Aggersborg), og navnet synes at hentyde til en bestemt træbygningsdel som indgik i
konstruktionen. Ergo: byen fik navn efter borgen.

Borgområdet er helt omgivet af boligblokke hvilket forstyrrer illusionen om vikingetiden noget

Efter dette ophold i en lille stump af svundne tider forestod turens hemmeligholdte
vovestykke. Ville det lykkes turlederen at føre de otte Vespaer ud af byen uden at bruge
motorvejen? Ja, og det var turens anden glædelige overraskelse. Forarbejdet via Google
Maps og det lokale bykort stod sin prøve. Man kunne godt komme ad Østergade og videre
ad Østre Forstadsgade via cykelstien under hovedvejen. Og på den måde førte den
smukke, ikke ret trafikerede, lokalvej os til Smyge Huk med en lille afstikker til Gislövs
Läge.

Alt efter lyst og trang kunne man her snakke, gå på toilettet eller se på gamle fiskerbåde

Smyge Huk er Sveriges sydligste punkt. Det har man gjort et stort nummer ud af med
både udsigtsplatform, kompasrose i brolægningen og vejviser til verdens vigtigste centre.
Vejviseren peger i alle retninger: Berlin, Moskva, Stockholm og til noget så fremmedartet
som ”Trelandspunktet”. Det viste sig at være det sted hvor Sverige, Norge og Finland har
fælles grænse (tak, Maria).

Turens uventede overraskelse stod Formanden for. Han førte nemlig selskabet et par
gange rundt på de små skånske grusveje, for endelig pr. intution at lande i Klagstorp,
hvilket deltagerne tog ret pænt. Den sidste planlagte overraskelse stod Jan for. Han
kendte nemlig et godt kaffested lige der. Rustibusa hedder det. Her var mange bidrag til en
god oplevelse: spændende have, venlig betjening, god kaffe, skånsk æblekage og billige
priser Nyd billederne nedenfor.

Der var mange sære ting i haven: Et solur med snoet søjle og en gravsten som cafébord!

Vi måtte vente nogen tid på traktementet for krofatter var alene om alle søndagsgæsterne

Turens allersidste glædelige overraskelse kom da vi igen stod på Tårnby Torv og kunne
konstatere: Godt vejr, ingen uheld og ingen vrangvillige Vespaer. Formanden takker
vejrguderne, forsynet og deltagerne.
Niels har fotograferet, Jesper skrevet teksten, og Freddy har læst korrektur og kommenteret

