
FÅGELSUNDET LIGGER LÄNGST UPP på Håll-
näshalvön i nordöstra Uppland. Det är 
ett fiskeläge och ett fritidshusområde i 

Hållnäs socken i Tierps kommun1. De gamla 
sjöbodarna och kokhusen finns kvar, många 

Kjell Holmkvist i Fågelsundet  
– skådarnas kapten mot fågelparadiset Björn
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av de cirka 40 bodarna och ett antal kokhus 
har gått i arv men även blivit sålda och de an-
vänds numera som sommarboende. Det finns 
sex familjer som är fast boende i Fågelsundet. 

När Fågelsundet hade sin ”storhetstid” på 

Kjell skjutsar glada skådare (Annika Rastén och Yngve Hareland) tillbaka till Fågelsundet efter en dag på Björn. 
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-

utanför Fågelsundet.  

1

slutet av maj fram till midsommar kan man få höra de sällsynta gölgrodorna här. 



40-talet, då Kjells pappa var fiskare, fanns 35 
fiskebåtar med en besättning på 2 - 3 personer 
per båt. Hälften av dem kombinerade fisket 
med jordbruk. Fågelsundet var då Upplands 
största fiskeläge. 

Under 50-talet inleddes en successiv 
minskning av antalet fiskare, mycket på grund 
av industrialiseringen. 

– Minskningen har därefter fortsatt, säger 
Kjell, nu är det bara jag kvar som fiskar här. 

Kjells föräldrar bodde på Hållnäshalvön 
hela sitt liv; Kjells pappa kommer från en fa-
milj med många syskon och även om familjen 
hade det kämpigt fanns alltid mat på bordet 
från fisket och jordbruket. Kjell som är sjätte 
generationens fiskare fick under uppväxten 
hjälpa till med att sälja fisk. 

– Vi sålde fisk, bland annat på Stortorget i 
Gävle, och vi försökte vara på plats tidigt. De 
som fångade fisk utanför Gävle kunde vara 
på plats ännu tidigare och det var svårt att 
konkurrera med dem, säger Kjell. 

På 80-talet utgjorde fisket en stor del av 
inkomsten. Numera har fisket minskat och är 

bara en mindre del, resten får fyllas ut med 
bl.a. stuguthyrning och båtturerna till Björn. 

 – Framöver kommer nog fisket att minska 
ännu mer och vi får inrikta oss på naturturism, 
tror Kjell. Vi har redan sett en ökning nu 
under pandemin, folk vill ut i naturen.

Att Kjell fiskar och röker fisk vet nog 
många som varit i Fågelsundet och på Björn; 
efter en lång skådardag är det fint att få köpa 
med sig lite rökt fisk och färsk abborre från 
Kjells butik hem till middag. 

Kjell kom i kontakt med fågelskådarna 
via Upplandsstiftelsen, som ville ha hjälp 
med att få bort minken som gick hårt åt 
häckande fågel. Man fick ner beståndet av 
mink kraftigt genom fällor och jakt och detta 
gynnade fågellivet.  

– Jag har kört fågelskådare till Björn i cirka 
40 år nu, säger Kjell. Den fågelskådare som 
var först ut på Björn var Lars Gustavsson2, 
som var ute redan på 70-talet och ringmärkte 
fåglar.  

Under höst och vår blir det regelbundna 
turer med fågelskådare ut till Björn, i synner-

Kjell i båthuset i Fågelsundet. FOTO: ANITA JANELM

2 Se artikel om Lars Gustavsson i Fåglar i Uppland 3/2019.
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het om en raritet upptäcks på ön.
– Fågelskådarna förlänger säsongen, säger 

Kjell, det blir cirka fyra veckor på våren och 
cirka sex veckor från mitten av september till 
slutet av oktober som skådarna vill komma 
ut till Björn. 

Kjell tycker om fåglar och har under åren 
lärt sig en hel del och han har förstås varit 
med om många rariteter. 

– Det var en häftig historia att se havs-
sulan som drog omkring här i somras i juni 
och juli, säger Kjell. Först var jag ut med några 
personer i juni och sedan upptäcktes sulan 
igen 14 dagar senare och då blev det skjuts ut 
igen med ett antal personer. Och i våras var 
det en purpurhäger som drog rakt över båten 
när jag var på väg ut med en skådare som fått 
information om att den hade dykt upp på 
Björn och sedan gått ner på ön Västerskian, 
strax väster om Björn. 

– Sibirisk piplärka, säger Kjell, lite funder-
samt, var det visst också en gång. Den såg jag, 
men det var ett antal år sedan.

Under årens lopp har Kjell kunnat följa 
ökningen av havsörn, numera kan man se mel-
lan tio och femton havsörnar en fiskemorgon, 
säger Kjell. 

Det är inte alltid vädrets makter står en 
exkursion bi. Det händer att en exkursion 
eller en planerad resa till Björn får ställas in 
på grund av stark vind. 

– Det är jag som bestämmer, säkerheten 
går först, säger Kjell. Den tummar jag inte på.

Ett enkelt sätt att ta sig till Björn för att 
skåda är att följa med på en tur som anordnas 
av någon lokal förening. Varje höst anordnas 
åtminstone en exkursion av UOF till Björn.
Numera kan man även övernatta på Björn då 
det finns två lägenheter till uthyrning i den 
gamla fyrvaktarbostaden. Upplandsstiftelsen 
äger och förvaltar bostaden och bokning sker 
via dem. 

I sommar har fyrvaktarbostaden varit 
fullbelagd, men då främst av icke skådare, 
skådarna kommer först under hösten, en del 
i maj också, säger Kjell.  

Men även andra tider kan skådare dyka 
upp; vankas det rariteter, som det gjorde i 
somras med havssulan, kommer alltid skådare 
som vill få skjuts ut till Björn. 

Turerna ut till Björn startar oftast tidigt på 
morgonen; om man inte vill starta hemifrån 
i fyra-tiden på morgonen så kan man hyra 
någon av Kjells stugor kvällen innan. Det 

Här kan rökt sik köpas i Fågelsundet. FOTO: ANITA JANELM
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Fakta om ön Björn

Ön ligger utanför norra spetsen av Hållnäshalvön i norra Uppland. För att ta sig 
till ön bokar man plats genom att ringa Kjell 070- 574 53 98 eller så tar man sig 

är inte stor, man går lätt runt ön vid en vistelse. För att nå öns västra del, där en 

Terrängen dit kan vara svår för de som har lite svårigheter att gå. Från bryggan 
är det dock lättgånget till fyrvaktarbostaden och fyren på den östra delen av ön, 

lommar och labbar. 

Vill man övernatta i fyrvaktarbostaden så ringer man Upplandsstiftelsen och 

Båtkostnad tillkommer. 

Under hösten gästas ön regelbundet av tajgasångare samt större mängder av mer 
vanliga arter som kungsfågel, gransångare och rödhake. Lite ovanligare gäster 
som besökt ön är brunsångare, tajgablåstjärt, sibirisk järnsparv (2016), vide-
sångare (2011), eksångare (2011), bergtajgasångare (2019) och sibirisk piplärka.

finns tre stugor, två med fyra bäddar och en 
med två bäddar. Då får man sova lite längre 
innan första skjutsen ut till Björn som oftast 
brukar ske runt sex.  

På vintern ägnar sig Kjell åt redskapssköt-
sel och underhåll av byggnaderna. Det finns 

Tidig morgon på Björn. FOTO: ANITA JANELM

alltid något som behöver åtgärdas. 
– Vi hoppas att familjen ska kunna fort-

sätta att skjutsa fågelskådare till Björn, säger 
Kjell avslutningsvis.  

Det får vi hoppas! En tur till Björn vår 
eller höst för att skåda fågel är en upplevelse. 


