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Trandansen
Vårfestival med urgammal koreografi
Några åkrar i Hornborgasjöns södra ände har blivit vårens invigningsplats
för både människor och tranor. Här genljuder vårskriken från omkring
20 000 långa näbbar, i en orgie av frosseri, flörtande och dans.
När man först kommer till Trandansen väntar

man sig kanske en samlad dansuppvisning,
men denna balett är mycket oorganiserad och
spontan. Någon gör en liten piruett, skuttar en
meter upp i luften, breder ut vingarna, plockar
upp en kvist, kastar den och lyfter halsen i
en himlastormande fanfar. Ibland sprider sig
dansen genom flocken och sätter igång en våg.
Pampigast är uppvisningen tidigt på morgonen
eller framåt skymningen. Mitt på dagen
fokuserar tranorna mest på att äta, men även nu
spritter de till i några danssteg då och då. Mitt i
plockandet av korn från marken kan ett tranpar
stanna upp framför varandra, höja halsarna och
ropa rakt mot himlen att de hör ihop och att de
ska dela ännu en sommar tillsammans.
Ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka har
tranorna förmodligen rastat här vid Hornborga
sjöns grunda stränder, där vattnet fort blir varmt
om våren. Men när godset Dagsnäs började lägga
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Tranorna vid Trandansen står i Falköpings
kommun, medan besökarna står i Skara
och tittar på dem.
När tranorna samlas om våren är de
inte alls så skygga som senare under
sommaren. Ofta kan de vara bara 30–40
meter från staketet där besökarna står.
Även många andra fåglar känner sig trygga
i mängden, framför allt är det sångsvanar,
och olika gäss och änder som man kan få
se på nära håll.

