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Vandring 6/2015: 25 mars. Sand i skorna. 23 deltagare. 10 km.

Det var åter dags för en vandring ut på Skanörs norra revel. Vi passade på innan fågelskyddsområdet 
på toppen av reveln stängs för besök den 1 april. Den liknar mycket Måkläppen, så vandringen idag 
var en kompensation för att vi avstått från Måkläppen under flera år. Det var fint väder med sol och 
nästan vindstilla. På eftermiddagen och kvällen skulle vinden stegra till kuling. Tur hade vi alltså, som 
vanligt skulle jag vilja säga, men jag vill inte förhäva mig så jag avstår.	
!

Vi började med en tidig bussresa till Skanör. Vand-
ringen förde oss ut mot badhytterna diskuterande 
den gångna veckans solförmörkelse, även ebb och 
flod som har samband med månens avstånd till 
jorden. Då månen är närmare jorden vid ny- och 
fullmåne blir nivåskillnaderna mellan ebb och flod 
större. I veckan som gick inträffade även en annan 
sensation som bara händer vart 18:e år. Vid franska 
kusten vid ön Mont Saint Michel kom flodvågen i 
rasande fart in mot land. Den var 15 meter hög. 
Massor av människor hade samlats på betryggande 
avstånd för att vara med om händelsen. Önskar att 
jag också varit där!	
!
	
!
Vid en bänk skänkt av ett företag stannade vi och 
deklamerade på Anders Österlings välljudande 
(försökte i varje fall) skånska hans dikt ur Tonen 
från havet (1933):	
!
“Vita fjärilar fladdra bland lila marvioler	

på den soliga reveln mellan vatten och land.	

Livets drömlika skörhet här i sensommarglöden	

blommar, vackert bevingad vid sin evighets rand.”	

 	
!
	
!!
På en spång balanserade vi sedan ut på reveln. Nu 
var det bara att gå och gå i strandkanten. Havet låg 
nästan stilla men vågor rullade ändå in mot stran-
den och åstadkom naturens enda ljud. Vi njöt i fulla 
drag. Ett och annat fynd gjorde vi. Agneta hittade 
en mycket märklig fossil. Iréne en skön viloplats 
och några andra fann skelettdelar av ett stort djur. 
Men vraket från 2005 fanns inte längre synligt ovan 
sanden.	
!!!!!!

Sida ���  av ��� 	
1 4
© Eva Marie Bramsved



ÄVENTYRSVANDRING 2015	
!
Vandring 6/2015: 25 mars. Sand i skorna. 23 deltagare. 10 km.

!!!!
Ute på spetsen av reveln tog jag en sedvanlig 
gruppbild av den stora gruppen äventyrsvandrare 
som flitigt ställer upp varannan onsdag år ut och år 
in!	
!!!!!
	
!!!
En flock svanar flög förbi. Änder kunde skådas i 
Christinas kikare. Några skarvar balanserade på en 
trädstock långt ute. Vi trodde först att det var en 
båt med några fiskare, men hej, vad vi bedrog oss. 
Kikaren avslöjade sanningen!	
!!!!
	
!!!
Nu styrde vi kosan söderut och spanade efter en 
gräsplätt, där vi kunde slå oss ner för en stunds 
kaffepaus. Tina var så ivrig att hon höll på att slå en 
baklängesvolt. Elsa och Karin hittade en avskild 
plats högst uppe på den lilla kullen. Någon sa att 
det kändes som om det var sommar. Det var bara 
jackorna, vantarna och mössorna, som avslöjade 
årstiden.	
!!!!!!!
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 !!!
Spången igen och bänken, som provsatts av trötta 
vandrare. Jodå, den duger till en stunds vila, be-
kvämare än den plats vi nyss fikat på. En gångbro 
ledde oss över den sanka marken in mot fastlandet 
med kyrkan och slottsruinen i synfältet. Vid ruinen 
var det åter lite blött i marken men med bra skor 
gick det utan problem.	
!!!
	

Vid borgruinen växer välsmakande gräslök, som 
Ulla tyckte skulle vara dagens gröda. Javisst, vi 
plockade lite med oss och tog en bild. Ser ni stråna? 
Mörkgröna och lite knubbigare än odlad gräslök. 
Betas gräslöksängen av kor lär mjölken smaka lök. 
Gräslök är ovanligt näringstät. Folat, vitamin A, B2, 
B6, C och E samt kalium och omega-3. Fast man 
måste äta en stor mängd för att få i sig tillräckligt 
av allt detta. Vitlöken leder i nyttighetsligan förstås 
men purjolöken har också hög näringshalt. Gräslök 
odlar jag i trädgårdstäppan. Jag köper en kruka och 
planterar ut varje liten lök för sig så blir det så 
småningom större utbyte.	

	
!!
Christina visade oss en stig, norr om Lagmanshej-
dan, som skulle leda oss direkt till busshållplatsen. 
Vid stigen såg vi två evighetsträd, ekar som i den 
magra Skanörsjorden växer långsamt. De är ca 150-
200 år gamla och har en omkrets på mer än 300 cm. 
“Projekt Evighetsträd” syftar till att bevara riktigt 
gamla träd och stora träd av medelålder. Träd in-
venteras runt om i Skåne och de markägare som 
har stora och gamla träd på sina marker kan få dem 
diplomerade och en plakett att sätta invid. 	
!!!!!!!!!!
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!
Jag som nyligen utsatts för funktionell träning av 
Aerobicweekends.com på Fuerteventura delade 
med mig av de nyvunna erfarenheterna. För bättre 
hållning vid vandring tipsade jag om att tummarna 
ska vara framåtriktade, en tänkt apelsin placeras 
mellan skulderbladen och slutligen, en tusenlapp 
mellan skinkorna. Så här såg det ut när alla prova-
de på detta. Jag tror att vi låter tusenlappen ligga 
kvar i plånboken!	
!
Nu närmade vi oss Stefan Löfvings hållplats och 
buss 300 anlände enligt tidtabellen.
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