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Gunilla Oleniusson, Barbro Hellström, Inger Hedman och Ragnhild Karlsson är aktiva dels i Strängnäs ornitologiska klubb, dels i
tjejnätverket Backsvalorna. Foto: Camilla Lillsebbas

Nätverk ska uppmuntra fler tjejer till
fågelskådning
Strängnäs Nationellt finns Rapphönorna. Dess motsvarighet i Strängnäs kallas för
Backsvalorna. Det handlar om kvinnor som tycker om att skåda fåglar och vill göra det
tillsammans.
Fakta
Ett digert höstprogram

Strängnäs ornitologiska klubb är en livaktig förening.
På menyn under hösten 2014 finns bland annat följande godbitar:
• Nätverket Backsvalornas utflykt (28 september).
• En fyra dagar lång utflykt till Halland med havsfågelskådning som
tema (2–5 oktober).
• En kurs om "Vinterfåglar och matning" (7 oktober).
• Gåsräkning vid Fältstationen Rördrommen (12 oktober).
• Ett studiebesök vid Thomasgymnasiets fågelsamling (20 oktober).
• Fågelmatning vid Malnaren i Länna (30 november).
– Vi har börjat i liten skala, säger Barbro Hellström.
Både hon och Gunilla Oleniusson är styrelseledamöter i Strängnäs
ornitologiska klubb, SOK. De har på intet sätt några planer på att bryta sig ur.
– Backsvalorna är ett komplement, understryker SOK:s ordförande Leif Ekblom som verkligen har puffat
för en slags damsektion.
– Jag tyckte att vi kunde göra lite som Rapphönorna, ett nationellt nätverk vilket sorterar under Sveriges
ornitologiska förening.
Därför tjatade han på Gunilla Oleniusson och Barbro Hellström som till att börja med var tveksamma.
– De kände sig osäkra i början, men försöket har fallit väldigt väl ut.
I våras gjordes en utflykt till Husbybadet i Vansö som lockade 15 damer. På söndag, 28 september, vankas
en ny exkursion.
– I Nabbviken finns det en speciell plats där vi alltid samlas. Därifrån åker vi i bilar till ett lämpligt ställe
inom kommunens gränser, säger Barbro Hellström och fortsätter:
– Man behöver inte ens vara medlem i SOK för att få följa med.

Proviant då?
– Vi rekommenderar alla att ta med sig matsäck inklusive något att varmt att dricka.
Många kvinnor som ägnar sig åt fågelskådning har kommit med i verksamheten via sina respektive makar.
Gunilla Oleniussons bakgrund är dock en annan.
– Jag fick min första fågelbok när jag var sju år. Sen dess har intresset hängt i.
Gunilla Oleniusson växte upp i Värmland och på tomten där familjen bodde lyckades hon notera besök av
alla möjliga, och snudd på omöjliga, hackspettsarter.
– Till och med en vitryggig hackspett, den är utrotningshotad nu, konstaterar Gunilla Oleniusson som bor i
ett litet samhälle utanför Strängnäs.
– Dagligen brukar jag titta på fåglar genom köksfönstret.
Kollegan Barbro Hellström erkänner att ornitologens tillvaro ibland kan bli väldigt intensiv.
– Speciellt på våren, när flyttfåglarna kommer.
Vad gör ni under vinterhalvåret?
– Vi träffas för att titta på bilder och anordnar studiecirklar. Lokal lånar vi av Studiefrämjandet.
Traditionellt sett har fågelskådningen varit väldigt mansdominerad.
– Det är helt enkelt en grabbig verksamhet. Men glädjande nog har fler och fler kvinnor kommit med.
Tyvärr vågar de kanske inte alltid säga sig mening när de är ute tillsammans med manliga ornitologer.
Därför finns nu kvinnliga nätverk, berättar Leif Ekblom.
SOK räknar in cirka 150 medlemmar. Av dem är cirka 70 kvinnor.
– Vi har fått fler damer tack vare att par anslutit sig. Föreningen växer stadigt, säger Leif Ekblom.
Men hur går det med återväxten?
– Tja, vi har tre aktiva under 20 år. Inom fågelskådningen är det många som slutar tidigt för att återuppta
intresset när de fyllt 50.
Vad är det som fascinerar kvinnorna i Backsvalorna med just deras hobby? Svaren är divergerande.
– Jag är ingen expert, men uppskattar att vistas i naturen. Jag både plockar svamp och studerar fåglar,
säger Inger Hedman.
– För mig är det lika intressant att lyssna på, och känna igen, läten som att verkligen se fåglarna, berättar
Gunilla Oleniusson.
– Visst lockar det att nå drömgränsen som är 300 arter. Hittills är jag uppe i 286, förklarar Barbro
Hellström.
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