Österlen – Sveriges Provence – maj 2018
Campingtur til den nordlige del af Österlen, Æblekysten
Skånes østkyst ligger ikke langt fra Danmark, og slet ikke fra os, som bor i Nordsjælland. Der er kun omkring 130 km
plus en sejltur fra Helsingør til Kivik, hvor vi valgte at slå os ned.
Österlen omfatter hele den østlige del af Skåne fra Ystad til Åhus, men vi vil koncentrere os om den nordlige del,
Äpplekusten. Og dette er virkelig Sveriges frugthave med æbletræer alle vegne, en årlig æble-høstfest og et
kæmpestort 150 år gammelt mosteri i æblernes hovedstad, Kivik.
Vi valgte at slå os ned på en lille campingplads lige nord for Kivik, Ängdalens Camping og Vandrehjem.
Det er en udmærket enkel (og billig) campingplads, hvor vi kunne høre nattergal og vi så både glenter og en
grønspætte i hegnet ud til markerne. Da vi ankom til campingpladsen var der fest, for svenskerne fejrer åbenbart
mors dag i dag, den 27/5.

Billedet er fra Brösarps Norra Backar. Hestene her er på arbejde; de sørger for at holde vegetationen nede.
Der er ikke tale om vilde heste, som f.eks. på Langelands sydspids. De var i hvert fald meget interesseret i vores
madpakker, og de ville gerne klappes.

Kivik
Byen Kivik er noget mindre end vi troede, kun ca. 1000 indbyggere. Uden for byen er der et kæmpestort areal, der
lige nu er helt tomt, men det årlige Kivik-marked den 3. uge i juli besøges af ca. 100.000 mennesker, så ved denne
lejlighed og til æblefestivalen i september ser der nok helt anderledes ud.

Kivik er en rigtig ferieby. Især kystområdet nord for byen ved Vitemölla Badehotel kan godt minde lidt om
Tisvildeleje.

Inde i byen står en statue af Kiviks kendte bysbarn, Fritiof Nilsson Piraten, som var en svensk forfatter, der bl.a.
kendes for ”Bombi Bitt og jeg.”
Han er begravet i den nærliggende by Ravlunda, og på hans gravsten står: Herunder er asken af en mand, som havde
vanen at udskyde alt til morgendagen, dog forbedrede han sig på sit yderste og døde virkelig den 31. januar 1972.
Teksten er, på nær datoen, skrevet af ”Piraten.”

Kongegraven i Kivik

Sveriges største bronzealdergrav Kungagraven eller Kiviksgraven ligger i sydkanten af selve byen Kivik.
Den er fra ca. 1.500 f.kr. og er kæmpestor, omkring 75 meter i diameter. Det er nok ikke sandsynligt, at så mange
gode, anvendelige sten kan få lov at ligge i fred i over 3.000 år, og virkeligheden er da også den, at graven er
genskabt for ca. 80-90 år siden.

Da vi parkerede ved siden af en lille lund overfor Kungagraven kunne vi lugte det med det samme: ramsløg! Hele
skovbunden var dækket af ramsløg i fuldt flor. Vi har før set masser af ramsløg, men ikke så mange.

Brösarps Backar
Campingpladsen ligger i udkanten af Brösarps Södra Backar. Her er rigtigt pænt, men det var svært at finde nogle
afmærkede stier.

Billedet her er fra Brösarps Södra Backar, som vi besøgte et par gange. Men vl kom til at holde meget mere af
Brösarps Norra Backar, og det er vi åbenbart ikke ene om: kampscenerne i Astrid Lindgren-filmen Brødrene
Løvehjerte er optaget netop her.

Her holder vi et velfortjent hvil i Brösarps Norra Backar.

Især en af de ”vilde” heste i Brösarps Norra Backar fik os til at føle os særligt velkomne.

Men ud over udsigtsbænken på forrige billede fik vi et favorit-madpakkested i bakkerne, Glimmebodagården, som
ligger i udkanten af bakkerne.

Glimmebodagården er fra 1700-1800-tallet og fungerer i dag som hembygdsmuseum
siden 1989. Vi besøgte gården flere gange som hvile- og frokoststed fordi her er
forfærdeligt hyggeligt. Gården ejes af den lokale hembygds-forening, som bl.a. sørger
for, at der er toiletter, billedet til venstre, og oven i købet vand i en spand, vandfad,
sæbe og rene håndklæder. Imponerende. Gården er et godt udgangspunkt for
vandreture i bakkerne.
Et par kilometer fra gården, i Gussaröd, var et lille gårdbageri, hvor ejeren Margaretha,
solgte brød og kager, bl.a. rigtige svenske kardemommesnurrer med mere kardemomme
end i de danske opskrifter. Dejligt!

Nationalparken Stenshuvud
Sten var en jætte, som boede på toppen af klippen og styrede hele omegnen. Og det er der også mulighed for:
Stenshuvud er 97 meter høj og ligger ved havet, og på en god dag kan man se helt til Bornholm.
Stenshuvud er dækket af løvskov, og mod syd findes spændende sandede hedeområder.

Der er et stort, fint Naturum, og der er forslag til gåture rundt i den over tre kvadratkilometer store Stenshuvud
Nationalpark.
I området syd for selve Stenshuvud er der en eng med orkideer, og syd for igen ligger det store, sandede
hedeområde, som på svensk har det herlige navn Sandheden (det er desværre ikke lige så morsomt på svensk, for
”sandheden” hedder ”sanningen”).

Billedet tv: Plettet gøgeurt
Og nedenfor: Her er så hele Sandheden:

Billedet th: Her er vi tæt på Sandheden!

Hallamölla vandfald
Skånes længste vandfald Hallamölle har et fald på 23 meter i 5 niveauer.
Hallamölle vandfald ligger kun 25 km fra Forsaker vandfald, som kaldes ”Skånes smukkeste”, så hvis man er meget
glad for vandfald, har området her flere muligheder. Men her er vi ”kun” ved det største. Det er møllehuset på
nederste billedet. Hele området her i Verkeå-dalen er meget smukt.

Haväng
Og når vi nu er her ved Verkeån, må vi også besøge dens udløb, Haväng.
Her er så mange naturskønne steder her i Österlen, og Haväng er nok et af de mest besøgte.
Her er udløbet af Verkeån:

I Österlen er der generelt mange fortidsminder, og Havängs-dösen (=dyssen) er et tegn på, at Haväng har været
beboet siden tidernes morgen.

Knäbäckshusen
Lidt syd for Stenshuvud ligger en lille, romantisk by med en del ensartede bindingsværkshuse, Knäbäckshusen.

Men skinnet bedrager. Husene lå oprindeligt lidt nord for Haväng, men blev flyttet, da der skulle være et militært
skydeområde, hvor de lå. En entreprenør fik flyttet husene hertil og ville gøre det til en slags frilandsmuseum, men
det lykkedes ikke rigtigt. I stedet blev det et eftertragtet sommerhusområde, og det kan man godt forstå med
beliggenhed ved en af de bedste sandstrande, hvor der i forvejen lå nogle gamle fiskerboder og et kapel på
Knäbäckhusen Strand:

Ja, det var så den del af Österlen, vi besøgte i slutningen af maj 2018.
Vi koncentrerede os om Æblekysten og kom f.eks ikke til Åhus eller længere syd for Kivik end Knäbäckshusen.
Her er der ellers masser af seværdigheder fra havnebyerne Vik og Baskemölla og til den lille stump skærgård
Vårhallen ved Tobisvik.
Og længere mod syd er der naturligvis de større byer Simrishamn og Tomelilla, samt deciderede turistattraktioner
som Glimmingehus og ikke mindst Ales Stenar, som vi har besøgt før.
Til sidst kommer lige et billede til af Verkeåens udløb ved Haväng, et sted vi ikke rigtigt kunne blive trætte af.
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