
Fladdermusexkursion och invigning av Tabergs fladdermuseum 

                          23 Oktober 2011- en sammanfattning 

                              
                                             Foto: Jens Rydell 

Soliga söndagen den 23 oktober skickades en delegation från "fladdermöss i Skåne" 
norrut för att delta i öppningen av Tabergs fladdermuscenter-"Fladdermuseet" och det 
var med stor spänning expeditionsdeltagarna Stefan Nyman, Stefan Viktorsson och 
Espen Jensen begav sig från uppsamlingspunkten i Tormestorp i centrala Skåne mot 
Taberg gruva i Jönköpingstrakten. Efter en något försenat start pga. undertecknades 
goda sovhjärta bar det i väg genom soldränkta dimslöjor och frostiga skogar. 

Till tross för förseningen lyckades vi pricka invigningen av detta mycket charmerande 
och mysiga Fladdermuseum bara 6 minuter över 11. Vi missade därmed den formella 
klippningen av fladdermusbandet men kom i tid till att smälta in bland de många 
intresserade besökare.  

Efter att ha klädd sig ståndsmässigt med utlåningsbara fladdermusdräkter var det 
bara att ge sig i kast med den informativa och underbart charmerande utställningen. 

                                                          

                                                         foto: Stefan Viktorsson 



Mycket snart gav De sig till känna, eldsjälarna bakom projektet, och vi fick en 
underbar mottagning. Vi kunde snabbt konstatera att vi delade passion för dessa 
nattens varelser. Initiativtagarna till satsningen Sofia Gylje, Sabine Lind och Johan 
Eklöf tog emot och visade runt med odelad entusiasm och gav ett mycket ivrigt och 
energisk intryck. 

Barnfamiljer och allehanda människor tittade intresserade och nyfikna på 
fladdermusskelett, holkar och porträttfotografier av de sommar- och vintergästande 
fladdermössen i Taberg. Här fanns också kompetens bland de besökande. Vi hade 
nöjet att lära känna fröken Erika Dahlberg, forskningsassistent vid Winchester Bat 
Consultancy. UK. med spetskompetens på Grå långörad fladdermus. Ytterligare en 
långtresande anslöt sig till gruppen med speciellt intresserade. Meike Pätz från 
Tyskland. 

Således blev vi en handfull själar som generöst nog blev erbjudna en visning i grottan 
där fladdermössen finner sin vintervila. 

                                          

                                         Foto: Stefan Nyman 

På väg in i gruvan. Här knackar man tre gånger innan man träder in så Bergafrun och 
hennes oknytt hinner förbereda sig... 



Taberg grotta består av et tre km långt system fördelat på två huvudkanaler. Vi begav 
oss in i lillgrottan på c:a 1km med hjälmar och lampor.                            
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Här spanas det. Vi behövde inte gå långt innan vi fick napp.         
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Här är det en Brun långörad fladdermus som tittar fram. Öronen  är fint invikta under 
vingarna och bara tragus sticker fram. 

  



                                                                                                                                                    

 

Här hänger det en Brants eller Mustasch fladdermus. Expertisen var inte helt på det 
rena med vilken av dem det rörde sig om. 

 

Mycket rosa på nosen kan indikera Brandts fladdermus. Olika kännetecken 
diskuteras. Fantastiskt kunskapsutbyte. 



 

En Tjockis flankerad av två mindre. Kan det vara en mustasch och två Brandts? 

Besöket i Grottan var oerhört stimulerande och personligt fick mitt fladdermusintresse 
en riktig boost. Så nu är det bara att läsa på om olika tragus, tandformler och 
fladdermuspälsbeskaffenhet.  

Dörrarna för framtida samarbete är öppna och vi planerar redan återträff och 
fladdermusseminarier i Skåne nästa säsong. Tillsvidare får fladdermössen sova lugnt i 
sina grottor och jordkällare tills vi ses igen till våren... 

 

Stort tack till Eldsjälarna på Fladdermuseet! 

 

Fladder från Espen, Stefan och Stefan. 


