
Sensommar på Rügen 
Endags utflykt med Vänskapsföreningen Sverige – Tyskland i Trelleborg. 
 
Klockan sju lämnade vi Trelleborgs Övre busstation. Vi åkte med 
Trelleborgsföretaget RP Sport & Nöjen. Trots att vi fick vänta en bra stund 
innan vi kunde gå på båten var humöret i topp från början. På båten väntade en 
formidabel frukostbuffé framdukad för oss. Timmarna gick snabbt tack vare 
mycket mat och mycket prat! Vinden var stark och det gungade en del men 
märktest mest när man skulle hämta kaffe.  
Tänk att jag bott i Trelleborgs kommun i sex år utan att en enda gång ha tagit 
färjan till Sassnitz! Så länge ska det inte dröja till nästa gång. 
Efter fyra timmar var vi framme i Mukran och bussen gick vidare söderut via 
Binz ner mot halvön Mönschgut – ungefär ”munkgodset”. Rügens viktigaste 
näringar är jordbruk och turism. 6600 invånare finns det, men betydligt fler 
under turistsäsongerna. Vi åkte genom de vackra björkalléena. Tittar på tranorna 
på åkrarna och Rügens ” alper” och nådde vårt resmål, semesterbyn 
Middelhagen en 700 år gammal by.  
Vår guide i Tyskland under dagen var Rose-Marie Krentzien. Hon talade mycket 
bra svenska och hade mycket att berätta om den vackra ön. 
Vi fick en visning av skolmuseet i Middelhagen av en ”sträng” skolfröken. 
Byggnaden var från 1600-talet och skolan från 1825 då skolplikt infördes i 
Tyskland. Den var fortfarande i bruk så sent som början av sextiotalet. Vi fick 
prova på att sitta i de trånga och obekväma bänkarna som hade hyst 40-60 
elever.  
På Rügens äldsta värdshus, det 500 år gamla ”Gasthaus zur Linde”, drack vi 
sedan eftermiddags kaffe i den rustika miljön och åt en stor bit av den mycket 
läckra ”Pflaumkuchen” som serverades.  
Det blev också en tur på den smalspåriga järnvägen med ångtåget ”Rasender 
Roland” från Sellin tillbaka till Binz. Den gamla badorten var nu ombyggd till 
oigenkännlighet för oss som var där på DDR-tiden. På avstånd ser man det 
berömda Jaktslottet. Jagdtschloss Granitz på det 106 meter höga Tempelberget.  
Vad mer kan sägas? ”Vi hade också tur med vädret”. Föregående dags 
förskräckliga väder med regn och storm, förbyttes i en solig dag om än med byig 
vind.  
Det var verkligen en ”all-inclusive” resa där det var svårt att bli av med de euro 
jag medförde. På vägen hem med färjan på kvällen serverades en läcker supé-
buffé, där man kunde välja mellan flera varmrätter så väl som salladsbord, 
smörgåsbord, frukt, ost och efterrätt.  
Våra egna färdledare var som vanligt Monica Rosenqvist och Birgit Holmberg. 
De hade gjort ett gott förarbete. Pärlan Mittelhagen är inte en plats man hittar av 
en slump. 
En skön och avkopplande resa där man fick många fina minnen med sig hem. 
Och det bästa med resan var det trevliga sällskapet. 


