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Indledning

Klokken er 03:30 og vækkeuret ringer. Jeg har sat fire alarmer for at være helt sikker på at komme op. Allerede i oktober bookede jeg et fugleskjul ved Hornborgasjöns sydlige ende. Nu er det endelig tid. Allerede i går
aftes pakkede jeg alt grejet. Jeg kan lige nå at få lidt morgenmad og en kop kaffe sammen med Birgit. Samtidigt med vi spiser koger vi vand til en termokande plus en ekstra kande kaffe. Jeg har prøvet dette et antal
gange og ved præcis hvad der skal forberedes. Jeg er både søvnig og meget spændt på dagen.

Området og årstiden

Det er tidligt i april og vi har slået os ned på en plads ved den sydlige ende af Hornborgasjön. Stedet ligger i
det sydlige Sverige et sted nogenlunde midt mellem Göteborg og Stockholm. Ved Hornborgasjön raster der
hvert forår en masse fugle. Stedet er specielt kendt for de mange traner der hvert forår tilbringer et par uger i
dette område. Gennem mange år lå der to spritbrænderier i området. Et overskudsprodukt fra denne produktion var kartofler. Disse kartofler lå om foråret på markerne omkring Bjurum ved den sydlige ende af søen.
Når tranerne om foråret trækker op gennem Sverige har de brug for at raste og fouragere. Den gode mad
samt muligheden for at overnatte i fred på lavvandede områder af søen gjorde stedet til en god rasteplads for
tranerne. I starten af 70’erne blev spritproduktionen flyttet til Skåne. En overgang forsøgte man at entrere med
lokale bønder til at producere kartofler der blev smidt på markerne om foråret. Det fungerede ikke rigtigt og
tranerne begyndte at finde andre rastepladser på deres forårstrækruter. Man fandt så på at fodre tranerne med
korn. Samtidigt tog restaureringen af Hornborgasjön fart. Disse ting betød at der kom flere og flere traner på
dette sted om foråret. I 2008 var rekorden 15.000 traner samtidigt ved den sydlige ende af søen. Det siger sig
selv at dette er et fantastisk oplevelse at se de store flokke af denne flotte fugl.

Forberedelsen

Forberedelserne til en dag i fugleskjulet er ret simpel. Man skal ha’ styr på beklædningen, mad og drikke samt
fotogrejet. Det man skal forberede sig på er 16 timer i fugleskjulet.
Tidligt i april kan det stadig være lidt køligt, specielt fordi man sidder stille hele dagen. De vigtigste ting er at
man har noget varmt på fødderne og hovedet samt at man ikke skiller ad på midten når man sidder ned hele
dagen. Man behøver ikke at tage hensyn til at tøjet skal være regntæt, man sidder i tørvejr hele dagen. Jeg har
gerne et par støvler på der er så store at de ikke strammer om fødderne. Et eller to par tykke uldne sokker sikrer varmen om fødderne. Støvlerne kan man med fordel tage af når man kommer ind i skjulet. Uldent underwww.slm-foto.dk
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tøj man lange ben og ærmer er godt for varmen. En anorak eller andet der ikke kryber op når man sidder ned
er vigtigt. Jeg har en ulden hue, vanter og et halstørklæde på. Endelig har jeg et siddeunderlag med.
Man kan formodentlig sagtens klare sig uden meget mad og drikke i de 16 timer man tilbringer i skjulet.
Det kan dog alligevel godt betale sig at gøre det lidt behagelig for sig selv. Jeg sørger for at have mad, vand og
noget varmt at drikke med. Jeg har to termokander med. Der er en lille kande kaffe og en større med varmt
vand. Ud over dette har jeg et pose frysetørret mad og noget pulver til varm kakao. Det varme vand i den store termokande bruges til at fremstille en portion varm mad midt på dagen. Kakaoen drikkes sidst på dagen.
Endelig har jeg en lidt brød og frugt med. Dette er mere end jeg spiser på en normal dag, men dette ef langt
fra en normal dag. Jeg har brug for adspredelse og lidt brændstof når jeg skal holde varmen.
Normalt tager jeg kun det fotogrej med som jeg ved at jeg får brug for. Rent praktisk kan man sagtens tage
rigeligt grej med, men det kan godt betale sig at ha’ planlagt på forhånd hvad man vil koncentrere sig om. Jeg
har to kamerahuse med og de er ofte i brug parallelt. Ud over det har jeg en lang og en kort tele. Disse teler
er til fugle portrætter. Til den lange tele har jeg et et-benet stativ. Dette fungerer fint og man kan arbejde helt
lydløst med det. Et stor tre-benet stativ fungerer ikke i det lille skjul. Ud over dette har jeg lysstærk normal optik (evt. normal zoom). Denne bruges til områdebilleder samt billeder af traner og gæs der kommer
trækkende ind fra søen i solopgangen. Endelig har jeg en vidvinkel og en fisheye med. Vidvinklen bruges til
billeder af det imponerende opbud af fugle lige uden for skjulet. Fisheye optikken kan benyttes til at tage et
par billeder inde i skjulet. Ud over dette har jeg et sæt memorykort og en transportabel disk med batteri og
kortlæser. En sidste ting der kan være nyttig er en pandelampe. Dels har man glæde af den hvis det er mørkt
når man skal finde ned til fugleskjulet og dels har man glæde af den inde i skjulet indtil solen begynder at stå
op.
Det hele er pakket i en rygsæk i mellemstørelsen. Dette bør ikke være en rygsæk med udvendig ramme. Den
vil blot skramle når man håndterer den inde i skjulet. Det er vigtigt at man har pakket disse ting dagen i forvejen. Klokken 03:30 om morgenen er man ikke specielt rationel. Her er det langt vigtigere at nyde morgenen
og glæde sig til dagen.

På vej ned til skjulet

Klokken er 04:00 det er mørkt, men det flotteste måneskin. Jeg tager støvlerne og rygsækken på. Det er lidt
koldt at komme udenfor, øjnene løber lidt i vand i den kolde blæst. Det er fantastisk at begive sig på vej ned
mod skjulet. Der er godt en halv kilometer at gå ned til skjulet. Det er en fordel at ha’ indprentet sig vejen
inden man skal finde vejen i mørket. Når jeg går ned mod skjulet begynder eventyret. Når man begiver sig ud
i området er man omgivet af mørket, men kan høre de første fugle. Viberne er urolige allerede på denne tid
af morgenen. Jeg hører deres stemme hele vejen. Der er også en enkelt grågås der søvnigt går og småbrokker
sig lidt. Når jeg kommer ned til kanten af søen kan jeg høre pibeændernes stille piben ude på søen. Nede ved
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skjulet tager jeg rygsækken af og sætter den ind i skjulet. Jeg står lige et øjeblik og nyder natten og lydene.
Landskabet ligger i et meget svagt og blåt lys fra månen. På den ene side er der bakkerne med de store gamle
egetræer der står i skarp kontur i månelyset. På den anden side er søen med alle lydene. Der er stadig is på
en stor del af søen, men der er mange våger langs vandkanten. Jeg kan høre lidt grågæs, en enkelt blishøne
der aldrig er for søvnig til at brokke sig og så pibeænderne lidt ude på vandet. Det må være en flok på 20-30
stykker.
Inde i skjulet står der en spand korn. Dette fordeles ud på strategiske steder i forhold til skjulet. Man kigger
på hvor skjulet har luger, hvor solen befinder sig på forskellige tider af dagen samt hvor gerne vil ha’ fuglene
til at være. Min erfaring er at det kan betale sig at sprede kornet nede langs vandkanten. Dette tiltrækker både
tranerne, svanerne og alle andefuglene. Det kan være smart at ha’ et par enkelte majskolber med.
Det kan godt betale sig at være nede ved skjulet i god tid. Dels er det pragtfuldt at stå et øjeblik og bare nyde
alle indtrykkene og dels er det godt at forberede sig lidt praktisk. Lige inden jeg forsvinder ind i skjulet strækker jeg mig i min fulde længde. Det kommer man ikke til de næste 16 timer.

Jeg indretter mig, lader roen falde på og venter

Klokken er 04:30 og jeg går ind i skjulet. Jeg tager støvlerne af og begynder at indrette mig. Det er vigtigt at
være på plads i skjulet i god tid. Det er vigtigt at der er faldet helt ro på i skjulet inden fuglene ankommer.
Skjulet er en lille trækasse med fast bund og luger på alle fire sider. Det eneste der findes i skjulet er en spand
med låg hvor man kan forrette sin nødtørft i løbet dagen samt en kornspand. Når jeg kommer ind i skjulet er
der helt mørkt. Lugerne er lukket. Dels holder det på varmen og dels er det alligevel mørkt udenfor. Det er
her at pandelampen er nyttig. Jeg pakker maden og termokanderne ud og stiller dem i det ene hjørne. Kornspanden vendes på hovedet og sammen med siddeunderlaget fungerer den fint som skammel. Endelig gør jeg
de to kameraer parat. Det ene med den korte tele og det andet med normal optikken. Nu er det bare at lade
roen falde på og nyde oplevelsen af dagen der starter.
Man kan åbne en af lugerne ud mod søen. Her skal man huske at slukke pandelampen. Jeg sætter mig til rette
og nyder lydene fra søen og fuglene. Præcis dette tidspunkt er meget specielt. Jeg har hele dagen og en masse
oplevelser foran mig. Alle sanser er åbne for indtryk.

Praktikken i skjulet

Hvis man indretter sig lidt praktisk så fungerer skjulet rigtigt godt. Der er få ting man skal tage højde for. For
det første er det vigtigt at man optræder stille og anonymt i skjulet. Det betyder at man skal være stille. Man
skal således passe på ikke at skramle rundt med udstyret, at åbne og lukke lugerne stille og roligt og selvfølgelig forholde sig tavs. Fugle er vant til skjulene, men er følsomme for uro. Det betyder også at man absolut ikke
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må åbne døren til skjulet eller stikke optikker eller andet ud af lugerne. Et praktisk tip er kun at have en luge
åben ad gangen. Hvis man har to luger åben så falder der lys ind i skjulet. Det betyder at fuglene kan se at der
foregår noget inde i skjulet. Hvis man kun har en enkelt luge åben så er der mørkt inde i skjulet og fuglene
opfatter ikke at der er aktivitet i kassen. En anden fordel ved kun at have en enkelt luge åben er at det mindsker trækket i skjulet. I løbet af dagen kan det være en udfordring at holde varmen. Hvis man har luger åben i
begge sider af skjulet så kommer der træk gennem skjulet hvilket gør at man kommer til at fryse.
Det pragtfulde ved at sidde i dette skjul er at man har rigtig god tid. Det betyder at man har tid til at nyde,se
og opleve alt hvad der sker omkring skjulet i løbet af dagen. Det betyder også at det kan betale sig at fordele
dagens måltider over hele dagen. Her er det vigtigt at gemme lidt mad og varm kakao til sidst på dagen hvor
man er træt og temperaturen begynder at falde. Det kan også betale sig at tage en lille lur midt på dagen.
Skjulet er netop så stort at man kan ligge udstrækt hvis man placerer sig diagonalt i skjulet.

Dagens gang

Det er vigtigt at man får ro på. Kombinationen af et digitalt kamera, en lang optik og en masse fugle tæt på
kan ende i det rene selvsving. Øj øj, der er en trane tæt på, og en til og en til og ... Dette vil blot resultere i
stress og en utrolig bunke ens billeder. Det kan betale sig at tage den med ro og observere fugle. Der er tid
nok.
De år jeg har været i skjulet har været lidt forskellige. Nogle ting er ens fra år til år og andre ting ændrer sig.
Få minutter efter jeg har sat mig ind i skjulet kommer der en flok pibeænder. Det er slet ikke lyst endnu. Jeg
kan høre deres spæde piben lang tid inden de nærmer sig skjulet. Det er stadig alt for mørkt til at tage billeder. Jeg sidder bare og nyder flokken af pibeænder der går rundt i vandkanten 4-5 meter fra skjulet.
Klokken er 05:00 og jeg sidder og nyder lydene fra søen. Et stykke ude øst for skjulet ser det ud som om der
ligger ret meget sne der endnu ikke er smeltet. Der er dog et eller andet der ikke rigtigt passer. Sneen bevæger
sig langsomt. Det er stadig så mørkt at jeg ikke rigtigt kan se hvad det er. Kort efter går det op for mig at det
er en kæmpe flok sangsvaner der stille og roligt kommer hen langs kanten af søen. Det viser sig at det er en
flok på cirka 50 sangsvaner. I løbet af den næste halve time kommer de nærmere og nærmere skjulet. De er
stadig helt tavse. Det er en underlig natvandring. Det er sælsomt og meget fascinerende. De flokken kommer
over i nærheden af skjulet begynder der at komme lidt lyd fra dem. I løbet af natten er der kommet et tyndt
lag is på vandet langs kanten. Når sangsvanerne kommer kan man høre den tynde is bryde under dem.
Klokken er 05:15, jeg får en lille kop kaffe et stykke brød.
Klokken er 05:30. Det ligner viber der bevæger sig rundt på marken et lille stykke fra skjulet. Flokken af pibewww.slm-foto.dk
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ænder forsvandt ud på søen igen. Jeg kan hele tiden høre deres stemmer. Det er forunderligt at denne spæde
stemme der lyder som en lille barnefløjte, at den kan høres på lang afstand. Sangsvanerne er nu godt i gang.
De begynder at snakke. Inden dagen er omme vil jeg ha’ lyden af sangsvanerne i ørene. Men lige nu snakker
de blot stille og roligt. Grågæssene er begyndt at komme ind fra søen. Jeg forsøger mig med de første billeder.
Der er vitterlig ikke meget lys, men jeg forsøger om jeg kan få nogle af de første billeder af fuglene der kommer ind fra søen mens himmelen er ved at skifte farve.
Klokken er 05:40 og de første traner er på vej ind fra søen. Solen er ikke helt begyndt at stå op endnu, men jeg
kan høre enkelte traner der kommer ind over området. Klokken 06:15 er det så lyst så jeg kan begynde at tage
lidt flere billeder. Det er også nu at solen så småt begynder at stå op bag Billingen. Det er en lang højderyg der
ligger på østsiden af søen. Når solen står op ser det ud som om den kommer ud af en stor sprække i denne
højderyg. Ud af solopgangen begynder traner at ankomme i store flokke. De har overnattet ude på nogle af de
lavvandede områder ude på søen. Når solen står op letter de og flyver til sydenden af søen. Når man sidder i
skjulet så kommer tranerne lige ind over. Det er et helt fantastisk syn at se alle disse fugle komme ud af solopgangen og komme trækkende ind i store formationer. Hvis man er heldig at have klart vejr på denne tid af
dagen er det et fantastisk syn at se solopgangen med tranerne der kommer ud af solen.
Klokken er 06:20 og de første krikænder dukker op. De er et lille stykke fra skjulet i dag, men kommer dog
kort forbi. Det er en fin lille and. Det er spændende at se disse små krikænder sammen med alle de andre
ænder. Det giver et god fornemmelse af deres størrelse.
Klokken 07:00 er der mange traner i området. Jeg er så heldig at der er rigtigt mange traner ved det skjul
hvor jeg sidder. Der er i alt seks skjul ved søen og det varierer lidt hvor og hvornår der er mange fugle ved de
enkelte skjul.
Vejret skifter og det bliver lidt fugtigt. Det støvregner lidt. Jeg sidder tørt i skjulet, men den fugtige luft gør at
det føles lidt koldt.

Jeg hører en gulspurv. Ud over alle ænderne, gæssene, svanerne og tranerne så er det jo også forår. Det betyder at der er gang i alle fugle. Hver dag dukker der nye arter op. Det er forår på fuldt tryk.
Der er godt gang i hættemågerne. Hele dagen kan jeg følge en ravn der flyver i fast rutefart ud efter æg. Hættemågerne forsøger at jage røveren væk, men ravnen tager sig ikke meget at dem. Langt ude på søen kan jeg
se en af de voksne havørne der sidder i et af de udgåede træer. Efter lang tid tager den en kort tur, men kommer desværre ikke ind over skjulet. Når man sidder i skjulet og har god tid så ser man utroligt meget af det
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fugleliv der er ved søen.
Klokken 07:30 tager jeg den første kop kakao. Den fugtige luft gør at jeg er kommet til at fryse lidt. Mens jeg
sidder med kakaoen sker der noget jeg har ventet på hver eneste gang jeg har siddet i disse skjul. Der er et
tranepar der parer sig. Det er meget sjældent at se her ved skjulene. Normalt trækker en del af tranerne ud
på markerne i området hvor de fouragerer og parer sig i fred. Inden jeg får sat kakaoen og grebet kameraet
så er parringen overstået. Det gør ikke så meget det er spændende at se og en dag skal jeg nok få billedet at
en traneparring. Når jeg taler med andre naturfotografer her ved søen så går de utroligt meget op i at få disse
billeder at netop parringen samt tranedansen. Begge dele er svært. Parringerne foregår sjældent i området
omkring skjulene. Når man vil tage billeder af tranedansen er det svært at få kun de dansende traner med på
billedet. Der er ofte så mange fugle at det ikke bliver det helt rigtige tranedans billede. For mig gør det nu ikke
så meget. Der er så meget andet at se og opleve når man sidder i disse skjul.
Klokken 10:20 der blevet er endnu mere fugtigt, luften er fuld af støvregn. Jeg har dog lige fået en god serie
nærbilleder af nogle traner der gik helt tæt på skjulet. En periode har det mest været traner der opholder sig
ved det skjul hvor jeg sidder. Alle de øvrige fugle er et stykke fra skjulet. Der er en ret flok pibeænder der går
et stykke oppe på græsset og søger føde hvorefter hele flokken letter og flyver ud i vandet. Kort efter trasker
flokken op på land igen, letter og flyver tilbage på vandet. De fortsætter på denne måde et par timer. Det er en
skam at de er for langt væk. Det ville ha’ været flot at få nogle flugtbilleder hvor hele flokken letter.
Hen over middag fortsætter det med at være primært traner der opholder sig ved mit skjul. Dette er lidt
atypisk, og dog. Mønstret varierer fra år til år. Det er noget af det der fascinerer mig, netop dette med at det
er uforudsigeligt om der er mange sangsvaner eller om de er trukket videre nord på tidligt, om der er mange
spidsænder o.s.v. Hvert år tror man at man kan forudsige dagens gang, men det kan man ikke. Fuglene og
naturen bestemmer selv slagets gang.

Klokken 12:25 laver jeg den varme mad. Jeg har frosset lidt i formiddags. Blæsten og det fugtige vejr gør det
lidt koldt. Efter at ha’ fået en stor portion varm mad er jeg dog helt frisk igen. Det er fantastisk hvor godt det
virker at få lidt varm mad.
Vejret klarer lidt op og jeg benytter chancen for at tage nogle billeder hvor solen rammer området lige uden
for skjulet, men s himlen ude over søen er helt mørk. Denne kraftige lyskontrast er fantastisk smuk. Jeg tager
en billedserie med den korte tele. Den er god til billeder hvor jeg får hele tranen med.
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Klokken 14:40 tager jeg en lille lur. Solen skinner. Hvis jeg åbne den luge der vender op mod solen så rammer
en lille plet sol gulvet i den ene ende af skjulet. Jeg lægger mig så jeg får solen i ansigtet. Efter en halv time er
solen forsvundet og jeg vågner igen. Mens jeg har sovet har en flok sang- og knopsvaner slået sig ned lige ved
skjulet. Når fuglene er så tæt på skjulet er det vigtigt at man bevæger sig ekstremt stille for ikke at forstyrre
dem. Det passer nu fint nok med at jeg ikke er helt vågen. Jeg er helt frisk igen, det gør underværker med en
lille lur.
Klokken 15:15 opdager jeg to par spidsænder der fouragerer på vandet ud for skjulet. Sidste år sad jeg flere
timer i træk og kiggede på gumpen af to spidsænder. Der spiser utroligt intensivt. I år havde jeg lidt flere
chancer og fik et par billeder af spidsand han og hun. Det er en utrolig smuk fugl.
Klokken 16:00 får jeg en kop varm kakao og en snegl som Birgit bagte i går. Det er dejligt med noget varmt at
drikke, lidt godt at spise og en masse at kigge på udenfor.
Klokken 17:05 dukker havørnen op igen. Den er stadig alt for langt ude over søen. Jeg får ingen billeder af
den, men det er spændende at se den. Dagen før havde havørnen været en tur helt inden over området med
alle tranerne og skjulene. Det kunne være spændende hvis den ville gøre det igen i dag.
Klokken 18:15 er solen så småt ved at gå ned igen. Den lavtstående sol og den mørke himmel ude over søen
giver et helt fantastisk lys på de traner, grågæs og kanadagæs der går lige uden for skjulet. Jeg er heldig at få
nogle billeder af enkelt traner, med søen som baggrund og det kontrastfyldte lys.
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Klokken 18:45 sidder jeg og nyder den sidste sol. Tranerne begynder så småt at trække ud over søen igen. Der
går 11.800 traner i området. Når de letter og flyver ud på søen foregår det ved at de flyver ud i små flokke.
Der er en konstant strøm af disse små flokke. Det ser meget disciplineret ud. Jeg er så heldig at sidde sådan at
solen går ned bag en bakke med en lille birkeskov. Med denne baggrund letter den ene flok traner efter den
anden. Jeg får nogle ret flotte billeder af traner der letter og flyver ud over søen med en perfekt orange himmel som baggrund. Der er ikke meget lys, undtagen lige hvor solen er stærkest. Det kræver lidt eksperimenter, men det lykkes.
Klokke 19:40 drikker jeg det sidste varme kakao. Jeg er godt træt. Dagen startede med flot måneskin, så blev
det fugtigt og koldt. Senere på dagen kom solen, men blæsten var noget kold. Den egentlige grund til at jeg er
ved at være træt er dog de mange indtryk der er kommet i løbet af dagen.
Klokken 20:00 er det for mørkt til at lave flere billeder og de fleste fugle er også væk. Jeg pakker mine ting og
er parat til at forlade skjulet. Det er dog meget vigtigt at man ikke forlader skjulet før der gives besked. Dette
sker ved at Gösta kommer forbi og giver besked. Gösta er opsynsmand og sørger for at fragte grej ned til skjulene hvis der er nogen der har brug for dette. Han sørger også for at kornspandene bliver fyldt op til dem der
skal være i skjulet den næste dag.
Klokken 20:10 dukker Gösta op. Det er lidt tidligere end normalt. På dette tidspunkt er det dog dejligt at
kunne kravle ud af skjulet og strække bene og ryggen igen. Når jeg står uden for skjulet efter en dag med så
mange oplevelser så er det rigtigt forår. Det er dejligt at stå et øjeblik og kigge ud over søen og nyde området
og stilheden.
Jeg trasker op til Birgit som har lavet pandekager. Jeg er så træt at jeg næsten ikke kan hænge sammen. Men
det er pragtfuldt at sidde i varmen, at få pandekager og så bare ellers fortælle om dagens oplevelser. Kort efter
er vi i seng og jeg sover på rekordtid.

www.slm-foto.dk

16 timer i en lille trækasse

Dagen efter

Man sover godt efter en dag i skjulet. Dagen efter er man dog helt frisk igen. Det er dejligt at stå tidligt op og
se morgen traner. Det gør man ved at stå op inden solen. Hvis man går stillet sig op ved bakker for enden af
området kan man igen opleve traner kommer ud af solopgangen. Mens man står der med ømme ben og træt
ryg nyder man synes. Man tænker på hvordan det går med det næste hold der sidder nede i skjulene. Fryser
de, får de nogle gode billeder, kan de holde det ud, nyder de det?

Arbejdet der følger

Det siger sig selv at man får taget mange billeder på en dag i fugleskjulet. Dels er der mange ting at opleve og
dels har man rigtig god tid. Det betyder at der er et stort arbejde med at behandle alle de billeder man har fra
en sådan dag. Hemmeligheden er dog at gruppere billederne og sortere med hård hånd. Det tager lang tid,
men jeg genoplever dagen hver gang jeg arbejder med billedmaterialet fra en dag i skjulet. Ud over billederne har jeg altid en række noter. Denne artikel er for eksempel blevet til på baggrund af disse noter. De første
tre år jeg var i dette skjul halveredes antallet af billeder jeg tog på en dag. Det første år blev der taget rigtigt
mange billeder. Det andet år viste jeg at der var god tid til at overveje sine billeder. Det tredje år havde jeg et
overblik over hvilke billeder jeg allerede har og hvilke jeg mangler. Der falder med andre ord ro på efterhånden som man har været i skjulet nogle gange.
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Hvorfor gør man det og hvorfor gør man det mere end en gang?

Jeg har talt med mange andre der lejer disse skjul ved Hornborgasjön. Man kan opdele disse i to grupper.
Den første gruppe sidder en dag i skjulet og så aldrig mere. Der kan være mange grunde til at de ikke ønsker
at gentage oplevelsen. Nogle keder sig og andre kan simpelthen ikke holde ud at sidde stille så længe. Nogle
har været irriteret til bristepunktet over at de spændende fugle har været for langt væk fra deres skjul. Andre
igen har synes at det har været for anstrengende rent fysisk. De har ondt i ryggen, knæene og nakken. Det
gennemgående er nok at alle dem der får nok efter en enkelt gang i skjulet, at de lider af en kombination af
ovenstående. Det andet år jeg var ude i skjulet talte jeg dagen efter med en nordmand der havde været ude i
skjul samme dag som mig. Han havde da godt nok fået nogle OK billeder, men ikke hvad han havde forventet. Han havde været frisk og bestilt skjul tre dage inden for en uge. Efter at ha’ siddet den første dag i skulet
kunne han slet ikke overskue at skulle tilbringe en hel dag mere i skjulet og han tilbød mig at jeg kunne få de
to sidste dage.
Den anden gruppe af dem jeg har talt med er præcis lige så fascineret af oplevelsen som jeg er. De elsker roen,
fornemmelsen af at ha’ masser af tid og så de mange oplevelser man får i skulet. Jeg har talt med flere der har
været i skjul ved Hornborgasjön i mere end ti år. Jeg talte for et par år siden med en gammel tysk fotograf der
efterhånden synes at han var blevet for gammel. Han havde været i skjul i dette område de sidste 25 år. Både
han og jeg havde stor glæde af at udveksle oplevelser og erfaringer.

Tiden og tankerne

Ud over det praktiske mas man har med at holde varmen, ømme lemmer o.s.v. Så er den væsentligste årsag
til at nogle mennesker ikke ønsker at bruge en hel dag i disse skjul, det er nok at man skal være alene med sig
selv i en hel dag. Man har cirka 16 timer hvor man er helt sig selv. Man har igen at tale med, man kan ikke
gøre noget andet hvis man keder sig, man er helt alene med sine tanker. Dette er helt klart svært for nogle
mennesker. Jeg ved ikke hvad det er der gør forskellen på dem der kan holde dette ud og har glæde af og så
dem der bestemt ikke kan holde det ud. Jeg tror at begge grupper har glæde af at færdes i naturen og at betragte den. Der er blot stor forskel hvordan man har det med at lukke sig inde i denne lille trækasse i 16 timer
uden andet formål end at kigge på fuglene, området og vejret.
Personligt har jeg stor glæde af at sidde i dette skjul. Først og fremmest nyder jeg at have tid til at betragte naturen, at være tæt på fuglene og at nyde alle indtrykkene. Dernæst nyder jeg fornemmelsen af at ha’ masser af
tid. Tænk at have 16 timer uden nogen form for afbrydelse. Jeg kan frit veksle mellem at tage billeder, betragte, lytte og lave noter. Jeg kan tegne hvis jeg har lyst. Jeg kan også give mig tid til at filosofere og reflektere over
naturen og menneskene. Det er helt frit og dette giver en utrolig fred til at tænke. Det er slet ikke dybe tanker
som livet og døden, men blot reflektioner over billeder, indtryk, naturen, mennesket og naturen o.s.v. Når
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man sidder ved kanten af Hornborgasjön og når man kende den lange historie om vandsænkninger, restaurering af søen, de lange kampe og modstridende interesser. Kampen mellem landbrugets behov (og begær)
efter mere jord på den ene side og så naturens behov på den anden side. Jeg har efterhånden mødt nogle af
de mennesker der har brugt en stor del af deres liv i kampen for en reetablering af søen som et natur område
med plads til fuglene. Når man så sidder her ved kanten af søen så får alle disse indtryk og al denne viden
lejlighed til at trænge godt ind. Jeg nyder med andre ord at lade indtryk og tanker bundfælde sig. En ting er
selve naturoplevelsen og alle de dejlige billeder man kan lave på en dag i skjulet. Noget andet og mindst lige
så værdifuldt er den ro det giver at ha’ masser af tid og fred. Det har ikke noget med meditation af gøre, det er
noget med at få ro til at tænke sig om. Når man tager sig tiden til at tænke disse ting igennem opnår man en
stor ydmyghed overfor naturen og de folk der bruger deres liv, tid og kræfter på at sikre at menneskerne ikke
ødelægger den.

Praktiske informationer og links
Hornborgasjön, hjemmeside
www.hornborga.com
Her kan man finde oplysninger om Hornborgasjön, generelt og aktuelt. Her findes informationer om hele
området, statistik over antallet af traner, nyheder fra søen o.s.v.
Flere billeder fra området på min hjemmeside
www.slm-foto.dk
Her findes denne artikkel samt en del flere billeder end der kan trykkes i denne artikkel.
Falköping turist bureau
www.falkoping.nu
Fugleskjulene ved Hornborgasjön udlejes via turistbureauet i Falköping.
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