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Hvis verden går under, vil hun leve med ulvene
Mens genkomsten af ulven har skabt debat i Danmark og andre vesteuropæiske lande, kan den 51-årige Tatjana Schneider ikke undvære rovdyret. Hver
morgen vågner tyskeren til hylene fra en ulveflok i sin baghave i Saarland. For hende handler det om at forstå ulvene, som hun har opfostret flere end 30 af
CASSANDRA VUGTS OG
MARIELLE VAN UITERT
SKRIVER FRA TYSKLAND

Ulven i Tyskland
3 3Efter mere end 150 års fravær indvandrede ulven til
Tyskland fra Polen i 2000.
Ulvenes antal vokser, og det
samme gør polariseringen i
landet. Politikere, landmænd,
jægere og miljøforkæmpere
kæmper en hård kamp mod
hinanden. Miljøforkæmpere
fejrer ulvens comeback, mens
fåreavlere og flere politikere er
utilfredse med ulvens tilbagevenden. I Bayern har delstatsregeringen givet tilladelse til i
enkelte skærpede tilfælde at
skyde det fredede rovdyr, og
forbundsregeringen planlægger også en lovændring, så det
i yderste konsekvens skal være
tilladt at skyde ulve, som har
dræbt får og andre flokdyr
eller er kommet for tæt på
mennesker. Alene i 2017 blev
1667 dyr dræbt, skambidt eller
meldt savnet efter mulige
møder med ulve, en stigning
på 55 procent i forhold til året
før.

udland@k.dk

Kærligheden til naturen og i
særdeleshed ulve har fulgt
Tatjana Schneider gennem
hele voksenlivet.
”Jeg havde en hård barndom, som betød, at observation og intuition blev det vigtigste i mit liv. Nu kan jeg bruge mine instinkter og teknikker i mit arbejde med disse
intelligente væsener,” fortæller den 51-årige tysker, som
flyttede til Holland som treårig.
Fra 1993 pendlede hun flere
gange om måneden fra hollandske Limburg til Merzig i
den lille sydtyske delstat
Saarland for at hjælpe den
nu afdøde Werner Freund
som frivillig i hans ulvepark,
Wolfspark Werner Freund,
tæt på grænsen til Frankrig
og Luxembourg. I månedsvis
sad Tatjana Schneider blandt
ulvene og tog sig af deres unger. Et særligt bånd blev
skabt, og i dag er det hende,
der står i spidsen for ulveparken, som ved at vise dyrene i
deres naturlige omgivelser
prøver at imødegå myterne
om ”den store stygge ulv”.
”Mine lykkeligste øjeblikke
var altid de tidlige timer, før
parken åbnede. Timer i forvejen vandrede jeg op ad
bakken for at sidde i
tavshed med mine ulve. Uforstyrret observation og samvær. Jeg kunne
også godt lide at
isolere mig for at
tegne og male
blandt dyrene.
De inspirerer mig
så meget,” siger
Tatjana Schneider, som fra barnsben lærte at begå sig
i naturen.
”Allerede som barn
nød jeg at observere samspillet mellem mennesker og
dyr, og jeg foretrak at tilbringe hele dagen i naturen. Her
lærte jeg mig selv overlevelsesteknikker og tilbragte så
meget tid som muligt med alle slags hunde.”
I dag er det ikke hunde,
men hundens forfader, der i
manges øjne er et farligt rovdyr, som optager al hendes
tid. Hun har studeret ulves
adfærd i mere end 25 år. Den
tætte kontakt med ulvene giver hende indsigt i deres so-
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0 Tatjana Schneider hyler sammen med den canadiske ulv Peter, som har en særlig plads i hendes hjerte, efter at hun reddede dens liv under
en magtkamp i ulvefamilien. – Fotos: Marielle van Uitert.

tager dagens
første opkald
tidligt om
morgenen. Et
rådyr er blevet ramt af en
bil, og Tatjana
Schneider kan
komme og hente det afdøde
dyr. Dyret er stadig friskt, så det er
vigtigt at komme derhen så tidligt som muligt på denne solskinsdag.
Hun sætter sig ind i sin jeep
for at køre af sted. Blodet fra
kadaveret giver bilen en
skarp lugt.
Som leder af Wolfspark
Werner Freund er Tatjana
Schneider en kendt person i
Saarland. Alt foder til hendes
ulve doneres gratis. Omkring
60 landmænd i området forærer kvæg og kalve, og jægere leverer rådyr. Også trafikdræbt vildt og dødt kvæg får
en nyttig endestation.

0 Den ni
år gamle europæiske grå
ulv Huka viser tænder til sin
bror, Moos, efter at have
fået sit kød, som den ofte
bærer hen til Tatjana
Schneider eller Michael
Schönberger.

ciale familieliv uden at forstyrre dyrets naturlige adfærd. Hun er i gang med at
rulle en cigaret og drikke den
første kop kaffe, da hun mod-
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”Det er faktisk muligt, selvom det er et politisk følsomt
emne. Nogle jægere vil gerne
donere rådyr, som jeg kan
fodre mine ulve med,” siger
hun.
De afdøde dyr hænges op
på kødkroge i et kølerum. Rådyret er det første, Tatjana
Schneider gør klar, da det er
blevet fodringstid for ulvene.
I dag er der også en planlagt
rundvisning, hvor skoleelever bliver undervist i det fredede rovdyr, som de senere
år er blevet hovedperson i en
ofte politisk betændt debat
om, hvorvidt ulven skal have
lov til at leve frit.
Efter at have været udryddet
i omkring 150 år kom de første fritlevende tyske ulveunger til verden for knap to årtier siden. I dag skønnes der at
være op imod 1000 ulve, og
sidste efterår talte myndighederne mindst 73 ulveflokke
og 30 ulvepar i Tyskland,
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veeksperter ulvene udføre
deres velkomstritual – et par
hårde slik i ansigtet – og så
deler de indmaden ud.
Tatjana Schneider har siden midten af 1990’erne opfostret 38 ulve af forskellige
underarter. Alt fra polarulve
til svenske, canadiske, mongolske ulve og europæiske
grå ulve. Hun har endda bistået ved en tumoroperation
på en af sine ulve. I 2011 udnævnte Werner Freund hende officielt til sin efterfølger.
”Jeg var så begejstret og beæret over, at han valgte mig,
fordi han vidste, at dyrene
var i mit hjerte,” siger Tatjana
Schneider, som i dag bor i
Werner Freunds træhytte.
På væggene er utallige fotos og minder fra Werners liv,
som bød på mere end 30 års
samliv med ulve, inden han
døde i 2014. Han var en mand
med en mission, og i begyndelsen blev han hånet for
den.
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hvorfra flere dyr som bekendt
er indvandret til Danmark. I
ulveparken i Saarland lever
18 ulve i syv indhegninger på
hver tre hektar i et større
skovområde, som årligt tiltrækker 100.000 besøgende.
Assisteret af sin kollega Michael Schönberger sætter
Tatjana Schneider kasserne i
jeepen og kontrollerer, om
elevgruppen er fuldtallig forud for rundvisningen. Ét efter
ét tager hun organerne ud af
spandene forud for fodringen
og forklarer børnene, at eventyret om den lille Rødhætte er
et eventyr, der er meget langt
fra virkeligheden.
”Ulve er ikke brutale bæster, men meget sociale og intelligente rovdyr,” siger hun.
Børnene lytter intenst og
bliver endnu mere spændte,
da Tatjana Schneider med sin
kollegas hjælp åbner sikkerhedsportene til indhegningen og træder ind på ulvenes
område. Først lader de to ul-
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”Mange mente, han var
sindssyg,” siger Tatjana
Schneider og fortæller, at
hendes afdøde mentor måtte
kæmpe for at gøre sin drøm
til virkelighed.
Hans grundlæggende filosofi var baseret på adfærdsbiologen Konrad Lorenz’ principper om, at den tætte sameksistens med ulve danner
grundlag for intensive adfærdsobservationer. Eftersom
ulve fra forskellige dele af
verden bor i parken, kan man
undersøge og sammenligne
dyrenes adfærdsmæssige forskelle.
Ulvene tager godt imod hendes assistent, Michael Schönberger, da han kommer ind
for at fodre dem. Han har også opfostret ulvefamilier i
over 20 år, Især de europæiske ulve Moos og Huka er om
ham. De lægger deres poter
på hans skuldre og siger goddag ham med en grundig omgang slikken.
”Det er vigtigt, at vi er accepteret af alle ulvefamilierne her, så vi kan udføre vores
arbejde ordentligt. Vores primære mål er at observere ulven, notere vores observationer og dele dem med andre,
men selvfølgelig danner man
også et intimt bånd med
dem. Jeg har engang brugt en
hel nat med en syg ulv, jeg
holdt meget af. Hendes lidelse blev afsluttet med en dødelig indsprøjtning. Jeg ledte
hende igennem hele processen. Hun stolede på mig. Det
var den eneste måde, jeg
kunne sige farvel på,” siger
Michael Schönberger.
Tatjana Schneider har et
meget tæt forhold til den canadiske ulv Peter, fordi hun
har reddet dens liv. Førerhannen Peter levede i en flok
med sine brødre Guido og
Carlo. Da Guido blev ældre,
forsøgte den at vælte Peter af
tronen. En intern kamp brød
ud i ulvefamilien, og Guido
forsøgte at flå Peter i småstykker. Tatjana Schneider
nåede at gribe ind i sidste
øjeblik og var i stand til at
redde den fra den visse død.
”Jeg hørte en forfærdende,
hjerteskærende lyd og vidste
med det samme, at der var
noget helt galt. Jeg tænkte ikke, jeg reagerede bare fuldstændig irrationelt, mens jeg
løb direkte mod Peter. Han
var brutalt mishandlet, og
jeg bar ham til et sikkert område. Jeg var i chok, og det
var Peter også,” fortæller hun
om ulven, der stadig er ved at
komme sig og i dag er adskilt
fra Guido.
”Al min fritid bruger jeg på
at sidde her med Peter, som
har en meget særlig plads i

Ulveparken
Werner Freund
3 Ligger ud for byen
Merzig og er grundlagt i
1977 af den nu afdøde
adfærdsbiolog Werner
Freund, som ville ændre
det negative syn på ulve.
3 Huser i dag 18 dyr i syv
indhegninger på tre hektar
hver og en indhegning for
opdræt.
3 I hver indhegning er der
flokke på to til seks ulve af
arter som polarulve, europæiske, svenske, canadiske og mongolske ulve.
3 Er i dag ejet af byen, har
100.000 gæster om året, og
der er gratis adgang.
KILDE: WOLFSPARKWERNERFREUND.DE

mit hjerte,” siger hun.
Når Tatjana Schneider besøger den 12-årige Peter, lægger den sit ben i hendes skød.
En frisk hilsen følges op af
hendes kvinde-ulvehyl.
En ny dag gryr, og parken
åbner igen. Michael Schönberger giver en gruppe ældre
mennesker en rundtur, og
Tatjana Schneider er ude i ulvenes områder på jagt efter
afføring og poteaftryk. Hun
fylder poteaftrykkene med
gips og opsamler ekskrementerne, så de kan nærstuderes
i en flaske. Et ulvekranium og
uld bruges også i undervisningen. Den slags står højt på
Tatjana Schneiders prioriteringsliste. Hun ønsker sig en
særlig informationskuffert til
unge skoleelever, som skildrer eventyret om Den Lille
Rødhætte og Ulven med kludedukker på en ny måde.
”Det er genialt udtænkt.
Ulvens mave åbnes og er
fyldt med byttedyr. I dette
eventyr er bedstemoderen
blevet erstattet med hjorte og
vildsvin. Præcis som det skal
være,” siger hun.
Alle har en mening om ulven, som de senere år er blevet kastebold i en følelsesmæssig, politisk debat. Tatjana Schneider holder sig ude
af diskussionerne og ønsker
ikke at tale om politik i sin
grønne oase i skoven.
”Her kan jeg trække mig fra
andres politiske dagsordener
og bare være sammen med
mine ulve og lære af deres
uendelige visdom. Lad politikerne slås bag ulvens ryg.
Hvis verden går under, vil jeg
overleve her – i denne skov
sammen med mine ulve.” J
Oversat fra engelsk af bureauet
Translated by Us.

