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Når foråret har meldt sin ankomst flyver tranerne tilbage til ynglepladserne i det
sydlige Sverige ved Hornborggasjön. Stedet er blandt Nordeuropas vigtigste fuglesøer
og et af de få steder, hvor man kan få lov til at opleve tusindvis af traner på én gang.
Det er i den grad fascinerende at studere de store elegante fugleflokke, og man
behøver ikke at være dreven fugleentusiast for at blive imponeret over dette skue.
De første traner ankommer i midten af marts, og vi besøger Horn borgasjön i
slutningen, hvor chancerne for at se de truttende flokke er meget stor.
Under opholdet bor vi omkring Skövde, der også er kendt som Arns Rige efter Jan
Guillous’ berømte romaner om tempelridderen Arn Magnusson. Vi besøger
naturligvis ruinerne af Varnhems kloster og oplever også Saab Museet, der giver os et
godt indblik i dette bilmærkes historie.
Giba Travel er teknisk arrangør når bussen søndag 26. marts samler deltagere op i
Herning og Skive hen på morgenen. Kursen sættes nu mod Frederikshavn, hvorfra vi
skal sejle med hurtigfærgen til Göteborg. Undervejs på færgen nyder vi en dejlig
frokostbuffet.
Efter ankomsten kører vi mod Horn borgasjön, hvor vi allerede nu får fornemmelsen
af den storslåede svenske natur, inden vi ankommer til vores hotel. 
Indkvartering og sen middag.

Arns mægtige rige
Mandag efter morgenmaden forlader vi hotellet og kører gennem det smukke
landskab til den storslåede Varnhem kirke og tilhørende klosterruiner. Varnhem og
dens klosterkirke ved foden af bjerget Billingen ligger midt i Vestergötland og var en
gang et spirituelt, politisk, kulturelt og økonomisk center. Klostrets velbevarede
omgivelser var det sidste hvilested for fire svenske middelalderkonger samt
grundlæggeren af Stockholm, Birger Jarl. Kirken er fra 1100-tallet og dermed næsten
tusind år gammel. Historien fornemmer man stadig, især når man spadserer under
kirkens romansk-gotiske buer, hvor munkenes bønner og sange engang opfordrede
til refleksion. Området spiller en afgørende rolle i den svenske forfatter Jan Guillous
trilogi om Tempelridderen Arn Magnusson.

Meget sultne fugle
Så skal der forhåbentlig kigges traner og dansetrin. 
I selskab med en lokal naturguide regner vi med at opleve de store elegante fugle
komme flyvende fra deres overnatningspladser med ét for øje, nemlig mad. Traner er
næsten altædende og de spiser ofte. Insekter, snegle, frø, bær, æg, frøer og mus er
nogle af de fødeemner, fuglene kan finde i og omkring den lavvandede sø. 
Tranen er en sjov fugl at studere. Den kan blive op til 1,25 meter høj og er nærmest
elegant at skue. Ofte kan man se dem i en form for besynderlig dans, hvor de
paraderer med hurtige og stive skridt og hopper indimellem op med udspredte
vinger samtidig med, at de trutter højt og inderligt. Dansen er en del af
parringsspillet, men menes også at have en mere generel social betydning. Hver dag
bliver tranerne talt, så man har mulighed for at finde ud af, hvor mange fugle man
har set. På enkelte dage kan der være over 25.000. 



Kørsel i firestjernet bus
Dansk rejseleder (Gina Banke) under hele turen
Færgeoverfart Frederikshavn - Göteborg t/r
To overnatninger
To x middag på hotellet
Dagens ret på færgen både ud og hjem
Udflugter i følge program

Da traner jo er levende dyr, der ikke er i fangeskab kan det aldrig garanteres, at
man ser de mange traner, men sandsynligheden er endog meget stor. 

Efter en spændende dag kører vi tilbage til hotellet til fælles middag.

Tirsdag efter morgenmaden forlader vi vores hotel og kører til Trollhättan, hvor
vi ser sluseanlægget, hvor skibene hæves eller sænkes i fire sluser - i alt 32 meter
på vejen gennem elven.
Vi besøger Museet Saab, og får vi et indblik i dette lille bilmærkes historie, og ser
beviser på, at Saab gennem innovativt design og teknologi har sat sit præg på
udviklingen af den moderne bil. 
Turen går nu til Göteborg, hvorfra vi atter snupper færgen tilbage til
Frederikshavn. Undervejs nyder vi dagens ret om bord. 

Omkring midnat er vi tilbage i Skive og Herning.

Prisen for denne forårstur er 3295 kroner per person for avisens abonnenter i
dobbeltværelse. Ikke-abonnenter er velkomne for 3495 kroner.
Eneværelsestillæg på 475 kroner.

Prisen inkluderer:

Tilmelding til Læserklubben

Se vores hjemmeside www.læserklubben.dk for flere tilbud.
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