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Turen var selvfølgelig nøje planlagt, men vejrudsigten gav os grå hår i hovedet. Regn i stride 
strømme. Så galt gik det ikke, slet ikke. Så da medlemmerne fra MidtNatur og Natur-Øst steg af 
bussen på Nordre Toldbod, var vejret stille, gråt, diset og lunt. Ved kajen lå båden Jeppe parat. Vi 
gik ombord, de fleste tog plads på dækket. Desværre kunne vi kun se udsejlingen gennem 
havnen. Så snart vi var ude af den, var alt gråt, men lunt og vandoverfladen viste sig som det 
smukkeste sølvspejl.

    Ved ankomsten i Bäckviken var vejret stadig smukt, så vi startede vandring langs kysten mod 
Hakens Fyr ad Hakenstigen, en meget idyllisk tur med smukke huse på den ene side og Øresund 
på den anden. I kanten lå der flere fugle, ederfugle, ænder, en af dem med ællinger og skarver. 
Her var der også nogle fine blomster, Rosen-Katost, Korbær,  Alm. Knopurt, Tornet Salat, og 
Prikbladet Perikon. Husene var også værd at kikke på, især var der et med en fantastisk smuk 
have med masser af blomsterende planter. Et andet hus havde en tobaksplante langs muren, og 
humlen snoede sig op ad et vejskilt. Ved Husvikvägen var der stop, her skulle vi samles op af den 
lokale bus, men inden da var der tid til en lille tur til den lille havn, Norreborg, hvor kaffen kunne 
indtages.

    Bussen fragtede os tværs over øen til S:T Ibbs Kirke, som lå på kanten af skrænten, så 
udsigten herfra var meget smuk ned over Kyrkbacken. Vi kunne spotte en sæl, der lå på en sten i 
vandet ud for havnen. Kirken blev åbnet for os, og de fleste kikkede ind i den fine gamle kirke.

    Frokosten nede i Kyrkbacken nåede vi også i tørvejr, men på turen tilbage fra en lille 
skræntvandring med Svalerod og bedre udsigt til sælen på stenen. Her begyndte det så småt at 
regne. Ind i bussen og videre til Tycho Brache Museet. 

Her var der læ at finde, og muligheden for endnu en vandring var der, men en del tyede til den 
nærliggende Turistgård, hvor der var læ, hygge, kaffe og kage og godt selskab.

    Igen med bussen det sidste stop tilbage til Bäckviken, det regnede stadig, men her var der 
også mulighed for læ, hvis man ønskede det. Nogle smagte på den dejlige is, som fås på havnen, 
andre drak en øl under parasollerne. Der var også en udmærket ventesal ved Landskronafærgen. 
Alle klarede sig, og Jeppe kom rettidigt. Tre stykker smørebrød stod parat til os, da vi sejlide 
klokken 18.05. Sultne og trætte var vi, og det var dejligt, at Fladsø Turistfarts bus holdt og ventede 
på os på Toldboden.
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