
Fra foreningens sommerarrangement på Klosterheden, september 2011. 
 
Et par linjer om ”ledsagerprogrammet” lørdag eftermiddag. 

 
På tur med Brian, bæveren, birkemusen og Carl-Johan 

 
Efter formiddagens tankevækkende foredrag – og en formidabel frokost - 
blev det tid til weekendens første sporarbejde for førere og hunde. 
 
For os ledsagere var der i stedet arrangeret en bævertur på Klosterheden. 
 
Så vi fik sendt hunde og førere af sted, blev udstyret med en picnic-kurv til 
eftermiddagskaffen og fik nøje instrukser om at være hjemme til aftens-
maden. 
 
Brian – eftermiddagens guide – gjorde os klart, at eftersom bæveren er et 
natdyr, skulle vi ikke regne med at komme til at hilse på den om eftermid-
dagen – men i stedet ville vi få såvel spor som dæmninger at se. Og til 
gengæld ville han så også krydre eftermiddagen med en svampetur – 
spændende. Vi blevet pakket i et par biler, og af sted det gik med højt 
humør. 
 
Vel inde i plantagen gjorde vi holdt mellem granerne.  Brian introducerede 
os til svampenes forunderlige verden, inden vi blev udstyret med knive og 
kurve og blev sluppet løs efter Carl-Johan – og hvad vi nu ellers ville finde!! 
Dog lovede han, at han nok skulle gå fangsten efter, inden resultatet blev 
afleveret til kokken – tak for det. 
 
Det blev til et par hyggelige timer mellem granerne – og selvom Carl-Johan 



skulle være nem at kende. ..så skulle jeg 
hilse og sige at for en nybegynder, så er der, dér mellem granerne faktisk 
rigtig mange svampe, som ligner hinanden. Jeg sendte en venlig tanke til 
Brians forsikring om, at fangsten ville blive gennemgået, inden kokken ville 
gå i gang med stuvningen!!! 
 

På den anden side af granerne blev vi 
også præsenteret for de første spor at 
bæveren, inden vi i knæ-høj pors og 
vand til anklerne forsøgte at komme helt 
tæt på deres dæmning. De 
interesserede fik her også plukket pors 
til julesnapsen – ikke så dårligt. 

 
Med fast grund under fødderne igen 
blev der pludselig en mægtig aktivitet 
og uro i den forreste del af gruppen. For 

os i bagtroppen, som endnu ikke var helt færdige med at plukke til 
julesnapsen, vakte det associationer til Crocodille Dundee himself, i vild 
kamp mod naturens værste modstandere – og vi tænkte straks på både 
hugorme, snoge, krokodiller og det der var værre. Vi var jo dog trods alt på 
kanten af noget, der måske nok kunne minde om en sump, og hvad kunne 
den ikke gemme på af farlige vilddyr? Vi holdt os på behørig afstand. 
Senere fik vi at vide, at det trods alt kun var en lille birkemus, som var 
kommet pilende forbi – og da den faktisk er en sjælden gæst på disse 
kanter, skulle den lige betragtes nærmere, inden den nænsomt blev sat 
tilbage igen. Og det var den tilsyneladende ikke helt tilfreds med. 

 
 
Tilbage ved bilerne fik vi serveret kaffe og hjemmebagt kage i de pragtfulde 
omgivelser – hvilken luksus. Høsten blev gennemgået, og vi må trods alt 
have været ordentlige elever, for der var ikke kommet nogen af ”de farlige” 
i kurvene. 
 
Turen forsatte i biler videre gennem den smukke sensommerplantage, og 
vi gjorde flere mindre stop, hvor vi kunne betragte bævernes forunderlige 



og fantastiske arbejde. Fascinerende ingeniørarbejde – tænk at kunne 
stable grene og kviste så tæt, at vandet ikke trænger igennem. 
 
Sidste stop bød på endnu en svampejagt, 
hvor Carl-Johan fik selskab af de flotteste 
kantareller, så vi med stolthed kunne aflevere 
en flot høst til kokkene. Og så vidt jeg kunne 
skønne, mødte vi fuldtallige op til søndagens 
morgenbord, så vi har nok trods alt været 
heldige med høsten. 
 
Tak for en rigtig dejlig eftermiddag. Tak til deltagerne for højt humør, tak til 
Brian for dine fortællinger om alt det spændende vi mødte – og ikke mindst 
tak til arrangørerne for at have lavet så fantastisk en tur for os ledsagere. 
 
Merete W. Bennedsen 
Strib 
 

 


