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RISUDDEN
– De var företagaren 
Gunhild Stensmyr som 
tog kontakt med mig. 
Nu har vi tagit emot 
två grupper fågelskå-
dare, en med enbart 
kvinnor och en mixad 
grupp. De har stannat 
fem dagar var, men en 
hel vecka borde de haft 
med tanke på de långa 
avstånd som gäller här 
och hur många olika 
arter som här finns, sä-
ger fågelskådaren Gigi 
Sahlstrand, som för ett 
år sedan bestämde sig 
att helt ”leva på fåglar”.
Börja skåda fågel, lyder 
Gigi Sahlstrands uppma-
ning. Så heter också den 
bok som hon gett ut till-
sammans med Eva Sten-
vång Lindqvist. Boken 
innehåller ett stort antal 
fågelbilder, information, 
tips och ornitologer runt 
om i landet berättar vad 
fågelskådning innebär för 
just dem.

– Jag är ridlärare i grund 
och botten så jag var redan 
innan jag började att leda 
grupper i fågelskådning 
van att vara ute och guida, 
säger Gigi Sahlstrand.

Till hemtrakterna
När HB möter gruppen 
i Risudden är det tidig 
morgon och deltagarna 
är i färd med att avsluta 
frukosten i Hus Wennberg 
som ingår i företagaren 
Gunhild Stensmyrs stora 
satsning på boende, kon-
ferenser med mera. Stäm-

ningen är skämtsam. Del-
tagarna berättar att de fått 
se många intressanta arter 
bland annat tack vare tips 
från generösa ornitologer 
runt om i Norrbotten.

Bland deltagarna som 
kommer från hela landet 
finns en med 
rötterna i Över-
torneå. Han 
heter Kalle Wes-
terberg och har 
växt upp i cen-
trala Övertorneå, 
men han bor i 
Malmö.

– Jag bodde 
i Varberg i 33 år och har 
jobbat som ekonom inom 
landstinget. För två och 
ett halvt år sedan gick jag 
i pension och flyttade till 
Skåne, berättar Kalle.

– Men nog känner jag 
att rötterna finns här. Som 
andra är jag påverkad av 
miljön, trots att jag trivs 
i Skåne. Fågelskådning 
är egentligen inte mitt 
huvudintresse utan min 
sambos, men jag njuter av 
att komma hit, att vara i 
naturen och jag har passat 
på att hälsa på min syster 
samtidigt.

Spännande arter
En annan deltagare är Bo 
Settergren från Kristian-
stad. Han har sin mors 
släkt i Boden, så inte heller 
han är obekant med trak-
ten. 

– Jag har fjällvandrat 
mycket så jag känner hela 
tiden suget norrut. I ton-
åren var jag fältbiolog. Jag 

älskar att vara ute i natu-
ren. Genom att skåda fåg-
lar varseblir man naturen 
så intensivt, förklarar Bo 
Settergren.

Vad fick då deltagarna 
se med hjälp av Gigi Sahl-
strand och resorna runt 

omkring i delar 
av Norrbotten?

De berättar 
att de sett ex-
empelvis dvärg- 
sparv, vide-
sparv, även 
ortolansparv, 
blåstjärt, dvärg- 
örn och många 

fler arter på sina resor till 
Ylinenjärvi, Ruskola, trak-
ten runt Boden, med flera 
platser.

– Det känns exotiskt 
här, en dimension extra, 
med Torneälven och det 
fantastiska landskapet, sä-
ger Gigi Sahlstrand, vilket 
tyder på att hon återkom-
mer. 

Modigt beslut
Hon berättar hur hon för 
ett år sedan tog sitt modi-
gaste beslut dittills. Hon 
var it-säljare och hade allt 
hon behövde materiellt, 
men en av baksidorna var 
att hon satt i bilköer varje 
dag i Stockholm.

– Jag fick ont i magen 
och kände att jag ville an-
nat. Samtidigt som jag såg 
många gå i väggen frågade 
jag mig varför jag gjorde 
det här i stället för att göra 
det som jag egentligen 
ville. Under det år som 
gått har jag rest runt  och 

hållit föredrag. Hade redan 
innan byggt upp ett namn, 
så klivet var egentligen 
inte så stort att ta. Nu har 
jag levt på fåglar ett år och 
det har gått bra, så bra att 
jag fått Rosenbergspriset 
2012, säger hon och strålar 
av glädje.

Olika kvinnogrupper
Gigi känner ett särskilt 
stort engagemang att få 
kvinnor att skåda fåglar. 
De finns olika grupper 
som Rapphönorna och här 
uppe Strandskatorna. Un-
der vistelsen vid Gunhild 
Stensmyrs Guest House 
Tornedalen i Risudden 
har tips kommit från or-
nitologen Mats Bergkvist, 
vilket ledde gruppen till 
dvärgsparven. Likaså har 
biologen Rolf Lahti varit 
till hjälp bland annat ge-
nom att visa grupperna till 
intressanta  fågellokaler.

– Jag längtar redan till-
baka till Tornedalen. Här 
finns lite vildmark, det är 
lite ödsligt och myggen 
gillar mig, skojar Gigi 
Sahlstrand.

Gunhild Stensmyr är 
minst lika nöjd med besö-
ket. I inbjudan till resorna 
till Tornedalen använde 
hon sig av storspoven som 
lockbete, men fågelskå-
darna fick se så mycket 
mer. De blev även premi-
ärgäster i det nya boendet i 
Risudden.

Marianne Berglund
marianne.berglund@haparandabladet.se

0922-280 40

I främre raden från vänster Gunhild Stensmyr, Hedenäset, Annika Morberg, Stockholm, Ulrike Siwersson Karlstad, Gigi Sahlstrand Stockholm och Örjan Hallberg, Norrkö-
ping. Bakre raden Lisa Sahl Malmö, Inger Olofsson Stockholm, Kalle Westerberg Malmö, Lars Olofsson Stockholm, Bo Settergren Kristianstad.  Foto: Marianne Berglund

De skådade fåglar i Tornedalen

Deltagarna 
kom 

från hela 
landet

Den rosenfink som gruppen hörde sjunga i Risudden 
lyckades deltagarna aldrig fota.  I Hedenäset har det 
här och andra exemplar hamnat på bild.

Företagaren Gunhild Stensmyr har anlitat profes-
sionella fågelskådaren Gigi Sahlstrand att leda två 
fågelskådargrupper under fem dagar vardera. 

Från vänster Bo Settergren från Kristianstad och 
Övertorneåfödde Kalle Westerberg som numera bor i 
Malmö.


