
Vulcan Turisterna! 
 
 
Redan tidigt stod det klart att resan till Spanien skulle bli både dyr och tidskrävande. 
Då kläckte Svenne från Simrishamn den eminenta idén: Varför flyger vi inte ner, festar 
och flyger hem igen?  
Ja, jo, det var ju ett alternativ. Vi missar ju själva resan, men lite smällar får man ta om 
man vill vara med på själva festen. 
 
Svenne blev utnämnd till Reiseleiter, kollade runt lite och hittade en flygbiljett Sturup-
Alicante för 2200:-  Efter en liten försiktig förfrågan i närområdet, blev vi 8st som 
nappade på detta: Undertecknad, Kyllan, Ronnie och Per från Helsingborg, Nisse och 
Lena från Svedala, samt då Svenne och Carina från Simrishamn. Tanken var att vi 
skulle åka ner tisdagen den 13:e maj, och hem söndagen den 18:e. Men då kom 
Svenne på att han och Carina firande bröllopsdag på onsdagen efter. Den 21:e. 
Kunde vi andra tänka oss att stanna några dagar till? SJÄLVKLART! Hemresan 
ändrades till den 24:e. Då kunde vi även passa på att ha några dagars välförtjänt 
semester efter vinterns slit och släp. Biljetterna beställdes och betalades i december. 
Träffen blev betald i januari. Men… var skulle vi bo sista veckan? Att stanna på 
campingen var utesluten då dygnspriset hade blivit för dyrt. Ut på nätet, letade 
lägenheter, hotell eller hus att hyra. Inga problem att hitta något, men eftersom vi var 8 
st kom vi överrens om att träffas hemma hos Svenne för att besluta om hur och var vi 
skulle bo. Sagt och gjort, en lördag bokades in. 
 
En vecka innan vi skulle träffas, kom Ricky (Rax) med idén att vi kunde bo i deras 
lägenhetskomplex. Ricky ringde spanien (Eduardo) och kollade. Jomen, två 3-
rumslägenheter i Torrevieja fanns tillgängliga. Vi högg direkt. Detta gjorde träffen hos 
Svenne snabbt avklarad. 5 min bekräfta boendet, sen var det fest. Ganska segt på 
söndagen *pust* 
 
Nu närmade sig avfärden med stormsteg. Ett nytt möte bokades in hos Nisse och 
Lena för att gå över de sista detaljerna. Mötet sattes till den 3:e maj. Ett nytt 
telefonsamtal från Ricky och vi hade en länk till en biluthyrningsfirma. Fördelen var att 
vi hämtade bilarna i Benidorm, och lämnade på Alicante flygplats. Helt perfekt. Även 
denna träff blev mest en formalitet, detaljerna fixade, så det blev grillat och 
förväntansfullt prat istället. 
 
Avresedagen träffades vi på Sturup kl. 
08.30. Svenne hade med sig ”färdkost” 
som intogs utanför ankomsthallen. 
Incheckningen fixades… nästan!!! Första 
bakslaget. En viss DA Helsingborg hade 
med sig ett utgånget pass. Närmare 
bestämt från -99. *suck* Redan där var 
Hörnflaggan planterad. Vad göra? Jo, Per 
kunde åka med, men han kunde inte 
komma hem från Spanien. *suck* igen. 
Fixa fram ett kuvert, skicka Pers 
lägenhetsnyckel till hans syster som skulle 
hämta hans pass och skicka 
rekommenderat till Ricky i Spanien. Jaja, 
då var vi i alla fall på väg. 
 
Flygresan och bussen till Benidorm var 
bara en transportsträcka. Likaså Taxi ut till 
Excalibur.  
Väl där började ”Spanien”. *suck* för tredje gången. Jag och Kyllan fanns ju inte med i 
receptionens papper. Va f-n var nu detta??? Men det löste sig. På en rad stod det: 
”Sven-Erik Svensson, 4 persons”. Spanien i ett nötskal. 
Snabbt till rummen, eller vad man nu ska kalla det. Ett träinklätt tält. 2 enkelsängar 
och en dubbelsäng med en bokhylla emellan. Och en dusch där man inte fick tappa 
tvålen då det inte gick att böja sig ner. Men det funkade!!!! Faktiskt riktigt bra. 
 



Nåväl, vädret var soligt och varmt, så det blev till att packa upp och styra kosan till 
poolen. På vägen dit mötte vi våra första utländska vänner. Två ryssar kom med 
varsin back öl på axeln, de skrattade pekade på dem och sa: ”Pepsi”. Ha, ha!  
 Nu kändes det faktiskt lite som semester. Varmt, solstol och en öl i näven. 
MmMmMmM. 
 
Första middagen avnjöts i campingens restaurang. Första positiva överraskningen. 
Vilken Buffé!!! Helt underbar. Turisterna mutade in ett runt fönsterbord, och på känt 
Vulcan-manér anmälde vi vår ankomst med ett högljutt OJOJOJ….. till övriga gäster 
stora nöje.  Vi fick t.o.m med en större skolklass i ”sången”. VRS hade pinkat in revir. 
Under en liten Sightseeing tur runt campingen hör jag ett vrål: ”Niiiiisssseeee”!!! Där 
kom Max Tender galopperande. Han är för go den killen. Och han bjöd på ”Pepsi” 
 
Kvällen avlöpte med sedvanlig fest i baren. Bartendern bara skakade på huvudet så 
fort jag visade mig ( förstår inte det?? ) Hälsande på Spanska, Holländska och Ryska 
Vulcaner. Öl i mängder.  Träsket organiserades. 
 
Onsdagen tog vi bussen ner till 
Benidorm. Gratis från campingen och 
helt ok. Öppen ovanvåning. Riktiga 
turister med kameran på magen.  
Givetvis stämmer inte spanska 
tidtabeller. Enligt den skulle första 
stoppet vara ett hotell mitt i stan. Vi 
hoppade av vid första stoppet, vilket 
visade sig vara helt galet, men ändå en 
vägvisning om hur resten av resan 
skulle bli. Vi hamnade längst ner i 
Benidorm. Meningen var att vi skulle till 
gamla stan, så efter en två timmars 
promenad längs stranden med 
sedvanligt ölstopp i lämpligt vattenhål, 
kom vi till slut dit och sammanstrålade 
med Rune med familj.  
 
Nu började det riktiga tankearbetet. Hur skulle vi välkomna svenskarna på ett ”värdigt” 
sätt? Första idén var den som hade varit fräckast. Att möta upp på Mc-Donalds med 
4st tandemcyklar, iklädda hjälm, väst och andra attiraljer som hör till. Ärligt talat är det 
nog många av anländande svenskar som är tacksamma för att det sprack (hrrm) 
Istället inhandlades lämpliga huvudbonader värdiga ett gäng galna svenskar.  Tillbaka 
till campingen för mer god mat och öl och…lite annat, hi hi. 
 
Torsdag börjar med sedvanlig 
bautafrukost. Sen är det dags att leta 
fordon igen. Låååång promenad ner 
mot Benidorm för att leta efter ett ställe 
som enligt utsago skulle ha bl.a Vespor. 
Och givetvis var det igenbommat. 
Fasiken också. En öl på det och 
grunnade på situationen. Nähä, bara att 
ta taxi tillbaka, bada lite, äta jättelunch, 
sänka ett par öl till och vi kom fram till 
att vi skulle köra lågbudgetversionen.  
Efter några kontakter med Skipper för 
att kolla avgångstiden för svenskgänget, 
samlades vi vid receptionen. NUUUU 
var det på ingång. Ett stort gäng 
Vulcan-vänner från diverse europeiska 
länder höll på att få hicka när 8 st 
komplett galna svenskar med peruker i regnbågens all färger uppenbarade sig.  
 
Vi tog oss över vägen utanför campingen och ställde upp på rad längs dikeskanten 
med VRS banderollen framför oss. I horisonten uppenbarade sig ett mullrande gäng 
svenska Vulcaner, och vi vred på den lilla rad som vi utgjorde och stängde helt sonika  
vägen för all möjlig trafik. Utom för våra vänner från norr, som såg ganska glada ut när 
de passerade och vi skrålade (väldigt högt) allt från OJOJOJ till O’BOY…. 



 
Sen löpte det mesta på i rasande takt. Hälsningar, omfamningar och massor med prat 
i vanlig ordning. Hur hade resan gått? Några incidenter? Alla med? Allt var väl som tur 
var.  
 
De kommande tre dagarna är svåra att 
skildra i detalj. Det var MYCKET öl och 
mycket prat med alla möjliga människor. 
Och mycket mat givetvis. Ett par detaljer 
som är väl värda att nämna var att 
Träsket samlades i sedvanlig ordning.  
 
Vi var en stomme (turisterna) som satt på 
vår lilla gata och där alla som vanligt var 
välkomna. Folk kom och gick, snackade, 
drack, solade och mådde bra. Precis som 
det ska vara i ett riktigt Träsk. 
Hörnflaggan gick som väntat till Per för 
hans lilla pass-incident som kunde ha 
kostat honom resan. Lasse fick en 
lightversion för att han (ordningsman som 
han är) skulle hjälpa till att veckla ut ett 
tygtak under en kortvarig regnskur, men 
istället fick taket att näst intill ramla ner. 
Straffet han fick var att vara ihoptejpad 
med Per under en timme. 
 
En ORM fixade vi också till. Vet ej hur 
många svenskar vi var, men det var en 
del. Vi fick ta den gående istället för 
hoppande pga allt flytande som fanns i 
ormen. Vi gjorde storstilad entre på 
medeltidafesten. 
Anders från Landskrona var utan tvekan 
sketfull när han satt och somnade på ett 
café i Benidorm kl 4 på fredag 
eftermiddag.  
Lasse L blev lite röd om magen. Lite?  
Tja, hade det varit mörkt hade han varit 
självlysande. Undrar vem som var turist? 
På bilden syns varför, hrrrm 
 
Hur lyckades då Spanjorerna med träffen? 
Jaaa, vad ska man säga. Maten var ju 
bra. Umgänget var hur kul som helst. 
Organisationen??? I stort sett obefintlig. 
Informationen undermålig. Låt mig ge ett 
par exempel: 
 
 
Första kvällen var det fest NERE i 
Benidorm. Ingen organiserad transport dit. 
Spanjorerna körde hoj och drack öl. 
Hrrrmmm. 
Vi fick ett häfte med matkuponger. Längst 
ner på denna fanns ett nummer som skulle lämnas in för att kunna vara med i 
utlottningarna. Ett flertal hamnade säkert i restaurangen istället som lunchkupong. 
För att komma in på medeltidafesten var man tvungen att BYTA en kupong mot en ny 
kupong. 
Det fanns ingen organiserad uppställning för hojarna. De stod lite hit och dit blandade 
med bilar. Trots ypperliga möjligheter att göra något snyggt av det.  
Det fanns ingen samling för alla där länderna kunde hälsa på varandra. Varken som 
ankomstanförande eller avslutningstal.  
Under ett par kvällar cirkulerade ett flertal ”frikort” där vissa fick fri dricka i baren fast 
ingen visste varför.  
Det fanns vanliga turister och hela skolklasser på campingen samtidigt som träffen.  



 
Måste säga att Belgien var bra mycket bättre organiserat. Det var en Vulcan-fest. 
Spanien var en sorts mingel-fest. Trevligt och skoj i och för sig. Men långt ifrån en 
renodlad klubbträff. Tycker att det kan vara något för Presidenterna att ta upp. Gör 
om, gör rätt. 
 
Så kom då söndagen. Efter en som vanligt stor frukost, drog det ihop sig till packning 
och farväl till alla hojburna svenskar. OJ vad det drog och sög i mc-tarmen när alla så 
sakteliga började rulla ut från campingen. Men, men, man kan ju inte vara med på allt. 
Samtidigt infann sig den där lilla ”kycklingpappa”-instinkten. Hoppas allt går bra! Det är 
ju dock några mil hem till Svedala. I skrivande stund har jag fortfarande inte hört talas 
om några incidenter. Inte mer än inställda tåg och lite magsjuka. Oron var obefogad 
(som tur var) 
 
Så började då även Turisterna att röra på 
sig. Bilarna (2st Citroen C4 Picasso) var 
hämtade på lördagen.  
 
Det var bara att packa in sig och med 
Gps-hjälp styra kosan mot Torrevieja. 
Resan dit gick helt utan problem. Rakt på 
målet som var det lägenhetskomplex där 
Rax och Rulltårtan tillbringar mycket tid.  
Lägenheterna var kanon. 2st 3-rummare 
med tvättmaskin, tv, AC. Terrasser på 
bägge håll vilket inbjöd till solande både 
morgon och kväll. Pool på området. Rent 
och snyggt. Den enda nackdelen var att 
det var som Fort Knox. Låst överallt. Olika 
nycklar till fram och baksidan, vilket 
innebar lite planering när vi skulle på olika 
håll. Men det gick bra det också. 
Första kvällen började med grogg och öl 
på Rax terrass. Därefter följde en superb 
Wok-buffé på en närliggande restaurang. 
Otroligt god mat. Ett rejält åskväder med 
regnskurar avslutade kvällen. Fast i det 
läget kändes det som det kunde kvitta. 
Alla var väl mer eller mindre tröttkörda 
efter helgens festande. 
 
Följande vecka var helt i Turistens 
tecken. Det var mängder med sol och 
bad. Långa promenader. Två 
marknadsbesök. En biltur söderut till 
LaManga där vi provade en otroligt lång 
men nästan öde strand. Trots ljummet i 
havet.  



God mat och mycket mat!  
 
Höjdpunkten i matväg var på 
onsdagskvällen. Svenne och Carina firade 
25-årig bröllopsdag, och lägenhets-
komplexets hustomte Eduardo, erbjöd sig 
för en billig peng att laga riktig Paella. Detta 
gjorde han med bravur på en gasgrill på vår 
terrass. Bästa Paellan jag ätit. Utan 
konkurrens. Dessutom kom han med en 
diskbalja full med Sangria samt en stor tårta 
och skumpa till jubilarerna.  
En riktig minnesvärd kväll som vi avslutade 
med en mini-orm. Eduardo stod och 
rensade poolen och vi tyckte att vi skulle 
tacka honom för maten. Så vi smög fram, 
tågade in ( ojojoj) och gjorde vågen för 
honom. Han såg allt lite rörd ut, hi hi. 
 
Hela sista veckan präglades av många och 
långa skratt. Det mest anmärkningsvärda 
var nog att alla vi 8 kunde hålla ihop hela 
veckan. Om vi solade, åt, var ute och gick 
eller åkte bil så var ALLA med. Inget gnäll, 
inget tjafs, ingen som hamnade vid sidan 
om. Och ändå ÅTTA personer. Vi hade det 
bara sååå underbart.  
 
Ja just det, höll på att glömma: Pers pass 
anlände på tisdagen med rekommenderat 
brev. Men det höll på att gå illa. Ricky 
trodde först att uttagsavin var reklam och 
höll på att slänga den. Men som tur var 
läste han två gånger. *pust* ännu en gång. 
 
En annan anmärkningsvärd detalj var att 
undertecknad var uppe och åt frukost alla 
dagar utom en (lördagmorgon då jag inte 
var bakis utan trött som en Gnu och vi 
skulle hämta bilarna vid middagstid ). De 
som känner mig vet att jag sällan eller aldrig 
dyker upp till frukost. Kanske en vana jag 
får börja med? 
 
Turisternas resa avslutades lördag morgon 
strax efter 8, då undertecknad blev stoppad 
i poliskontroll på väg till flygplatsen. 
Alkotest. Lite nervöst var det, fastän det 
hade varit lugnt kvällen innan. 0,00 visade 
mätaren. En sista *pust* 
 
Detta var lite om Vulcan-turisternas resa. 
Som sagt går det inte att vara med på allt, 
men man gör sitt bästa. Och jag hoppas att 
ingen var putt på oss för att vi lämnade 
hojarna hemma. Vi var i alla fall där och (lite i alla fall) förgyllde tillvaron. Och vi fick en 
riktigt härlig semester. Inte illa bara det. 
Nu laddar vi om för nästa års begivenhet i England (Wales för att vara exakt) och dit 
kommer jag definitivt att ta hojen. Inget snack! 
 
Lev väl alla go’a vänner önskar Turisterna: 
Svenne & Carina, Nisse & Lena, Kyllan, Per , Ronnie - Och sist men inte minst, Er  
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