Mandag d. 6/7, 2015: Malmö
Afgang med Bus 999 kl. 10:30 fra
Kastrup Lufthavn til Gustav Adolfs
Torg.
Jeg gik fra torvet til Regementsgatan,
hvor jeg på højre hånd havde dels
Stadsbiblioteket – gammel og ny
del – dels den store park med
Malmöhus.

Regementsgatan.
På venstre hånd
bl.a. den store
Malmö
Borgarskola.

Jeg nåede frem til butikscentret
Kronprinsen.
Det er ikke noget stort og
imponerende butikscenter, men
der er hele to apoteker, et
konditori og bl.a. Direkten, som er
en kiosk med både biludlejning og
post. Desuden er der tre cafeer lige
ved siden af hinanden med lunchtilbud. Jeg valgte et buffet-tilbud
til 75 SEK inklusive drikke på en
kinesisk restaurant. Det var
dejligt.
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Efter lunch gik jeg rundt om Kronprinsen og tilbage
mod centrum. Nærmest indbygget i centret findes den
tidligere Helgeandskyrkan – en betonkirke, som blev
lukket 2013. Bygningen benyttes nu af noget, der
kalder sig Malmö International Church.
Lige op ad Kronprinsen ligger det gamle lille stadion
Hästhagens IP, som nu bruges til ’amerikansk
fodbold’.
På Fågelbacksgatan ligger der nogle rigtig pæne
etage-ejendomme med lejligheder. På to af dem er der
en stor heste-statue på toppen. Kvarteret kaldes nu
Hästhagen.

Fågelbacksgatan fortsætter i Erik Dahlbergsgatan.
Jeg kikkede inden for i Vår Frälsares Kyrka på
hjørnet af Erik Dahlbergsgatan og Thottsgatan. Det er
kirken for den romersk-katolske Vår Frälsares
Församling.

Spadsereturen fortsatte ad Erik Dahlbergsgatan. Der er ikke så mange butikker og lign.,
men nogle af dem er ret ’originale’.
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Erik Dahlbergsgatan munder ud i David Halls Torg med den store bygning, som politiet
har haft indtil for nylig. Det er en rigtig hyggelig plads med cafeer og restauranter og en
lokalkøbmand – og der ikke så meget biltrafik.

Det store biografcenter i Storgatan var – trods det pæne vejr – fyldt med masser af børn,
og jeg lagde mærke til en ny Peter Bogdanovich film på plakaten: She’s Funny That Way.
Så gik turen ad gågaden tilbage til Gustav
Adolfs Torg og videre til Lilla Torg. Uden for
Folk & Rock havde jeg aftalt at mødes med
navnebror Bo. Pludselig står Lasse og Lars
foran mig. Et minut eller to senere ankom Bo.
Vi fik alle fire en hyggelig snak over kaffe og øl
i butikkens café.

Tiden løb. Jeg fik ikke foretaget daglig-indkøb
i ICA eller andetsteds denne gang, men nåede
busafgangen 15:45 fra Gustav Adolfs Torv mod
København. Jeg købte nyt ti-turs kort til kun
400 SEK – Malmö, jeg kommer igen!
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