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Österlen, som ligger längst österut
i Skåne, kallas ibland för Sveriges
Provence. Här finns ett skönt kustklimat, vackra landskap, god mat
och gästfria invånare. Den här ljusa
majdagen är vi ett gäng danska trädgårdsentusiaster som är på väg för
att utforska trädgårdarna på Österlen med omnejd. På vägen besöker
vi trädgården vid Hjärupslund mellan
Malmö och Lund. Hjärupslund är huvudbyggnaden på en gammal gård,
som nu är omgiven av bostadshus.
Här har Gert Persson och Annette
Ljunggren Persson skapat en vacker
privat trädgård. I synnerhet fångar
de färggranna gullregnen och blåregnen uppmärksamheten vid ett
besök sent på våren. Turen går vidare österut genom hjärtat av Skåne
och på vägen ser vi årets första orkidéer, majnycklar, i mängder.
Vårt mål är Kulturens Östarp, ett
friluftsmuseum mitt i det backiga
landskapet i Sjöbo kommun. Här ligger Gamlegård, som har en mycket
vacker trädgård med autentiska
växter. Trädgården är bevarad efter Hanna Jöns Persson, som var en

Østerlen i det østligste Skåne kaldes af og til Sveriges Provence. Her
er lunt kystklima, smukke landskaber, velsmagende mad og gæstfrie
indbyggere. Denne lyse majdag er vi
en flok danske haveentusiaster, der
er på vej ud for at udforske haverne på Østerlen og omegn. På vejen
besøger vi haven ved Hjärupslund
mellem Malmø og Lund. Hjärupslund
er hovedbygningen på en gammel
gård, der nu ligger omkranset af boligbebyggelser. Her har Gert Persson
og Annette Ljunggren Persson skabt
en skøn privat have. Især de farverige guldregn og blåregn fanger opmærksomheden her sent på foråret. Turen går videre mod øst gennem hjertet af Skåne, og undervejs
ser vi årets første orkideer, majgøgeurt i hobetal.
Vores mål er Kulturens Östarp, et
frilandsmuseum midt i det bakkede landskab i Sjöbo kommune. Her
ligger Gamlegård med den fineste
landbohave med autentiske planter.
Haven er bevaret efter Hanna Jöns
Persson, som var en haveinteresseret
og kunstnerisk kvinde. Hun udvikle-
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den lilla köttätande växten tätört.
Dessutom har vi tur nog att hitta
majviva. Resan för oss vidare genom
herrgårdslandskap och förbi Tosterups slott, där Tycho Brahe bodde
hos sin farbror under ungdomsåren.
Och så dyker Östersjön upp.
I Simrishamn promenerar hela
gruppen till Apotekarns Trädgård.
Här tar Peter Englander glatt emot
och berättar entusiastiskt om sin
passion: medelhavsträdgårdar. Här
på Skånes ostkust har han skapat en
underbart vacker trädgård med växter som normalt inte växer i Sverige,
bland annat citron, oliver, fikon och
vindruvor. Det är möjligt tack vare
närheten till havet och den skyddade miljön i hans stadsträdgård. På
kvällen tar vi en härlig promenad på
Simrishamns charmiga gamla gator,
bland annat till Bergengrenska trädgården vid Stortorget. Det är en äldre trädgård med klippta buxbomshäckar längs grusgångarna. Trädgården är idag offentlig och fungerar
som en välskyddad oas. Här finns
kryddväxter, stora ekar, rhododendron och magnolior som blommar
vackert. En praktfull iris i en sällsynt
vacker blå färg innebär en svår frestelse att ta med små sticklingar hem.
Nästa dag kör bussen oss norrut
längs kusten till Stenshuvuds natio-

terup slot, hvor Tycho Brahe boede
hos sin farbror i ungdomsårene. Og
så dukker Østersøen op.
I Simrishamn slentrer hele flokken til Apotekarns Trädgård. Her tager Peter Englander veloplagt imod
og fortæller entusiastisk om sin passion: middelhavshaver. Her på Skånes østkyst har han skabt den flotteste have med planter, der normalt
ikke gror i Sverige, blandt andet citron, oliven, figen og vindruer. Det
kan lade sig gøre på grund af nærheden til havet og det beskyttede miljø
i hans byhave. Om aftenen går vi en
dejlig tur i Simrishamns charmerende gamle gader, blandt andet til den
Bergengrenska have ved Stortorget.
Det er en ældre have med klippede
buksbomhække langs grusgangene.
Haven er i dag offentlig og fungerer som en velbeskyttet oase. Her er
krydderurter, store egetræer, rododendron og magnolie, som blomstrer smukt. En pragtfuld iris i en sjældent fin blå farve frister os stærkt til
at tage små stiklinger med hjem.
Næste dag kører bussen os nordpå langs kysten til Stenshuvuds nationalpark. Det er helt vidunderligt at
gå op gennem den smukke lyse, lette avnbøgeskov, hvor underskoven
er tæt af både guldnælde, tandrod
og vedbend. Undervejs hører vi til-
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Vi ankommer med tåget till Rødvig på sydligaste Själland och hittar
snabbt den trevliga lilla hamnen med
fritidsseglare och fiskebåtar. Nät och
röda fiskebodar visar att det fortfarande är liv i fisket. Fiskrestaurangerna frestar, men vi ska iväg på en
båttur för att uppleva Stevns Klint,
så maten får vänta. Den trevliga båten ”M/S Freia” stävar ut ur den lilla
hamnen med tolv förväntansfulla
passagerare ombord. Vinden är frisk
och håret rufsas om lite grann medan båten vaggar iväg norrut längs
Stevns Klint. Klinten är kanske inte så
hög, men platsen är geologiskt sett
alldeles unik – så pass unik att den
är kandidat till UNESCO:s världsarvslista.
Från båten har vi en bra utsikt
över den vackra vita klinten. Havet
har ätit sig in ordentligt i den mjuka
kritstenen nedtill. Längre upp ligger
den hårda kalkstenen i böljande lager, som uppenbart är mer beständiga. Mellan de båda lagren finns
ett tunt lager av grå lera. Vi kan inte
se lagret härifrån, men skepparen
berättar den dramatiska historien.

Vi ankommer med toget til Rødvig
på det sydligste Sjælland og finder
hurtigt den lille, hyggelige havn med
lystsejlere og fiskebåde. Garn og
røde fiskeskure viser, at der stadig
er liv i fiskeriet. Fiskerestauranterne
frister, men vi skal på sejltur for at
opleve Stevns Klint, så det må vente.
Det gode skib ”M/S Freia” stævner
ud af den lille havn med 12 spændte
passagerer om bord. Vinden er frisk,
og håret får lidt luft, mens båden
vugger af sted nordpå langs Stevns
Klint. Klinten er måske ikke så høj,
men den er en enestående geologisk
lokalitet – så enestående, at den er
kandidat til UNESCO’s liste over verdensarv.
Fra båden har vi god udsigt mod
den smukke hvide klint. Havet har
ædt sig grundigt ind i det bløde kridt
forneden. Længere oppe ligger den
hårde kalksten i bølgede lag, der tydeligvis er mere bestandige. Mellem
de to lag findes et tyndt lag gråt ler.
Vi kan ikke se det herude fra, men
skipper fortæller den dramatiske historie. For 65 millioner år siden skete
der en katastrofe, hvor over halv-
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delen af jordens plante- og dyrearter – herunder dinosaurerne – blev
udslettet. Mens den gamle fiskekutter ruller lidt, prøver vi at forestille
os en stor meteor ramme jordkloden
og mørket sænke sig over jorden og
kridthavet, som lå her på den tid.
Et tykt lag støv dækkede for solen
og ændrede miljøet for altid. Støvet
ligger nu der i klinten, indkapslet i
de hvide kridtlag som et tyndt gråt
bånd kaldet ”fiskeleret”. Spor af iridium fra det ydre rum vidner om, at
meteornedslaget på den anden side
af kloden havde konsekvenser helt
herovre.
Måske kan det ske igen, snakker
vi om, mens M/S Freia sejler videre
nordpå mod Højerup. Det var netop
her, geologerne fandt sporene fra
det ydre rum. Allerede i 1928 gnavede vandet sig så meget ind under
klinten, at Højerup Kirkes kor og en
del af kirkegården faldt i havet. Vi
funderer over, hvorfor klinten er så
blød ved foden, og får at vide, at det
er skrivekridt, vi har nederst. Det er
slamkalk, afsat på dybt vand i tropisk
hav i kridttiden. Kalken ovenover er
rester af mosdyr, som lagde sig som
store runde banker på havbunden.
Tilbage på landjorden trænger vi
til noget at styrke os på, og det er
der heldigvis gode muligheder for.

Tillbaka på land igen behöver vi
något att stärka oss med och det
finns det goda möjligheter till, som
tur är. Vi äter en fiskburgare, medan
vi betraktar hamnlivet. Samtidigt
provar vi appen ”Kalklandet” på mobilen och får veta att klinten även har
en annan dramatisk historia. Och den
ägde rum långt ner i kalklagren. Det
här måste vi se med egna ögon tänker vi, så turen går bokstavligt ner
i klinten. Med hjälp av en lång trappa beger vi oss 18 meter ner under
markytan på Stevnsfortet. Här låg
NATO:s främsta frontlinje mot öst
under det kalla kriget, väl skyddat av

Vi indtager en fiskeburger, mens vi
betragter livet på havnen. Samtidig
afprøver vi app’en ”Kalklandet” på
mobilen og finder ud af, at klinten
også har en anden dramatisk historie. Og den udfolder sig dybt nede
i kalklagene. Det må vi opleve, så
turen går ned i klinten, helt bogstaveligt. Ad en lang trappe stiger vi 18
meter ned under jordoverfladen på
Stevnsfortet. Her lå NATOs forreste
frontlinje mod øst under den kolde
krig, godt beskyttet af de tykke lag
kalk i Stevns Klint. Dernede skulle
man kunne overleve et atomangreb.
På vej nedad studerer vi klintens

STEVNS KLINT

För 65 miljoner år sedan inträffade
en katastrof där över hälften av jordens växt- och djurarter – däribland
dinosaurierna – utrotades. Medan
den gamla fiskebåten rullar en smula
försöker vi föreställa oss en stor meteor som träffar jordklotet och hur
mörkret sänker sig över jorden och
krithavet, som låg här vid den tiden.
Ett tjockt lager med stoft stängde
ute solljuset och ändrade miljön för
alltid. Stoftet ligger nu där i klinten,
inkapslat i det vita kritlagret som ett
tunt grått band, kallat fisklera. Spår
av iridium från världsrymden vittnar
om att meteornedslaget på andra
sidan jordklotet fick konsekvenser
även här borta.
Kanske kan det hända igen, pratar
vi om medan M/S Freia åker vidare
norrut mot Højerup. Det var just där
som geologerna hittade spåren från
världsrymden. Redan 1928 gnagde
sig vattnet så långt in under klinten
att koret i Højerup kyrka och en del
av kyrkogården föll ner i vattnet. Vi
undrar varför klinten är så mjuk nedtill och får veta att det nedersta materialet är skrivkrita. Det är kalkslam,
som sedimenterat på djupt vatten i
ett tropiskt hav under kritaperioden.
Kalken ovanför är rester av mossdjur
som lade sig som stora runda bankar
på havsbottnen.
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TYSTA SKRIK I NATTEN
TAVSE SKRIG I NATTEN
Vi samlas norr om Esrum sjö vid Helsingör. Resan hit upp har fört oss genom det vackra landskapet norr om
Köpenhamn. Här byts storstadens
puls mot en lantlig atmosfär, och
sista delen av resan går på småvägar som slingrar sig fram genom det
böljande landskapet med åkrar, lövskogar och små byar. Med på utflykten är hela familjen, inklusive barnen som är åtta och fjorton år. Vi ska
nämligen på fladdermussafari. Kvällens guide är naturguiden Anne Johannisson från Naturstyrelsen Nordsjälland, och det exotiska med en
fladdermussafari visar sig genast:
Anne öppnar bakluckan på sin bil
och visar upp tre uppstoppade fladdermöss. Den ena är en gråskimlig fladdermus, den andra en torkad
långörad fladdermus. Den tredje liknar ingen av de andra. Den är betydligt större och påminner om en hund
med sina små öron och stora ögon.
Och den hör inte heller till de fladdermusarter som finns i Danmark,
utan är en flygande hund från tropikerna. Den lever av frukter istället för
insekter som de europeiska arterna.
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Vi samles nord for Esrum sø ved Helsingør. Turen herop har ført os gennem det smukke landskab nord for
København. Her udskiftes storbyens puls med landlig atmosfære, og
sidste del af rejsen går ad små veje,
der snor sig gennem det bølgende
landskab med marker, løvskov og
landsbyer. Med på udflugten er hele
familien, inklusiv børnene på otte og
fjorten år. Vi skal nemlig på flagermussafari. Aftenens guide er naturvejleder Anne Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland, og det
eksotiske ved en flagermustur viser
sig straks: Anne åbner bagklappen
på sin bil og afslører tre udstoppede
flagermus. Den ene er en skimmelflagermus, den anden en indtørret
langøret flagermus. Den tredje ligner ingen af de andre. Den er betydeligt større og minder om en hund
med sine små ører og store øjne. Og
den hører da heller ikke til de danske
flagermusearter, men er en flyvende
hund fra troperne. Den lever af frugt i
stedet for insekter som de europæiske arter. Hvem skulle have troet, at
flagermus var en af de største patte-
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dyrsgrupper i verden med mere end
1.300 arter? De, der har lyst, får lov
til at holde de udstoppede flagermus
og lade sig forbavse over, hvor lette
de er. Den langørede flagermus vejer
blot 10 gram.
Efter denne introduktion går vi i
retning mod Esrum Kloster i udkanten af Gribskov. Skoven er med sine
5.000 hektar en af Danmarks største. Der er flere ruter at vælge imellem, og mange steder kan man færdes med både kørestol og barnevogn. Vi vandrer gennem en gammel
bøgeskov med et tæt tag af trækroner, og i skovkanten står 500–600 år
gamle egetræer. Et imponerende syn
i skumringen. Netop disse egetræer
er forudsætningen for den store
bestand af flagermus i området og
grunden til, at vi mødes her. De gamle træer har huller, hvor flagermusene opholder sig om dagen.
Flagermus lever mest af insekter.
Anne forklarer, at de jager ved hjælp
af ekkolyd om natten. Når flagermusene flyver, udsender de skrig ved så
høje frekvenser, at de ikke kan høres
af mennesker. Det er heldigt, for de
højeste lyde er over 100 decibel. Flagermusenes store ører opfanger ekkoer fra omgivelserne. Er der byttedyr i nærheden, bliver skrigene stadigt mere intense, indtil de har fang-

FLYGANDE HUND

Vem visste att fladdermössen var en
av de största däggdjursgrupperna i
världen med över 1 300 olika arter?
De som vill får hålla i de uppstoppade fladdermössen och häpnar över
hur lätta de är. Den långörade fladdermusen väger bara 10 gram.
Efter inledningen på parkeringen går vi spända av förväntan i riktning mot Esrum Kloster i utkanten av
Gribskov. Skogen är med sina 5 000
hektar en av Danmarks största. Det
finns flera stigar att välja mellan, och
på många ställen kan man ta sig fram
både med rullstol och barnvagn. Vi
vandrar genom en gammal bokskog
med ett tätt tak av träkronor, och i
skogskanten står 500–600 år gamla ekar. En imponerande syn i skymningen. Just dessa ekar är förutsättningen för den stora mängden fladdermöss i området och anledningen
till att vi träffas här. De gamla träden
har hål där fladdermössen håller till
under dagarna.
Fladdermössen lever mest av insekter. Anne förklarar att de nattetid jagar med hjälp av ekoljud. När
fladdermössen flyger utstöter de
skrik på så höga frekvenser att människor inte kan höra dem. Det är tur,
eftersom skriken kan vara över 100
decibel. Fladdermössens stora öron
uppfångar ekona från omgivning-

D J U R O C H N AT U R / DY R O G N AT U R

59

SKÖRDA I STADEN

SLOTTSTRÄDGÅRDEN I MALMÖ

AT HØSTE I BYEN
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Det är i slutet av september och hös
ten har så smått börjat smyga sig på.
Gråa moln har dragit sig samman
över Malmös innerstad, dit vi har
kommit för att smaka på stadens vil
da natur. Vädret avskräcker dock inte
de 20 äventyrslystna deltagarna i da
gens expedition. Efter bara 34 minu
ter med tåget från Köpenhamn är vi
mitt i den trevliga staden med fle
ra inbjudande parker. Här heter det
som danskar kallar ”tyttebær” ling
on, ”enebær” enbär och ”multebær”
hjortron, men annars liknar Malmö
och Danmark varandra en del.
Ändå är resan över sundet även en
resa till ett annat utbud av stadsna
tur och andra möjligheter att skörda
när det handlar om ätliga växter. Det
som kallas ”urban gardening” och
”urban farming” är en trend i en del
storstäder som även har slagit igen
om i Köpenhamn och Malmö. Men i
Malmö har man redan arbetat med
stadsträdgårdar och parker med ät
bara växter i många år, både från of
ficiellt håll och på gräsrotsnivå. Där
för har staden mycket att bjuda på
om man vill plocka vilda växter. En

Det er sidst i september, og efter
året er så småt ved at snige sig ind
på os. Grå skyer er trukket sammen
over Malmø, hvor vi er for at smage
på den vilde bynatur. Vejret afskræk
ker dog ikke de 20 eventyrlystne del
tagere i dagens ekspedition. På kun
34 minutter med toget fra Køben
havn er vi midt i den hyggelige køb
stad, hvor et væld af parker byder
sig til. Her hedder tyttebær ”lingon”,
enebær ”enbär” og multebær ”hjort
ron”, men ellers ligner Malmø meget
det, vi kender.
Alligevel er rejsen over sundet
også en rejse til en anden tilgang til
bynatur og andre sankemuligheder,
når det handler om spiselige planter.
Urban gardening og urban farming
er en trend i byerne, der også er slå
et igennem i København og Malmø.
Men i Malmø har man allerede arbej
det med byhaver og spiselige parker
i mange år, både fra officielt hold og
på græsrodsniveau. Derfor har byen
meget at byde på, hvis man vil høs
te vilde planter. Noget af fornøjelsen
er, at man samtidig får øjnene op for
bynaturen. Og finder ud af, at det er
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FAKTA
ekologiskt vin och dessert på avrunnen fåryoghurt. Desserten kompletteras med ett potpurri av de frukter
och bär som vi har samlat in under
dagens lopp.
Stämningen är hög, även om vädret inte har varit på vår sida. När alla
har ätit färdigt är det dags att ställa
kosan hemåt mot Köpenhamn igen.
Med mätta magar och huvudet fullt
av upplevelser går vi mot Triangelns
station och hoppar på tåget.
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hurt. Desserten bliver suppleret med
et potpourri af de frugter og bær, vi
har indsamlet i løbet af dagen.
Stemningen er høj, selv om vejret
ikke har været med os. Da alle har
tygget af, er det tid til at vende snuden hjemad mod København igen.
Med mætte maver og hovedet fuld
af oplevelser, går vi mod Triangeln
station og hopper på toget.

MALMÖ
Adress Västra Hamnen,
Slottsparken, Folkets park
Tåg/buss Malmö Centralstation
Turarrangör
Byhøst
www.byhoest.dk

Kristoffer Melson och
Thomas Christensen
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