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Finn og Jan kørte en 3-dages tur til Solskins-øen, og jo, solskin var med os det meste af 
tiden. Vi kørte øen på kryds og tværs, i alt blev det næsten 500Km. Og denne gang uden 
mindste problemer med Vespa'erne. 
Dog var der det sædvanlige bøvl med brobetalingen. Jan havde købt en on-line billet for at 
kunne køre lige igennem med nummerpladeaflæsning. Jeg glædede mig til ikke at skulle 
have kort op af lommen, men ak, computersystemet virkede ikke som lovet så jeg måtte 
have menneskelig hjælp. Damen der kom kiggede på min vespa og sagde ”er DET en 
motorcykel – den er alt for lille?” Nej den er ikke, svarede jeg, og efter nogen diskussion 
åbnede hun til sidst bommen. Finn havde i øvrigt også problemer i en anden bane, men af 
en anden slags.
I det mindste blev vi da ikke stoppet af grænsepolitiet.
 
Turen gik stille og roligt ad vej 101 til Ystad. Herfra går færger ligeledes til Polen og det tog 
lidt omkørsel at finde den rigtige færge.

 

 Her ses starten fra Tårnby Torv



Hotel Sandvig har bag hovedbygningen et anneks med enkeltværelser – ikke den store
luksus, men vi skulle jo også bare sove.

- og fordelen er at scooterparkering er lige for.



Udsigten fra værelserne kan man ikke klage over.

   Morgenmaden og udsigten var fine.



Næste dag var det tid til at bese Hammershus. Det krævede en længere spadseretur.

Og her er så ruinen på afstand.



Ekkodalen hvor man skulle råbe et eller andet for at se om det gav ekko.
Det virkede faktisk.

Så var det tid til Rundkirke-kigning.

Der er mange af dem, og de har altid 
et fint firkantet tårn ved siden af.



Klargøring

Solnedgang over Baltiske Hav, også kaldet Østersøen.



Her prøver Jan en rokkesten, men den er vist groet fast.

Kaffepause 



Det her var sjovt. 

På den sydlige del af øen i nærheden af Gudhjem 
findes denne sten forsynet med et stort kryds. 
Punktet markerer hvor 15. østlige længdegrad og 
55. nordlige breddegrad skærer hinanden.

Skiltet fortæller, at her er solen højest på himlen 
når klokken er 12 og Finn's GPS kunne bekræfte 
koordinaterne præc

Forsvarsmuseet i Rønne



Så går det hjemad igen. Her ventes på færgen i Rønne.
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