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På gymnasieskolan 
Östrabo finns det flera 
ovanliga inriktningar. 
Det finns bland annat 
florist, inrednings- och 
modedesign. 
På den sistnämnda av dessa 
linjer jobbar Camia Westin,  
lärare i estetik och i kläd-
design. Något som hon har 
varit sedan 2002.

– Jag har jobbat här på 
gymnasiet sedan 2009. Inn-
an det jobbade jag på en yr-
kesutbildning på en annan 
skola. Men i grund och bot-
ten är jag skräddare.

CAMIA WESTINS PASSION kom-
mer från att få jobba med 
kläder tillsammans med sina 
elever. 

– Det är så kul att få göra 
praktiska projekt 
med eleverna 
och se hur krea-
tiva och duktiga 
de är. Just nu har 
vi börjat med ett 
projekt om håll-
bar utveckling 
inom mode, säger hon sam-
tidigt som hon börjar rota 
bland sina papper efter lite 
bilder att visa. Det nya pro-
jektet är ett av de största som 
linjen haft på länge.

– Vi vill att hållbarhets–
tänket skall märkas i alla äm-
nen, inte bara de estetiska. 
Så temat hållbarhet är något 
eleverna jobbar med även i 
engelska, svenska och sam-
hällskunskap.

HON FÅR GE upp sitt letande ef-
ter bilder, hon hittar helt en-
kelt inte det hon letar efter.

– Vi kan kolla om Josefine 
sitter kvar i klassrummet, hon 
satt där för en liten stund se-
dan.

Inne i arbetssalen är det 
fullt av symaskiner, tyg och 
provdockor med olika klän-
ningar och tröjor.

LÄNGST NER I den stora salen 
sitter Josefine Lundin. Hon 
läser sitt andra år på ut-
bildningen och vet att det 
är med mode och kläder 
hon vill jobba med. 

– Uppgiften är att vi skall 

ta gamla kläder ifrån Stads-
missionen och göra det till 
ett plagg.

JAG HAR HÄMTAT inspiration 
ifrån samisk kultur, förklarar 

hon och pekar 
på sin lilla an-
slagstavla med 
skisser och ett 
fotografi. På 
bilden är det en 
samisk kvinna 
med en färgglad 

klänning.
– Det är traditionella 

bröllopskläder. Jag älskar 
de ljusa och starka färgerna. 
Planen är att jag skall göra 
en klänning som liknar den, 
med fokus på kragen som 
kommer likna ett stort hals-
band.

Vad har varit roligast 
med utbildningen?

Josefine Lundin skickar 
en blick mot läraren Camia 
Westin.

– Detta, säger hon och de 
båda skrattar till.

– 

Det säger jag faktiskt inte 
bara för att du står här. Det 
jag tycker är absolut roligast 
är att få jobba praktiskt och 
tänka kreativt. Det är det jag 
brinner för.

DAGEN DÄRPÅ ÄR det föreläs-
ning med fokus på hållbar-
het inom mode och design. 
Med tre föreläsare,  där 
ibland Frida Zetterström, 
modedesign. Det är många 
som är intre serade, hörsa-
len är nästan helt full. Frida  
Zetterström är ett namn fle-
ra här inne känner igen. Hon 
medverkar ofta i program 
som Tv4 Nyhetsmorgon 
och syns i Göteborgs-Posten 
med jämna mellanrum, där 
hon fokuserar på mode och 
kläder. Hon inleder med en 
fråga till publiken.

– Hur många anser sig ha 
mode och stil som passion?

Alla sträcker upp var sin 
hand mot taket. 

– Hur många av er anser 
att ni är miljömedvetna när 
det kommer till mode?

NÄRMARE 80 PROCENT av hän-
derna åker sakta ner.

Zetterström berättar att 
det är minst lika viktigt att 
veta vart material och kläder  
kommer ifrån som att veta 
vad som är inne och popu-
lärt. I dagens läge handlar 
mode om så mycket mer 
än bara snygga mönster och 
rätt passform. Att den som 
verkligen brinner för mode 
måste tänka längre än den 
kommande säsongen.

Passion for fashion

TEXT & FOTO: ERIC THORLIN

I upplagan som nu är färdig bjuds ni 
på en stor variation av artiklar inom 
samma ämne, passion. Ni kan läsa ett 
reportage om fågelskådare i Kode, en 
artikel om en friidrottare som bese-
grat ångesten, kärlek till design och 
mycket, mycket mer.

– ”Oavsett vad man kämpar med eller mot 
i livet är det nog viktigt att ha någon hob-
by eller passion. Något som gör att man 
lägger det jobbiga åt sidan för en stund och 
fokuserar på något annat”, berättar friidrot-
taren Benjamin Åberg.

Jag håller med Benjamin Åberg om 
vikten av att ha en passion i livet. Bara att 
försvinna iväg för en stund i ett intresse 
och komma bort från en värld full av stress 
och ständiga måsten tror jag är viktigt. 

MIN PASSION ÄR radiopratande, en passion 
som kom till mig lite av en slump. Jag som 
ägnat hela mitt liv åt att sporta fick plötsligt 
en allvarlig knäskada och ett nytt liv öpp-
nade sig. Vad vore ett liv utan idrott tänkte 
jag? Ett bra liv visade det sig! 

I DAG ÄR jag tacksam för knäskadan som gjorde 
att jag fann min stora passion. Att få jobba 
med något jag brinner för har jag möjlighet 
till nu. Radion och journalistiken kom till 
mig via en annons på en fotbollshemsida. Där 
var en närradioförening sponsor varpå jag tog 
kontakt. När jag väl fick smaka på radiovärl-
den tog den mig med storm, fullkomligt!

JAG FICK MÖJLIGHET att driva ett radiopro-
gram en gång i veckan och vad som från 
början skulle vara en rolig hobby blev 
mitt liv. Hela mitt liv gick ut på att göra 
programmet bra för kommande vecka. 
Samtidigt studerade jag på heltid till 
lärare men fokus för mig låg mestadels på 
att fixa gäster till nästa radioprogram, skriva 
långa berättelser och publicera inlägg på 
min Facebooksida. En tid senare började 
jag även bevaka matcher, sammanlagt måste 
jag ha lagt ner åtminstone tio timmar varje 
vecka för mitt radioprogram. Mitt arvode 
för detta? Inget, jag gick back 700 kronor 
i månaden. Ändå fortsatte jag att sända, 
vecka ut och vecka in och blev nästan 
besatt av radiopratandet. 

JAG TROR ATT det är just det som passion 
handlar om, när man är så engagerad i 
något att man inte kan slita sig från det. 
Oavsett hur många timmar man lägger ner, 
oavsett vad man offrar i form av fritid och 
annat så väger passionen över det jobbiga. 
Brinner man mycket för något så är tid 
inget bekymmer.

Josefine Lundin visar upp 
skisser och idéer till en klänning.

WIKTOR RICHARDSSON

Det nya livet

Läraren Camia Westin har just lyssnat på ett föredgag om 
mode och hållbarhet.

Kan alla människor känna passion? 
Jag tror faktiskt inte det. Eller kanske 
har alla förmågan, men uttrycker det 
på olika sätt. En del i form av en liten 
låga och en del som ett gigantiskt 
fyrverkeri. 

PASSION HANDLAR INTE endast om kärlek  
eller förälskelse till en annan människa, 
utan lika ofta om kärleken till något man 
tror på, till smaker eller sådant man älskar 
att göra.

EN MAT-, VIN- eller chokladkonnässör  
älskar smakupplevelser och kan försvinna 
in i en värld av  terminologi och mm-
mm-anden, när de sörplande och smaskande 
åtnjuter sina passioner. 

OCH LIKVÄL SOM man kan känna passion 
för smaker, kan man känna detsamma för 
fåglar, mode, träning, sin frimärkssamling, 
train spotting, fjärran länder eller något 
annat som får ens hjärta att slå ett extra 
slag. Eller två.

ATT FINNA PASSION till något nytt mitt i livet 
är en otrolig ynnest. Du tror att allt du kan 
älska redan är en del av ditt liv eller kanske 
till och med passé, men helt plötsligt upp-
täcker du nya  
passioner som ger livet ytterligare dimen-
sion. 

SÅ VAR DET för mig. Karaten och  paddlingen 
kom till mig när jag trodde att jag  provat på 
allt jag kunde tänkas tycka om.  Passionen 
till karaten hade ett slut, men det var just 
en passion.  Paddlingen  kommer alltid att 
vara det. Den har  kom  mit till mig för att 
stanna. Det vet jag.

PASSION ÄR EN urkraft. Man känner sig extra 
levande och drivet att få vara i sin passion 
kan vara starkare än de mest grund läggande 
behov som mat och sömn. Tillsammans 
med sorg är det den starkaste känsla du kan 
känna. Därför kan passion kan också vara 
destruktiv. Det finns en anledning till att  
ordet passion kommer av latinets patio – 
lida.

DU KAN UPPSLUKAS och dras in i den, i en 
värld av okontrollerade och  
irrationella känslor. Människor kan gå i 
 döden för sina passioner, för det de tror på, 
för sin övertygelse i en fråga eller för den 
otyglade kärleken till en annan människa. 

NÅGOT JAG INTE kan låta bli att undra över, är 
om någon kan älska  passionerat. Kan hon 
då också hata med samma  lidelse? Är för-
mågan att kunna  känna passion lika farligt 
som underbart..?

        

KRÖNIKA

Tusen meter över marken och ett lugn 
som man inte kan få på någon annan 
plats. Så beskriver David  Bylund sin 
hobby paramotor. En hobby som inte 
så många har koll på.

– Jag tycker det är konstigt att så få håller 
på med det. Det är relativt billigt, tar nästin-
till ingen plats och känslan av att bara glida 
fram är oslagbar, berättar 
Bylund. Paramotor är 
en blandning av skärm-
flygning och flygplan.

– I början på 70-talet 
började det experimen-
teras med styrning av 
fallskärmar. Sedan en 
bit in på 80-talet lades 
det till en bensindriven 
propeller. Då föddes pa-
ramotor.

DET LÄTTASTE SÄTTET att förklara paramotor är 
att säga att man har en motor och propeller 
på ryggen, som en ryggsäck. Sedan har man 
en fallskärm. Men till skillnad från skärm-
flygning och fallskärmshoppning startar man 
inte från hög höjd, utan med en springande 
start ifrån marken.

– Det passar perfekt för mig, jag kan kom-
binera min hobby med familjen, det tar inte 
mer än 30 minuter från att jag börjar packa 
tills jag är i luften. Jag brukar flyga en timme 
så att jag jag umgås med familjen på kvällen, 
säger han.

David Bylund började med paramotor för 
fem år sedan. Sedan dess har det blivit en hel 
del timmar i luften.

– Jag driver mitt eget företag, vilket ger 
mig ganska mycket frihet. Mina kollegor 
vet att om det är en fin, vindstilla och vacker 
morgon så kommer jag inte att komma in till 

jobbet innan lunch. Jag tar alla chanser jag får 
till att flyga.

KANSKE TILL SKILLNAD ifrån andra skärmsporter, 
där det är adrenalin man är ute efter, säger 
Bylund att det är inget som lockar honom.

– Lugnet och tystnaden är det som fick mig 
att älska det. Några hundra meter över marken 
märks detaljer som man annars inte tänker på. 

Och för mig som gillar att 
ta kort, vyn ger något ex-
tra till bilderna, säger han.

DET ÄR DET som får  
David Bylund att ge sig 
ut så mycket som han 
gör, jakten på bilder över 
hemorten Ljungskile. 
När snön låg fint över 
samhället gav han sig ut 

i 15 minusgrader för att få 
bilderna.

– Det är en euforisk lyckokänsla att lan-
da och veta att kameran är full av bilder. Just 
nu håller jag på att sammanställa en bok med 
bilder över Ljungskile. Jag vill inte att det 
skall bli dokumentärt utan mer konstnärligt, 
berättar Bylund och tar fram en bok med 
bilder som han tagit.

IBLAND KAN ÄVEN han själv överraskas av sin 
passion för höga höjder.

– Ibland när man är riktigt högt, 1 200 
meter, kan jag tänka ”vad gör jag här uppe”? 
Men den känslan är ganska skön den också, 
säger han och ler. 

FOTO: DAVID BYLUND

– Jag tycker det kan vara jobbigt att hoppa från fyra meter i badhuset, men här känner jag ingen rädsla, 
säger David Bylund.

ALEX BERGSTAMTEXT & FOTO: ERIC THORLIN

David Bylund visar sin paramotor. Med full 
tank kan han flyga i fem timmar. 

Ovanför molnen

finner han lugn

Jag älskar de 
ljusa och starka 

färgerna.
JOSEFIN LUNDIN
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Misstänkt mord 
i Hamburgsund
En 26-årig man är gripen misstänkt för mord på 
en 55-årig man som i onsdags kväll hittades död i 
ett hus i Hamburgsund. Polisens tekniker kom till 
brottsplatsen 9.20 i torsdags och rapporterar att det 
hänt en hel del i huset och att det var mycket blod 
på platsen. Den 26-årige mannen, som greps i  
Göteborg under onsdagkvällen, är hörd men har 
inte gjort några medgivanden, säger Thord  
Haraldsson. 

Uddevalla FN- 
förening håller årsmöte
Den 3 februari är det dags för årsmöte för 
Uddevalla FN-förening. Mötet som äger rum 
på Stadsbiblioteket i Uddevalla gästas av Karl af 
Geijerstam, ledarskribent på Bohusläningen, som 
förmedlar sina synpunkter kring yttrandefrihet ur 
ett journalistiskt perspektiv. 

Uddevalla FN-förening är en del av den svenska 
FN-rörelsen och är knuten till svenska FN-för-
bundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst 
obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära 
krafter.  Tanken med föreningen är att levandegöra 
visioner samt att forma idéer om hur internatio-
nellt samarbete kan främjas.

Premiär för 
revy i Ljungskile
Nästa vecka är det dags för premiär för en ny revy 
av Ljungskile Teatersällskap. Den nya revyn heter 
”Ljungskile är ute och cyklar”.  Alla texter är 
skrivna av teatersällskapet själva och föreställningen 
innehåller mycket sång och dans. 

- Vi kommer nog att få se en eller annan cykel, 
men än mer diskuteras hur tokigt allt kan bli och 
hur det kan gå när man cyklar. Vi kommer också 
– det är obligatoriskt – att prata fotboll, och då för-
stås LSK. Men det blir också kärlek, feminism, bad 
och mycket annat, skriver Ljungskile Teatersällskap 
på sin hemsida. 

Premiären av revyn sker den 29 januari på 
Ljungskilegården.

Andra raka Jerring    - 
priset för Sarah Sjöström
Den svenska simmerskan Sarah Sjöström tilldelades 
under början av veckan Jerringpriset för andra 
året i rad. Priset som är instiftat av Sveriges Radio 
delades ut på Idrottsgalan och har ibland kallats för 
folkets pris för att det är befolkningen som röstar 
fram den idrottare eller det idrottslag som stått för 
den största prestationen under det gångna året. 

Sarah Sjöström har nu vunnit priset två gånger 
sammanlagt. Före detta skidskytten Magdalena 
Forsberg är mesta vinnare av priset. Hon har vun-
nit priset fyra gånger så Sjöström har en bit upp till 
att bli historisk.

Han friidrottar för Hälle IF och fascine-
ras över känslan när mjölksyran slår 
till i kroppen. Benjamin Åbergs stora 
passion i livet är löpning. Det är också 
löpningen som hjälpt honom i hans 
kamp mot ångesten.

- Mjölksyran är en tjusning, när det gör rik-
tigt ont i kroppen och man mår riktigt då-
ligt. Det låter helt sjukt för någon som inte 
har upplevt det men att komma in på ett 
upplopp och känna att benen bara stumnar. 
Det är häftigt, en riktig kick, säger Benjamin 
Åberg.

För den som inte förstår sig på löpning 
kan Benjamin Åbergs förtjusning över 
mjölksyran tyckas märklig. Att en person 
kan uppskatta ett scenario där musklerna 
inte får tillräckligt med syre och säger ifrån 
så att det smärtar i hela kroppen säger san-
nerligen något om den personen. Benjamin 
Åbergs passion i livet är friidrott, en idrott 
som hjälpt honom genom svåra saker i livet.

UNDER MITTEN AV augusti 2015 släpptes en 
bok, Jag sprang ifrån oron, skriven av nämnde 
Benjamin Åberg. Boken handlar i stort om 
en ständig kamp mot ångest, en ångest som 
påverkade det mesta i hans vardag. Ångest-
attackerna skedde i tid och otid vilket fick 
Benjamin Åberg att gå miste om allt från 
utflykter och skolarbeten till filmtittande 
och mat i trevligt sällskap. Han ville själv 
vara med, ångesten ville dock annat. Det 
var först i gymnasiet när Benjamin började 
med KBT-behandling (kognitiv beteende-
terapi) som han äntligen fick en lösning på 
besvären. Steg för steg blev ångestattacker-
na mindre frekventa. Friidrotten har även 
den fungerat som en form av räddning i 
hans ständiga kamp mot ångesten. När han  
friidrottar är det nämligen som om ångesten 
plötsligt försvinner. 

- Man slutar tänka och fokuserar på något 
annat. Samtidigt kan det vara tvärtom också, 
att man har tid att tänka på saker när man 
springer och då kan man reda upp sin hjär-
na lite, berättar Benjamin Åberg.

Vad har friidrotten betytt i din kamp 
mot ångest?

- Nästan allt skulle jag säga, friidrotten har 
blivit och är en frizon. Det är nog så oavsett 
vad man kämpar med eller mot i livet att det 
är viktigt att ha någon hobby. Något som 
gör att man lägger det jobbiga åt sidan för 
en stund och fokuserar på något annat. 

Åberg kom i kontakt med friidrotten via 
sina syskon som även de är aktiva i friidrotts-

föreningen Hälle IF. Friidrott är en populär 
sport i Ljungskile tack vare det goda rykte 
som föreningen Hälle IF har, vilket säkerli-
gen också kan vara en anledning till att det 
blev just den sporten, menar han. Vissa ägnar 
dock mer tid åt den än andra. 

FÖR ÅBERGS DEL är friidrotten inte bara ett 
intresse utan något som upptar stora delar 
av hans vakna tid. Att han fastnade för just 
medeldistanslöpning tror han har att göra 
med att det är svårt att lyckas om man inte 
tränar ordentligt.

- I distanser som 400 och 800 meter 
finns det egentligen inga genvägar för att 
bli riktigt bra. Man kan komma en bit på 
ren talang, men någonstans måste man träna 
ordentligt då båda är tuffa distanser fysiskt, 
berättar Åberg. 

SJÄLV VET HAN inte exakt hur mycket tid han 
lägger på träningsbanan, men många timmar 
blir det.

- Hur många timmar vet jag inte men 
det blir träning varje dag. Ibland blir det till 
och med dubbla pass, sedan varierar passens 
längd från distansträning på 30-40 minuter 
till ren grundträning. Då kan träningen vara 
upp emot två timmar.

Benjamin Åberg tillhör i dag sveriges 
topp 20 i sin åldersklass och även om han 
inte når hela vägen till den absoluta toppen 
så lär friidrotten fortsätta vara en viktig in-
grediens i hans liv. En idrott han sannerligen 
är passionerad över, åtminstone är det käns-

lan man får efter mötet med honom. Åbergs 
beskrivning av sin passion för sporten är ta-
lande för det. 

- Kommer man till den punkten att 
man älskar att springa, då är man nog en  
passionerad löpare och det gör jag. Annars 
skulle jag inte hålla på. 

- Sen mår man inte bra efter var-
je träning och det ska man inte göra  
heller. Det är en sorts hatkärlek skulle jag 
säga.

FOTO & TEXT: WIKTOR RICHARDSSON

Sprang ifrån ångesten

FAKTA

Namn: Benjamin Åberg

Ålder: 20 år

Yrke: Utbildad barn- och ungdomstränare

Favoritdistans: 400 meter men jag är nog 
bättre på 800 meter egentligen

Äter helst: Svårt, jag gillar kroppkakor, mina 
föräldrar är från Småland så kanske är det 
därför.

Tittar helst på: Blacklist, en tv-serie

KBT: Kognitiv beteendeterapi, KBT är en form 
av psykologisk behandling baserad på kogni-
tiv teori och/eller inlärningsteori. 

BENJAMIN ÅBERG OM  FRIIDROTT. ”Jag vet inte hur många timmar jag tränar men jag tränar varje dag”. 

Notiser
Det var strax efter lunchtid på fre-
dagen i förra veckan som röklukt 
uppmärksammades på Ljungskile 
folkhögskola. När lärare på skolan 
undersökte saken och öppnade en 
toalettdörr bolmade rök ut, något som 
visade sig komma från en pappers-
korg som det brunnit i.

Räddningstjänst tillkallades, men elden var 
redan släckt när brandmännen kom. Det 
behövdes bara vädras ur och incidenten 
verkade vara över. Men strax efteråt,  innan 
räddningstjänsten hunnit lämna skolan, 
uppdagades ett liknande scenario på en toa-
lett en trappa ner; även där hade en pappers-
korg brunnit.

TVÅ BRINNANDE PAPPERSKORGAR på skolan vid 
samma tidpunkt var uppenbarligen ingen 
tillfällighet konstaterade räddningstjänsten, 
enligt skolans skyddsombud Pelle Tärn-
ström. Därför kontaktades då polis, som 
inom en timme kom till platsen. Pelle Tärn-
ström, som även är lärare på skolan, är be-
kymrad efter händelsen:

– Det känns väldigt obehagligt. Och att 
tända på en papperskorg mitt på ljusa da-
gen och riskera att bli upptäckt, det känns 

väldigt dumdristigt, säger han.
Ljungskile räddningstjänsts platschef Fred-

rik Hansson var med på utryckningen till 
Ljungskile folkhögskola vid den aktuella 
händelsen.

– Troligen anlagd, svarar han när tidningen 
Passionerat kontaktar honom för ett uttalan-
de. Helt hundra kan man ju inte vara, men 
det brann i två papperskorgar. Vi behövde inte 
göra så mycket, det var redan släckt när vi kom.

HÄNDELSEN ÄR POLISANMÄLD som misstänkt 
försök till mordbrand. Det pågår en för-
undersökning och enligt utredningschef 
 Anders Ragnesten finns det vittnen till hän-
delsen.

Extra bevakning av vaktbolag sattes in un-
der natten till lördagen och alla boende på 
skolan samt flyktingboendet informerades 
direkt om det inträffade. Skolans krisgrupp 
samlades under tisdagen för att ta upp det 
som hänt. Pelle Tärnström manar till upp-
märksamhet; skolan är öppen för elever och 
lärare men obehöriga får inte vistas här.

– Det är klart man spekulerar jättemycket 
i varför man gör så här. En spekulation skulle 
ju kunna vara att man testar hur säkerhetssys-
temet fungerar, säger Pelle Tärnström.

ELIN SÖRENSSON

På tisdagen samlades skolans kris-
grupp. Det var ett planerat möte, 
krisgruppen samlas regelbundet men 
naturligtvis utvärderade krisgruppen 
hanteringen av branden i fredags.

– Vi har en gedigen krispärm, säger rek-
tor Annika Falk och berättar lite om de steg 
som finns att följa. Det handlar bland annat 
om att man meddelar personal, samlar ihop 
en grupp som möter upp brandkår och en 
grupp som sätter sig ner och dokumenterar. 
Hon berättar om reaktionerna när branden 
på skolan upptäcktes på fredagen:

– Det känns ju jättetråkigt. Reaktionen 
när vi fick reda på att det brann i en av pap-
perskorgarna var inte så stark, sådant kan ju 

hända, men när även den andra blev upp-
täckt kändes det allvarligt, säger hon.

I krispärmen finns en krisplan med tydli-
ga instruktioner för bland annat brand och 
händelse av dödsfall på skolan. Annika Falk 
säger att skolans krisplan inte har förändrats 
efter branden i fredags, men däremot har 
händelsen påverkat personalen när det gäl-
ler ökad vaksamhet. En uppmärksamhet på 
vad som försiggår i skolans lokaler och vilka 
som vistas här, är även något hon vill sprida 
till eleverna.

– Det är ju jättefint om vi tillsammans kan 
se till att vi har en trygg, bra skola, säger 
Annika Falk.

ELIN SÖRENSSON

Brand på folkhögskola

Rektorn: ”Vi har en gedigen krispärm”

Här startade en av bränderna.

Pelle Tärnström, skyddsombud.
 FOTO: WIKTOR RICHARDSSON

 FOTO: WIKTOR RICHARDSSON

 Foto: Privat
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Larm. Drag. Kryss. Tre ord en fågelskå-
dare går igång på. 
Larm – när larmet går om en ovanlig 
fågelart som setts. 
Drag – du drar ut för att finna den. 
Kryss – markeringen du gör när du sett 
fågeln. 
Att vara hängiven fågelskådare är en 
livsstil.

På köksbordet hemma hos Anne-Marie 
Barregren och Jan Börjesson ligger boken 
Fågelguiden, bredvid står en mugg dekorerad 
med fåglar och i hallen hänger gardiner med 
domherrar som motiv. Väggarna pryds av få-
gelfotografier som Jan Börjesson själv tagit 
och det är inte att ta miste på att här bor 
människor som älskar naturen  – och fåglar.

– Det är roligt att ha ett gemensamt intres-
se och nästan en nödvändighet om man vill 
kunna göra detta fullt ut. Vill man sticka ut på 
ett drag och det inte passar med ens partner, 
kanske man måste stå över. Det behöver vi 
aldrig tänka på, säger Anne-Marie Barregren.

Båda två är 70 år fyllda men lever ett mer 

aktivt liv än många unga.
Jan Börjesson berättar:
– I somras var vi i Abisko. Larmet om en 

nordsångare hade gått på lördagsmorgonen 
men det var inte helt självklart att vi skul-
le åka. Men så funderade vi lite och framåt 
lunch sa vi: ”Äh, vad tusan. Vi sticker!”, så vi 
packade bilen med tält och tubkikare och 
drog iväg.

– I Östersund, som ligger halvvägs, pausa-
de vi och sov i bilen och på söndag kväll var 
vi framme i Björkliden, Abisko. Vi sov i tält 
i tre nätter och fick se både fjälluggla och 
nordsångare berättar de vidare. 

Anne-Marie Barregren förklarar hur hon 
blev passionerat intresserad av fåglar. 

– I början var det mest roligt och jag kun-
de ju fågelbordets fåglar, men 2003 anmäl-
de jag mig till en kurs i fågelskådning för 
tjejer. Det var då intresset började på allvar. 
På hösten åkte vi till Öland för att ta del av  
fågellivet där och det har blivit ett favorit-
ställe i de sammanhangen.

– Vi är fem tjejer som återkommer till 
Öland varje höst och vår. Jag har fler kryss 
där än vad jag har i Bohuslän, säger hon.

Förr hade man personsökare när det lar-
mades ut sällsynta fåglar, men i dag går lar-
men via en app på mobiltelefonen. 

– För att få aviseringar måste du vara 
medlem i Club300, en klubb där man förr 
fick vara medlem i om man kryssat minst 
300 arter i Sverige. I dag är det kravet bort-
taget, men 300 är fortfarande en ”magisk” 
gräns. Man får bland annat information om 
vilken fågelart, vägbeskrivningar och platser 
där fågeln senast varit synlig. 

Ibland kan det komma flera hundra per-
soner på ett drag och man lär känna var-
andra efter hand vilket också är en trevlig 
social aspekt, berättar Ann-Marie Barregren.

Det finns många berättelser, men en är 
anmärkningsvärd: 

– En gång kom det larm om en stensvala 
på Öland. Vi åkte dit, fick sett och kryssat 
den, men alla hade inte samma tur. Några 
dagar efter att vi varit där kom en sparvhök 
och tog stensvalan mitt framför ögonen på 
alla. Så de som inte hunnit fram i tid fick 
vara utan kryss, berättar Jan Börjesson.

Par med fascination för fåglar  

TIPS
Få koll på fåglarna
Till alla som vill börja med  
fågelskådning:

* Börja på våren. Då är det lättast 
att artbestämma hanarna,  
eftersom de har sin praktdräkt. På 
hösten ruggar de och kan få en 
vinterdräkt som gör att fåglarna 
kan vara svåra att artbestämma.

* Följ med på arrangerade turer. 

* BOHOF, Bohusläns Ornitologis-
ka förening, ordnar utflykter och 
nybörjarkurser under hela året.

Källa: Anne-Marie Barregren
VÄLTUMMAD. I boken står anteckningar om var och när en fågel skådats. 

TUBKIKARE. ”Från början delade vi på en tubkikare, 
men det dröjde inte länge förrän vi insåg att vi behövde 
varsin”, berättar Anne-Marie Barregren.

STORT INTRESSE. Väggarna pryds av vackra fotografi-
er Jan Börjesson tagit under deras resor.

TORNFALKS. En av Jan Börjessons fotografier. Att få se och fotografera fåglarna i sin naturliga miljö är oslagbart, 
enligt  entusiasterna.

HÄGIVNA ORNITOLOGER. Jan Börjesson och Anne-Marie Barregren har 360 respektive 373 kryss i Club300.

FOTO & TEXT: ALEX BERGSTAM

FAKTA

SOF - BirdLife
* SOF – Sveriges Ornitologiska 
Förening

* I dag kallas föreningen, SOF – 
BirdLife, för att markera att man 
är en del av det globala partner-
skapet BirdLife International.  

* Det finns 25 regionala fören-
ingar kopplade till SOF-BirdLife, 
som bedriver fågelskydd och 
forskning på regional nivå.

*  Regionalföreningarna är 
självständiga, men anslutna till 
BirdLife Sverige. Föreningarna 
har många aktiviteter som exem-
pelvis studiecirklar för nybörjare 
och exkursioner. Kontakta din  
lokalförening om du är intres-
serad. 
* Webbplatser: 
www.sofnet.org/bohuslan
* Facebook-grupper: 
Artbestämning av fåglar och  
fåglar in på knuten, bland andra.

”En gång kom det larm om 
en stensvala på Öland. Vi 

åkte dit, fick sett och krys-
sat den, men alla hade inte 

samma tur.”
JAN BÖRJESSON
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Dag Hilldemar
– Passion, hahaha, jadu… Jag ska 
väl inte säga kärlek men jag kan väl 
säga vällust. Kan man inte säga så? 
Vintervädret, som var förra veckan 
är något jag var passionerad över 
just då. 

Gösta Kvarnström
– Det är väl när man är kär eller 
något sånt där eller? Jag vet inte 
riktigt men det skulle väl vara nu 
när våren kommer i mars, april. 
När det blir ljust och skönt.

Jakob Alvå
– Jag är väldigt passionerad över historia, 
just nu pluggar jag historia på universitet. 
Det påverkar även vad jag ser på teve. Om 
det är något historiskt tema blir jag genast 
intresserad.

Magdalena Lidholm och Edvin 1.5 år
– Att göra något av hjärtat. Min störs-
ta passion just nu är att vara hemma 
och få vara med min son.

Dorotea Westbring och Hedvig, 5 mån
– Någonting man brinner för. Djur, natur 
och att lyssna på människors intressen 
och deras berättelser. Det är passion för 
mig!

Josefin Hassel
– Att man brinner för det man gör 
och att det ger glädje och tillfreds-
ställelse.
Jag är Psytrance-DJ och spelar på 
rave fester. Och så älskar jag att 
bugga!

Vad är passion för dig? 

Väduren 21 mars – 20 april
Väduren får en tokvecka med en farligt massa 
struntproblem. Stjärnorna ger rådet: Skit i det! 
Känn våren och flirta lite med den du gillar så löser 
sig det mesta. Du har haft det lite kämpigt på job-
bet eller i skolan, men allt kommer lösa sig. Ta hand 
om dig själv. Ät en semla.

Lejonet 23 juli – 23 augusti
Klappa dig själv på axeln för du är grym på att hin-
na med allt du föresatt dig. Läst läxan, diskat en disk 
och haft en maratoneftermiddag framför din bästa 
dokusåpa. Var nöjd! Tappar du kontrollen, så var 
cool. Du finner den igen – i någon av chipspåsarna. 

Skytten 22 november – 21 december
De magra dagarna är över käre Skytt! Pengar syns 
i ditt tecken och dessa cashar du in genom en 
briljant idé, du säljer en familjemedlems gamla 
tuggummisamling. Har du varit ute och rest har du 
med dig en förälskelse och en skön solbränna.  

Oxen 21 april – 21 maj
Vågor i håret och vatten i knäna käre Oxe. Ta mod 
till dig och bjud in lite polare på middag. Glöm inte 
be dem ta med sig mat och dryck. Och glöm heller 
inte säga till att alla får diska efter sig innan de går. 
Det kommer bli en sjutusan till fest, men kanske 
inte så många gäster. 

Jungfrun 24 augusti – 22 september
Romantik i luften! Stjärnorna vibrerar. Sluta fega 
och säg för fanken vad du känner för någon, så 
lovar universum en kalashelg. Gillar du djur, ska du 
söka upp och klappa en häst eller kanin, så kommer 
tillvaron mynna ut i din bästa helg detta år. Av en 
mystisk anledning.

Stenbocken 22 december – 19 januari
Försök att inte oroa dig över en massa skit du ändå 
inte kan göra något åt. Du har en hel hög av goda 
idéer och för den som inte fattar vad du vill – det är 
deras problem. Kör lite gymnastik i helgen och tänj 
ut kropp och själ. Gräddbakelser och kompliman-
ger väntas och en flirt snäppar upp ett steg.  

Tvillingarna 22 maj – 21 juni
Gaser i magen ger sig och du kan börja äta bönor 
och knäckisar igen. Skippa den råa löken bara. 
Att metabolismen är bättre betyder också att din 
relation blir bättre. Har du ingen relation ökar förut-
sättningarna för en flirt och lite romantik. Det säger 
stjärnorna i alla fall.  

Vågen 23 september – 22 oktober
Alla relationer är kassa. Skaffa nya. Eller ta time-out, 
det löser sig. Och medan du väntar kan du baka 
en prinsesstårta eller skriva en bok. Framtiden ser 
sprakande ljus ut, så stjärnorna anser inte att du be-
höver bekymra dig. En överraskning är på ingång. 
Verkligen en gigantisk överraskning.

Vattumannen 20 januari – 18 februari
Vattuman. Det enda tecken stjärnorna ger är att du 
ska läsa till meteorolog. Eller veterinär. 

Kräftan 22 juni – 22 juli
Du är en äventyrare av stora mått. Men denna 
gång varnar stjärnorna. Ät INTE musslorna som inte 
öppnat sig i helgens fiskgryta. Det kommer inte bli 
bra. Eller skippa fiskgrytan helt, det räcker att du 
dricker lättölen och går och lägger dig. På söndag 
blir det solsken.  

Skorpionen 23 oktober – 21 november
Var uppmärksam och försiktig käre Skorpion! Till 
helgen när du lyssnar på ett radioprogram kommer 
detta sluta i lastutrymmet på ett fraktfartyg. Ingen 
kommer veta något och du kommer hamna på 
Kuba innan du vet ordet av. Stjärnorna har ingen 
förklaring till detta.

Fiskarna 19 februari– 20 mars
Fiskarna är extra spralliga denna vecka. Eftersom 
ni inte kan sitta still kommer dyrt porslin och ovär-
derliga vaser gå i golvet och var du inte fattig innan 
kommer du vara det efter helgen om du inte är 
försiktig! Stjärnornas råd: Gå inte in i en heminred-
ningsbutik, typ Duka.

Kärlekshoroskop vecka 4 


