Heimdall-broder,
Utflykten i söndags gynnades av vädret. I den mån det kom några regnstänk,
skedde det när vi satt i bussen.
Densamma avgick kl 10 från Konsthallen i Malmö till Blomstergatan vid Margareta-paviljongen i Pildammsparken med vederbörlig information unterwegs
om "Parkernas stad" av utflyktens organisatör Lars Ramklint. Väl där blev det
gemytligt kaffe och smörgåsar i det fria, traditionellt kompletterat av en eller
annan "lille en" av välkänt gammaldanskt märke.
Nästa anhalt var Malmöhus slott. Där delades deltagarna, sju HLK-are med fem
moatjéer och sexton Heimdall-bröder med åtta medföljare, upp i två grupper,
varav den ena först hanterades av nämnde Lars och den andra - på danska - av
museiguiden Birgitta Petrén, varefter man skiftade ledare. Nästan alla hade tidigare varit på slottet men nästan ingen i de vrår och salar dit vår guide tog oss
och mycket nytt hade hon att förtälja om bordskick i gamla tider, danska kungaporträtt, Gustav Vasa-knivhugg och rester i murarna från slottets första tid.
Färden gick därefter på kringliga vägar och omvägar till Eslövs Golfklubb för
lunch med guidning av vår historiesuveräne hedersmedlen Gert Jeppsson - om
världsinstitutionerna Max IV och ESS, som passerades på nära håll, såväl som
skåneslotten Hviderup, som skymtades, och Ellinge, som inte skymtades på
grund av en oförutsett låg tågbro.
Vår reseregissör hade uppmanat till blandad placering under lunchen och att döma av den mycket höga ljudnivån var detta ett mycket lyckat drag. Att det i övrigt var fullt drag på stället till följd av Mors dag påverkade i någon mån serveringen men inte mat och vin eller kaffet med mastigt söt kaka och följet återvände till synes helt belåtna till bussen, som nu tog oss den korta biten till Skarhults slott.
Där besågs framför allt en spännande utställning på temat att vår historia är i
mycket högre grad än vad som brukar lyftas fram också en kvinnornas historia.
Som exempel presenterades fem starka kvinnor med anknytning till Skarhult, en
från etttvart av de senaste fem århundradena. Besöket avslutades med en visit i
Skarhults kyrka och insiktsfulla kommentarer av Gert Jeppsson.
Våra danska vänner tackade och hoppades att den i fjol inställda utflykten till bl
a Stevns klint verkligen blir av nästa år.
Med sällskapliga utflyktshälsningar
Frank Orton
PS Samtliga mina sporadiska och helt ocensurerade foton från utflykten
medsänds till den glädje det hava kan. / Ds

