
Fuglekikkeren i Juvre 
 

 

Han havde hele udstyret med. Jeg kunne se i hvert fald to 

kameraer hænge fra hans hals. Han satte sig på den eneste bænk 

ved grusvejen. Han ville øjensynligt lige pudse linserne. Det 

ene kamera var faktisk ikke et kamera, men en kikkert. Begge 

apparater så dyre ud. På kameraet strittede en lang telelinse 

markant.  

 Fuglekikker var konklusionen. Ornitolog måske. Fugle-

spotter? 

 Han behandlede nok linserne imod dug, der stod tydelig 

morgendis over engene. Solen i sydøst var lige dukket op over 

horisonten og lod indtil videre disen hænge over græsmarker 

og klæg. Det gullige lys malede buske og træer violette 

henimod mig. Jeg er godt nok farveblind, men kender til 

farvecirklen. Gul og violet er komplementærfarver.  

 Han havde det rigtige tøj på til at være fuglekikker. Ingen 

tvivl om det, selvfølgelig var han fuglekikker.  

 Jeg stod ud af bilen, tog min pakkede vandrerygsæk og 

kamerataske over skulderen og tog retning nordpå langs diget 

ud til øvelsesterrænet. Vi hilste kort. Jeg vendte mig om et par 

gange for at se, om fuglekikkeren havde forladt bænken. Jeg 

kunne jo have spurgt, om det var fugle, han var ude efter.  

 Selv var jeg ude efter noget andet. Jeg var nået frem til 

kontroltårnet, hvor jeg satte mig for at overvære dagens 

skydning. Det var rygtedes, at en håndfuld F-16’er ville komme 

forbi og smadre flere forskellige mål. Sikkert en frygtelig larm, 



men jeg havde ørepropper med.  Om få år vil larmen blive flere 

decibel kraftigere, da det til den tid vil være F-35, som 

ødelægger idyllen. 

 Først over et år med Corona, dernæst en fremtid med F-35. 

Det første F-35 skulle ankomme først i april. 

 Jeg tog termoflasken frem og skænkede mig en kop kaffe, 

stærk og varm. Min lommelærkes indhold ville jeg vente lidt 

med. I det mindste indtil de første fly kunne høres.  

 Kuglerne var hejst, og det hvide lys blinkede. Jeg kunne 

skimte et par af attrapperne, kampvogne, stå og se udfordrende 

ud. Om en time eller to skulle de så forestille at være 

ukampdygtige kampvogne. Hele ugen og næste uge med… 

Hvor meget kan man ødelægge på to uger? Var der nye 

attrapper hver dag? Eller fordelte man det i kvoter? Tre 

fuldtræffere pr. fly?  

 Dagens mission gjaldt larmen og militærets holdning til 

vadehavet. Jeg ville optage en video og lægge den ind på min 

Facebook-side sammen med harmfuld voxpop optaget øen 

rundt. Jeg tog kameraet frem fra kameratasken, tjekkede det 

hele og satte det på stativet. Det var klart. Jeg tømte kruset og 

stillede termoflasken tilbage i rygsækken. Jeg mærkede 

spændingen i kinder og nakke og så op mod tårnet. Måske var 

det lidt provokerende at sætte mig lige her. Og måske var dB-

måleren det også. Mon ikke mændene i tårnet havde set sådan 

en før?!  

 

De kom efter en lille time. Tre F-16’ere. De første to overflyv-

ninger med to minutters interval udløstes ingen skud – måske 

for at fotografere området. Jeg nåede at tjekke larmen med min 



dB-måler. 106 dB ved første overflyvning, 110 ved næste – mere 

end en fordobling af lydstyrken, men stadigvæk under den 

’farlige’ grænse. Man ville nemt kunne høre en person, der råbte 

til en på et par meters afstand. På trods af det ’ufarlige’ 

støjniveau, satte jeg ørepropperne i. Jeg indstillede kameraet på 

videooptagelse. 

 Der gik to minutter igen, før det første fly lagde an til 

skydning. Denne gang var indflyvningen væsentlig lavere over 

jorden og lydtrykket kraftigere, 120 dB viste måleren. Der 

udløstes en serie skud med de monterede maskinkanoner. Jeg 

kunne ikke helt se, hvad og hvor de ramte. Det måtte være en 

slags skydeskiver. Lyden fra kanonerne var ikke sådan lige til 

at vurdere – ikke med måleren i hvert fald. Efter salverne tog 

flyene kurs skråt op ud over havet. Da de vendte hjem, var det 

i en V-formation, og salverne skete nu samtidig. Nu kunne jeg 

skimte de nærmeste nedslag, da det nærmeste fly var tættere 

på. Igen viste måleren ikke ekstra udslag. Jeg slukkede 

optagelsen og satte nyt kort i kameraet. En lille dram var 

tiltrængt – min puls var steget betragteligt. Et par dulmende 

slurke senere var kameraet og jeg klar til næste skud. Jeg havde 

på fornemmelse, at der nu ville være en anelse mere tryk på. Da 

det første fly hørtes, tændte jeg for optagelsen igen. Den næste 

indflyvning var mere lodret og kom ude fra havet. Kun et par 

hundrede meter inden for skydeområdet kastedes en af de 

laserstyrede bomber. Kaskader af jord løftedes i luften og 

gråsort røg bar i min retning. Et sekund efter kom lyden fra 

eksplosionen, og nu reagerede dB-måleren. Lydtrykket 

rundede 120 dB. Altså det samme som flyene. Næste nedslag 

som smadrede en kampvogns-attrap, viste det samme.  



 

Øvelsen sluttede af med de tre fly på linje i et elegant dyk i 

retning mod tårnet og stejl opstigning i en slags forskudt vifte. 

De to fortsatte ind mod fastlandet – Skærbæk, Toftlund, den vej 

– det tredje ud over havet og som det så ud, nordpå. Måske mod 

Oksbøl…  

 

Jeg samlede mit grej sammen i rygsækken, rejste mig og begav 

mig henimod trappen ned fra diget. Med ét mærkede jeg en 

slags svirp mod mit højre øre. Som et hvepsestik. Jeg førte 

hånden om og fik blod på fingrene. Ikke meget, men i og med 

det også smertede, blev jeg forskrækket. Jeg så mig om, men 

kunne ikke se, hvor skuddet kom fra – for et skud var det 

utvivlsomt. Det måtte været affyret ovre fra den bagerste del af 

skydeområdet, der vendte ned mod Juvre. Jeg dukkede mig, 

lagde mig helt ned i græsset på diget og kravlede ned, slæbende 

på rygsækken. Der var vel en halv kilometer hen til bilen.  

 En riffel når langt, heldigvis var diget i vejen for skytten. Jeg 

løb, som gjaldt det liv og død – hvad det måske gjorde. Jeg hørte 

nogen kalde bagfra. ”Hallo,” lød det som. Måske manden i 

kontroltårnet. Jeg vendte mig kort om, løb med siden til og så 

to mænd stå neden for tårnet. De vinkede til mig, som om de 

ville have mig tilbage derhen. Jeg fortsatte, til jeg nåede bilen. 

Der var ikke andre på holdepladsen ud for det lille hus. Jeg satte 

mig ind bag rattet, smed kikkerten om på bagsædet og startede. 

I det fjerne så jeg de to militærfolk fra tårnet stå oppe på diget 

med to kikkerter rettet mod syd.  

 Jeg fandt min køkkenrulle og holdt et stykke mod mit øre. 

Smerten havde fortaget sig en smule, nu var en hovedpine på 



vej. Jeg bakkede og satte i fremadgear, speedede op mere end 

normalt og havde svært ved at holde den midt på vejen, som er 

bedst på det smalle stykke indtil efter Juvre. Pulsen var stadig 

høj, den nu jagende hovedpine uudholdelig, og mit syn 

flimrede. Solen skar. Jeg blinkede med øjnene for at se klarere 

og tog solbriller på. De var kolde, det duggede, både på briller 

og forrude, så jeg satte farten lidt ned, skruede op for blæseren, 

på maks. Jeg var nødt til at åbne sideruden for at kunne følge 

vejen.  

 

Ved tankstationen lige før krydset gjorde jeg holdt, steg ud og 

tørrede, med motoren i gang, alle ruder fri for dug. Jeg havde 

hele tiden et øje på vejen. Der kom tre biler fra Juvre-retningen. 

Jeg fulgte dem med øjnene og prøvede at se ind, når de 

passerede, men de havde alle tre problemer med dug – ligesom 

jeg. Ingen af dem lod dog til at ænse mig. Tanken, Statoil 

ubemandet, gik vel ikke for godt, den var ’skrumpet’ til almin-

delig tankstatus. Tidligere havde der været kiosk – ovenikøbet 

med medicinudlevering fra Skærbæk apotek. Og der var 

værksted. Den anden lidt større diagonalt over for på den 

anden side af krydset lod til at gå væsentlig bedre. Der var også 

vaskehal.  

 Jeg satte mig ind uden at have tanket op. Solen havde gemt 

sig bag mørke skyer, det så ud som optræk til en slags nedbør, 

sandsynligvis sne. Temperaturen havde sænket sig en del. Jeg 

svedte. Bilen viste to grader. Hvor kom nu lige vinden fra?  

  



Politimanden, som boede godt en kilometer efter krydset ved 

vejen mod Havneby, tog imod mig med et skævt smil, som om 

han godt vidste, hvad det handlede om. Vi præsenterede os. 

 ”Velkommen til! Nå, synes du også, det larmer for meget... 

Du kan godt tage masken af.” Han smilede. “Ja, desværre kan 

jeg ikke gøre noget ved det, hvor gerne jeg end ville. Militæret 

har foregangsret i alle sager. Hvis de rammer forkert, ja, så 

sørger pressen jo for, at det bliver kendt, men gøre noget 

ordentlig ved det kan kun Forsvarsministeriet. Som for at gøre 

det mere spiseligt over for folkene på øen, inviterer flyvevåbnet 

folk til at overvære skyderierne...”  

 Politimanden, Jørgen Bang, fortsatte med at bedyre sin 

handlingslammelse og bortforklarede et par andre forhold 

mellem landets ’magtinstitutioner’, som han kaldte det. 

 Det var dog gevaldigt som han kunne. Det lød også lidt, som 

om han enten havde lært det hele udenad eller gentaget det så 

mange gange over for turister, at det havde indlejret sig i hans 

personlige forsvarssystem som en nødvendighed for ikke at 

involvere sig for dybt i turisters kvaler. 

 ”Men det er måske ikke derfor du kommer...?” spurgte han 

til sidst, som om han aflæste mit ansigtsudtryk, og gav bolden 

til mig.  

 ”Nej, ikke helt derfor,” svarede jeg og fortsatte med 

beretningen om mine oplevelser nord for Juvre. ”Det er vel ikke 

for at skyde på folk, at militæret inviterer os til at overvære 

øvelserne?” halvvejs spøgte jeg.  

 ”Nej, neeej, ...” En lidt for lang – efter min mening – 

tænkepause, inden han fortsatte, ”... fuldstændig utænkeligt!” 

Han holdt igen en pause. Jeg lod ham gøre det uden afbrydelse, 



da det så ud, som om han overvejede flere ting. Han så mig ind 

i øjnene, lagde kort højre hånd på min skulder og satte sig om 

bag bordet. Da han havde fundet rapportsiden frem på sin pc, 

så han op. ”Nå, lad os først lige få fakta på plads. Tag det lige 

fra begyndelsen.” 

 Jeg tog det hele fra begyndelsen, sprang dog petitesserne 

over, blandt andet det med at jeg ville måle støjen under 

angrebene, og sluttede af med min flugt om til benzinstationen. 

Han rynkede kun ganske let på det ene øjenbryn, da jeg 

nærmest som i en kort tilføjelse kom ind på, at jeg jo ikke kunne 

flygte så hurtigt på grund af duggede ruder, Ellers fulgte han 

slavisk med i min redegørelse, var ganske ferm til at bruge 

tastaturet. Gad vide hvor mange rapporter om året det blev til? 

Sikkert ikke mange. 

 ”Kom lige forbi i morgen, skal vi sige over middag engang 

– ring lige ti minutter før. Så har jeg fundet ud af noget mere og 

har sandsynligvis nogle spørgsmål.” 

 Jeg sagde farvel med et fast håndtryk som et tegn på, at jeg 

værdsatte hans foreløbige behandling af mig og mit foreha-

vende. 

 Jeg har ofte haft fordomme vedrørende lokalt politi og deres 

funktioner i disse små samfund, hvor alle kender alle, og hvor 

selvtægt er hver mands ret. Vær mod andre, som du tror, de 

ikke vil være mod dig! – en mild omskrivning af en gammel 

guldrandet grundregel. 

 Men med den gode gedigne modtagelse af øens sherif, var 

fordommene ved at løsne sig fra mine indgroede vrangfore-

stillinger.  

 



Klokken lidt over 11 næste dag ringede min mobil. Jeg sad ved 

morgenmaden. Det var blevet sent, før jeg sov. Jeg havde ligget 

og vendt mig med dagens tildragelser på nethinden – især når 

jeg lukkede øjnene. Jeg havde læst, løst krydsogtværs, været 

oppe og taget en whisky, som selvfølgelig ikke hjalp. På den 

anden side kunne jeg jo vente til middag med at stå op. Det 

gjorde jeg så – næsten.  

 Jeg berørte den grønne cirkel. Det var sheriffen. 

 ”God formiddag,” og inden jeg kunne hilse ordentligt, 

fortsatte han med en frisk tone, ”og du kan godt tage den lidt 

med ro. Jeg får ikke tid til vores snak før hen mod fyraften, det 

vil sige ved fem-tiden, håber det er okay...?” Selvfølgelig var det 

okay. I øvrigt, hvad skulle man gøre ved det? Det var sådan set 

hans afgørelse, hvornår han kunne ses. 

 Jeg besluttede mig for at gå en tur for at få frisk luft og 

handle ind. Det blev brugsen i dag.  

 

I DagliBrugsen gik der relativt mange rundt med indkøbsvogne 

– de fleste bar mundbind. Jeg tog mit på, sprittede af og tog en 

kurvevogn. På min mobils indkøbsliste stod der: brød, mælk, 

havregryn, ost, sild, pålæg, agurk, øl, whisky. Men det var jo 

bare det nødvendige. Da jeg nærmede mig kassen og forban-

dede mine impulsindkøb, specialøl og danskvand, oveni alt det 

andet, og så den lange kø med fyldte indkøbsvogne, gav jeg 

næsten op, men prøvede at dulme min ærgrelse ved at betragte 

de andre kunder rundt i butikken. Åh, hvad... Jeg var sådan set 

på ferie... Så begyndte en lille dreng at råbe og skrige. Både 

faren og moren tyssede på ham. Det hjalp ikke.  



 Jeg ved ikke, hvad der gør, at det altid skal gå ud over mig. 

Jeg får altid stor lyst til at belære disse handlingshæmmede 

forældre om, at man skal sørge for, at børn er passiviseret, inden 

de kommer med i butikker. Ellers skal man lade dem blive i 

bilen med deres iPad eller lignende, hvilket godt nok ikke 

ligefrem gør dem til gode samfundsborgere, lærer dem at begå 

sig og tage hensyn og den slags (som de alligevel aldrig lærer, 

curlingbørn som de jo er), men det gør en kassekø lidt mindre 

pinsom at opholde sig i.  

 

Da jeg kom hjem med de tre fyldte indkøbsposer og fik sat det 

hele på plads, lavede jeg kaffe. Jeg tændte for radioen, som var 

indstillet på Globus Guld og spillede en hel masse blandet, godt 

og skidt i en heftig, men ligegyldig gruekedel. Inde i mit 

kranium rungede det efter blot en halv times tid af kedsomhed, 

så jeg blev nødt til at slukke. Jeg gik ud på terrassen og fandt ro. 

Skyerne var blæst en anden vej, og solen var fri igen – og omme, 

så jeg fik den i nakken.  

 Ude på vaderne gik en lille flok med kurve og kikkede ned, 

på jagt efter østers. Jeg burde nok advare dem, det var sidst på 

sæsonen, men gad ikke gå derned. Men måske ville de ikke 

spise fundene.  

 Jeg lagde mig på sengen og slumrede ind. 

 

Klokken lidt i fem ringede jeg til betjenten. Han svarede ikke. 

Jeg lavede en kop kaffe, smurte mig en ostemad.  

 

 


