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Jeg har været interesseret i fugle siden 1969, hvor jeg som 11 årig fik en fuglebog i 

julegave.Vinteren 1969/70 var meget streng, så jeg fodrede fuglene i haven og kiggede på dem fra 

stuens vindue. 

 

Da jeg blev gammel nok til at køre på knallert kom jeg længere omkring. Det blev til flere ture til 

Blåvand, selvom jeg brugte næsten 3 timer hver vej. Vi sørgede altid for at være i Blåvand ved 

solopgang. 

 

Jeg kom også til Rømø. Særligt husker jeg en tur til Rømø d. 26. december 1974. Vi havde fint vejr 

på vejen derned og da vi var dernede. Lige inden hjemturen begyndte det at regne. Så på 

hjemturen blev vi våde ind til skindet. Så er 90 km på knallert altså langt! Men jeg fik set knortegæs 

for første gang og oplevet, hvordan det er når kropstemperaturen kommer under det normale. 

I 1976 fik jeg kørekort, så da skulle vi uden for landets grænser for at kigge på fugle. Vi var 5 unge 

drenge, der tog til Lapland i 2 biler. Klaus Malling Olsen var en af de 5 En fantastisk tur, hvor vi i 

3 uger ikke lavede andet end at kigge på fugle. Dog kom vi aldrig til Kusamo for at se blåstjert. 

Nogle rensdyr sad i vejsiden mellem Oulu og Pudasjärvi. Dem i den forreste bil ville gerne 

fotografere dyrene, så de stoppede op. Os i bil nr. 2 kiggede også på rensdyrene, men vi havde 

ikke tænkt os at stoppe, så vi drønede op i den forreste bil. Heldigvis havde vi en chauffør på 21, 

så vi kunne fortsætte turen i en udlejningsbil. 

 

ATLAS-projekterne har jeg deltaget i først i 1974, men også i 1990erne og nu igen i 2014-2017. 

Bl.a. dækker jeg nu 2 kvadrater som jeg havde i 1974. Kirkeuglen er desværre forsvundet, men så 

er der til gengæld dukket traner og ravne op 

 

Jeg har et arbejde som vurderingschef i Spar Nord Bank og dækker hele Fyn og Jylland fra 

grænsen op til og med Aarhus. Jeg får kørt 60.000 km. om året og har altid mine kikkerter med. 

Dukker der en sjælden fugl op et sted i landet, som jeg ikke har set før, kan jeg godt finde på at 

køre hen for at se den, såfremt der ikke er aftaler i kalenderne, der forhindrer mig i det 
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