
Hur länge har du sysslat med fågelskåd-
ning och hur kom det sig att du började 
intressera dig för fåglar?
Jag har sysslat med ”organiserad” fågelskåd-
ning sedan 1960, d.v.s. jag har regelbundna 
anteckningar sedan det året. Dessförinnan 
var jag mycket intresserad av djur och kunde 
sitta i timmar på köksbordet i föräldrahemmet 
och titta ut genom fönstret på fåglar och djur, 
som mina föräldrar matade vintertid. Grannen 
hade höns, så hönshuset fick också många 
besök under pojkåren. Jag lärde mig faktiskt 
att känna igen olika hönsindivider på deras 
läten, en något udda företeelse. Min första 
fågelbok fick jag i 7-årsåldern, ”Se på fåglar” 
av Göran Brunius.

När Martin Tjernberg år 1960 flyttade 
ned med sin familj från Medelpad fick jag en 
”bundsförvant” och vän, som också hade ”fåg-
lar i kikaren”. Vi gick i samma klass och spor-
rade varandra till ett alltmer stigande intresse 
i fågelskådningens ”ädla konst”. Otaliga är de 
gånger vi vandrat runt Hjälstaviken och åkt 
runt i Mälardalen på jakt efter kungsörn med 
vår läromästare Folke Persson, eller ”Hjälsta-
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Kalle”, som han också kallades. Han var en 
stor förebild i ungdomsåren. Andra storheter 
inom ornitologin som jag beundrade var Erik 
Rosenberg och Gustaf Rudebeck.

Hur mycket tid lägger du på skådning och 
vad gör du vid sidan om?
Fågelskådningen är för mig numera mer el-
ler mindre en heltidssysselsättning, men jag 
har också andra intressen. Förutom all form 
av natur och naturvård har musik alltid legat 
mig varmt om hjärtat, liksom idrott, främst då 
friidrott. I min ungdom lyssnade jag mycket 
på 60-talspop och jag följde mycket noga ”Tio 
i topp”, ”Kvällstoppen” och andra hitlistor på 
radion. Beatles och Rolling Stones i all ära, 
men mina favoriter var Lovin’ Spoonful, Si-
mon & Garfunkel, Manfred Mann och Aretha 
Franklin, som alla ”spottade ut” hits på lö-
pande band. John Sebastian i Lovin’ Spoonful 
var en ”grandios” låtskrivare och sångare och 
Paul Simon har enligt min mening skrivit en 
av pophistoriens främsta låtar, ”Bridge over 
troubled water”. Aretha Franklin är världens 
souldrottning och ”still going strong”. Cree-



dence Clearwater Revival, Eagles och Dire 
Straits är andra för mig storheter inom popmu-
siken. Idag lyssnar jag också gärna på Céline 
Dion, Whitney Houston, Sarah Brightman 
och Danmarks svar på Tina Turner, nämligen 
Hanne Boel. Céline Dions tolkning av ”Power 
of Love” är strålande. För att göra en kopp-
ling mellan musik och fåglar vill jag gärna 
framhålla Fleetwood Mac´s instrumentallåt 
”Albatross”. Tala om passande namn. Man får 
känsla av rymd och oändliga havsvidder, som 
vandringsalbatrossen taktfast flyger och glider 
fram genom. Den är lufthavets oövervinner-
lige härskare, det känns verkligen i låten. Jag 
gillar många musikstilar, men har lite svårt 
för rap och hiphop. 

Inom friidrotten följer jag noga de stora 
Golden Leaguegalorna och jag är speciellt 
svag för vår svenska häckstjärna Susanna Kal-
lur. Sist men inte minst tillbringar jag mycket 
tid med min särbo Kerstin, som förutom ett 
allmänt naturintresse också har trädgårdsod-
ling som stor hobby. Livsuppehället tjänar 
jag idag på fågelinventeringar, studiecirklar 
och som skribent i Enköpings-posten. Under 
innevarande år (2008) utför jag på uppdrag av 
Länsstyrelsen en inventering av Hjälstavikens 
våtmarksfauna. Det är fjärde gången med 
ungefär tio års mellanrum, som jag kartlägger 
den häckande, rastande och förbisträckande 
fågelfaunan i området. En mer stimulerande 
arbetsuppgift har jag svårt att tänka mig.

Favoritlokaler – var skådar du helst i Upp-
land, Sverige och världen?
Min favoritlokal är givetvis Hjälstaviken, som 
jag har följt upp sedan ”barnsben”. I övrigt 
gillar jag Ledskär och många andra platser, 
allt efter årstid och tid på dygnet. Ett par an-
dra ”måsten” är Falsterbo och Öland, där jag 
regelbundet spenderar flera veckor på hösten 
för sträckfågelstudier. Varangerhalvön har jag 
besökt ett par gånger och den gav verkligen 
mersmak. Lättskådat och mängder med fåg-
lar. Jag är inte som många andra vittberest 
i världen, men skulle kunna tänka mig att 
någon gång åka österut och skåda. Sibirien 
låter lockande.

Vilken typ av fågelskådning föredrar du?
Mitt stora intresse är sträckfågelräkning, men 
inventeringar, nattfågellyssning och fältbe-
stämningsproblem ligger mig också varmt 
om hjärtat. Egentligen rymmer all form av 
”skådning” sin tjusning. Spänningen, natur-
upplevelsen och frisk luft finns där hela tiden 
och alltid lär man sig något nytt. Man blir med 
andra ord aldrig fullärd. Jag har dock aldrig 
sysslat med ringmärkning och fotografering 
av fåglar. Det gör andra så mycket bättre.

Är du en kryssare? Vilka listor har du och 
hur håller du reda på dina kryss?
Jag kan inte kalla mig för kryssare, även om 
jag tycker att det är roligt att se nya arter. Att 
åka 100-tals mil på en dag för att kryssa ligger 
inte för mig. Däremot kan jag åka om ”föremå-
let” för mitt intresse är närbeläget (Uppland) 
och inget annat är inplanerat. Jag kan inte säga 
att jag har några listor, men jag vet något så när 
hur många arter jag har observerat i Sverige, 
Uppland och på Öland. Hjälstaviken har jag 
dock full koll på.

Hur många Sverigekryss respektive 
Upplandskryss har du?
I Sverige har jag ca 356 arter och i Uppland 
ca 293, alltså blygsamma summor för en per-
son som skådat i så många år. I Hjälstaviken 
är antalet 248 med prärielöparen som senast 
sedda nya art i september 2007. Senast sedda 
nya arten i Uppland är svartpannad törnskata 
på Sundbromark i september samma år.

Vilket är ditt bästa fågelminne?
Upptäckten av ökensångaren (numera splittad) 
i Ledskär den 29 maj år 2000 får jag väl ändå 
anse vara spektakulärt och minnesvärt utöver 
det vanliga. Ädelkryss och det faktum att 
fyndet utgjorde den andra för våren i Sverige 
över huvud taget räcker som förklaring. Den 
utsträckande alpseglaren vid Falsterbonabben 
i Skåne i september 1980 glöms inte heller i 
första taget.

Andra fina minnen rör sträckfågelskådning 
på Öland. Den 14 oktober 2002 inräknade 
jag tillsammans med Thomas Johansson inte 



mindre än 2 135 dvärgmåsar på sydsträck ute 
över havet förbi Sebybadet, den 9 oktober 
2004 sträckte minst 138 000 vitkindade gäss 
förbi Ölands södra udde mot sydväst och den 
15 oktober 2005 inräknades 7 180 tranor på 
utsträck från Öland mot sydväst över Kal-
marsund.

Från Falsterbo finns också oförglömliga 
minnen. En dag i skiftet september – oktober, 
någon gång på 1970-talet, sträckte oerhörda 
mängder bofink ut över havet mot sydväst, på 
låg höjd i disigt väder. Summan beräknades 
eller uppskattades till ca 1 miljon fåglar när 
dagen var slut. Magnifika upplevelser! Efter 
sådana dagar känns livet skönt att leva.

...och ditt värsta?
Jag kan inte komma på någon speciell hän-
delse, men att skåda i regn- och ruskväder 
utan tak över huvudet är ingen höjdare även 
om den typen av väder ofta är bra sträckväder, 
i alla fall höstetid. Att vid tre tillfällen inom 
en tidsperiod av ca ett och ett halvt år i mina 
hemtrakter runt Hjälstaviken inte lyckas art-
bestämma ovanliga Aquila-örnar känns inte 
heller tillfredsställande. Senast hände detta 
mig den 29 januari 2008 vid Yttergran nära 
Bålsta. Andra ”värstingsaker”, men av en 
annan karaktär och av betydligt allvarligare 
dignitet, är exploatering och förstörelse av 
värdefull natur med sällsynta djur och växter. 
Sådant sitter i minnet länge och gör en frustre-
rad och deprimerad. Tyvärr förekommer det 
än idag alltför ofta.

Har du en favoritart?
Att höra storlommens sång eller spelläte 
från en skogssjö nattetid är ödsligt vackert. 
Det ger en speciell vildmarkskänsla, som är 
svåröverträffbar. Dessutom är storlommen 
otroligt vacker i sommardräkt och gåtfull till 
sitt väsen.

Labbsläktet har alltid fascinerat mig. 
Det läckra utseendet, flygskickligheten och 
fältbestämningsproblematiken hos släktets 
ungfåglar spelar nog här en avgörande roll 
för min fascination. Påfallande ofta när en 
unglabb passerar på håll vid en sträcklokal 

råder oenighet om arttillhörigheten hos när-
varande skådare.

En annan favorit är busksångaren, en 
mästerlig sångare och härmare med en varia-
tionsrik repertoar. Att hitta en busksångare i 
samband med nattfågellyssning en vindstilla 
juninatt står nog högt på de flestas önske-
lista.

Andra favoriter är stjärtmes, mindre hack-
spett och gärdsmyg. Man förundras över hur 
gärdsmygen kan åstadkomma en så stark, 
vacker och variationsrik sång med sin lilla 
kropp. Hela fågeln vibrerar under sången.

Vad skulle vara en drömobs för dig?
Att få upptäcka Sveriges första vilseflugna 
rubinnäktergal i Hjälstaviken och/eller att 
få ropa ut en sydsträckande guldtrast i en 
björktrastflock bland 100-tals skådare en 
höstdag vid Ottenby på Öland är väl mer än 
ett drömscenario. Men fantasin eggar och den 
är i högsta grad levande.

Vilken tror du blir nästa art för landskapet 
Uppland?
Det är givetvis omöjligt att säga, men varför 
inte dra till med rubinnäktergal eller azurmes, 
drömarter för många skådare.

Finns det någon Upplandsskådare som du 
skulle vilja veta mer om?
Jag tycker att det är oerhört roligt att andelen 
kvinnliga skådare ökar i en så mansdominerad 
värld som ornitologin utgör. Därför tycker jag 
att det skulle vara intressant att få veta lite 
mer om Ingrid Åkerberg, en aktiv och duktig 
skådare från min hemkommun Enköping, men 
med rötter i Västmanland.


