Svensk kanonraps
toppar Wallander

Wallanderdramatik. Full rulle vid Charlottenlund utanför Ystad under inspelningen av BBCs version av kommissarie Kurt Wallander.

Raps går bra till allt, fascinerar alla
och slutar aldrig att överraska.
Bättre än så går det knappast att
beskriva årets höstraps på Charlottenlund utanför Ystad. Under några
dagar i början av maj, när de 100
hektaren höstraps blommade över
alla breddar invaderades odlingen
av ett filmteam från YellowBird.
Text & foto: Hans Jonsson, Svensk Frötidning

S

om mest var de över 100 personer här, berättar fascinerat Per Landén i driftbolaget
Charlottenlunds gård AB.
Under några dagar spelade de in en
dramatisk scen i kommande Wallanderfilmen Sidetracked, baserad på Villospår, en av Henning Mankells böcker
om kommissarie Kurt Wallander.

Blommande raps imponerar

Tidigare på våren hade några ”Location
Managers” från filmbolaget skannat av
Ystad med omnejd för att hitta lämpliga
inspelningsplatser. När de skådade rapsfältet blev de mäkta imponerade över
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den fantastiska uppenbarelsen och ville
absolut ha med svensk blommande
höstraps i filmen.
– Engelska bönder som ser filmen
kommer att glömma handlingen när de
ser den fina svenska rapsen, skrattar Per
Landén.
Filmen produceras av BBC, med
världsberömde Kenneth Branagh i
huvudrollen och kommer att lanseras
senare i höst. Per Landén har bara positiva erfarenheter av inspelningen:
– Det är kul att kunna ställa upp för
filmindustrin och gynna bygden. Det
skapar arbetstillfällen och sommarjobb
och så är det bra draghjälp för turismen.
Danskar tände inte på raps

Scenen som skulle spelas in var synnerligen dramatisk och eldfängd. Men
att tutta fyr på svensk höstraps i bästa
tillväxt visade sig dock lättare sagt än
gjort. Det coola danska stuntteamet fick
jobba hårt och en hel del dramatik blev
det innan bitarna föll på plats. Kanske
hade de tränat på klen dansk raps… För
här handlade det om manshög raps som
till slut gav inte mindre än 5040 kilo
per hektar rensad och torkad vara på de
hundra hektaren. Imponerande. «
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Wallanderraps på Charlottenlund
Högaktuell
• Förekommer i en dramatisk scen i filmen Sidetracked
baserad på Henning Mankells bok Villospår, om
kommissarie Kurt Wallander. Filmen visas på BBC i
november 2008. Kommer på DVD och även med största sannolikhet att visas i svensk TV. Aktuell i Tyskland
och USA med flera länder.
Svensk Frötidning
• Fick som enda media äran att beskåda inspelningsplatsen (se notis i Svensk Frötidning nr. 5). Vid själva
inspelningen upphörde dock tillståndet, därför
inga actionbilder!
Avkastning
• 5040 kilo rensat frö/ha vid 9 % på in alles 100 hektar!
Brutto
• Med cirka 70 % av skörden säkrad till 4:17 kr/kg blev
det bästa grödan på Charlottenlund 2008. Till detta
ska läggas en extra liten hacka från BBC som ersättning för filminspelningen.
Odling
• Förfrukt korn. Direkt efter skörd en grund bearbetning med Catros följt av en Cultuskörning ca
10-12 cm djupt.
• Sådd med John Deere-såmaskin 23 augusti 2008 –
2,6 kg/ha PR46W31 (50 frö/m²).
• Inga problem med sniglar. En av orsakerna kan vara
den tidiga bearbetningen med Catros som enligt vissa
uppgifter har bra effekt på sniglarna.
• Tidig kvävegödsling på våren, en giva med 140 kg/ha.
• Ingen svampbekämpning, direkttröskning.
Också känd från
• Inspirerande bild överst på Svensk Raps informationsbrev ”Höstraps 2009”.
Drivs av
• Charlottenlunds gårds AB.
Belägen
• Vidunderligt vackert beläget på böljande kullar strax
väster om Ystad med milsvid utsikt över hav och land.
Mer info
• www.charlottenlund.se
• www.yellowbird.se
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