Falsterbokanalen.
Tekst & foto: Bifrost
Er man på vej hjem fra en tur i det sydsvenske, så er det en oplevelse at prøve
Falsterbokanalen, måske mest for os herovre vest fra.
Selve kanalen er ikke ret lang 1600 m, der er en bro der skal lukkes op, og hvis du
kommer sydfra, ligger marinaen på nordsiden, Höllviken er navnet.

I kanalen kan man være heldig at møde
mange mærkelige ting. Der var nogle både,
der mest var sommerhuse, men da vi kom
sidste år, var der en som skilte sig ud,

Ole Nielsen i gang med kartoffelskrælning
Kanalen er 40 m bred og 7 m dyb; den blev
anlagt i begyndelsen af 2. Verdenskrig på
foranledning af det svenske forsvar.
Den blev i mange år benyttet af rutetrafikken
København-Rønne. Under 2. Verdenskrig
undslap en del danskere den vej til Sverige.
I marinaen mødte vi gamle venner fra sejlture år tilbage.
Det er en lang marina, men der var ret god plads, hvis man ikke lige ville ligge oppe
ved resturanen, som også var en slags havnekontor med toilet – bad i siden.

Til området knytter der sig også den del
dramatisk danmarkshistorie.
Året var 1134 og striden handlede om
hvem, der skulle have magten i Danmark.
På Skånes vestkyst, ved et sted, som
hedder Fodevig, stod engang et af de
blodigste slag i Skånelands historie.

Det hele ender med, at Valdemar den Store i 1157
bliver Hele Danmarks konge.
Der findes i dag et levende Museum Foteviken lidt NE
for kanalen ca.3 km. det er nok et besøg værd om
sommeren.
Se mere på www.foteviken.se
Der er mange havne at besøge i Øresund
Ifølge en skrøne betyder navnet på badestedet lige ved siden af Fodevig, Höllviken,
det samme som tysk "die Hölle", dvs. helvede. Måske har man haft den blodige
helligdag i 1134 i erindring.
Nu er der ikke langt til København hvis det er målet. Men man kan også ta’ en tur til
Skanør, som er en af de havne, der bliver meget brugt af sejlerne i Øresund.
Skanør er en sommerby, og er derfor noget præget af turister, men en oplevelse værd
med dens mange små badehuse på stranden i alle farver.

