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LÖDÖSE. Under hela 
sitt liv har Jan Sten-
berg intresserat sig för 
fåglar – stora som små.

I onsdags kväll 
besökte han Lödöse 
Museum för att dela 
med sig av sina kun-
skaper.

Medverkade gjorde 
också Sofie Jonasson 
från Kottecentralen i 
Nygård.

En hel del folk kom till 
Lödöse Museum i onsdags för 
att lyssna till fågelexpert Jan 
Stenberg, som är känd från 
såväl tv som radio. Förr om 
åren syntes han i Go´morron 
Sverige, numera är han åter-
kommande gäst i P4 Halland.

– Jag bor i Bua. Varje 
måndag är jag och Nisse 
Gunnarsson ute i skogen 
och sänder radioprogram. 
Det är rena motorvägen nu 
med flyttfåglar till tropiker-
na, berättar Jan.

Han har hunnit fylla 68 
år, men intresset för fåglar är 
inte på något sätt i avtagande 
– tvärtom.

– Expert? Nej, jag kallar 
mig fågelåskådare. Jag tittar 
på fåglar varje dag. Jag är en 
ideell idiot, men anser att mår 
man bra av en viss sak så ska 
man fortsätta med det.

Som pensionär har Jan 
Stenberg mycket tid över till 
sin favoritsysselsättning. Fåg-
larna är ständigt närvarande.

– Det spelar ingen roll 
vilken årstid det är eller vad 
du befinner dig någonstans. 

Fåglarna finns där. Frugan 
blir vansinnig emellanåt när 
vi ute och åker bil och jag 
plötsligt får syn på en fågel, 
skrattar Jan.

Med sedvanlig passion 
och inlevelse förmedlade Jan 
Stenberg sin kärlek till de 
fåglar som vi ser omkring oss 
varje dag. Själv har han en all-
deles egen favorit.

– Det är skatan. Det är den 
finaste fågeln som finns. Den 
blänker, är smart och så retar 
den katter, säger Jan och fort-
sätter:

– När jag var liten så var 
det skottpengar på skator. 
Det går emellertid aldrig att 
utrota skatan. Den är en över-
levnadskonstnär.

Fågelmatning
Under Stenbergs besök på 
museet blev det en del prat 
om vintermatning av fåglar.

– Det verkar ju som varen-
da människa i Lödöse matar 
fåglar. Det är ju underbart! 

Enligt Jan Stenberg place-
ras fågelboet lämpligast utan-
för köksfönstret och nära en 
buske.

– Se bara till så att gran-
nens katt inte ligger och lurar, 
säger Jan.

– Den bästa maten för fåg-
larna är solrosfrö, hampa och 
nötter. Folk brukar fråga om 
det är okej att mata fåglarna 
med vitt bröd. Det är ingen 
som kan leva på sådan mat, 
det fungerar mer som godis 
för fåglarna. Titta på gråspar-
ven exempelvis. Han skulle 
aldrig mata sina ungar med 

vitt bröd utan då är det larver 
som gäller.

Något annat att tänka 
på vnär det gäller utford-
ring av småfåglar?

– Jag rekommenderar he-
derliga fröautomater med 
tak. Många fågelbon har tak, 
fönster och groggveranda, 
men problemet är att fåglar-
na kan gå in och bajsa inne i 
boet. Det är inte bra. Sedan 
uppmanar jag husägarna att 
ställa ut en skål med vatten. 
Fåglar putsar nämligen sina 
fjädrar varje dag.

Hur är det med fågel-
holkar?

– Det råder bostadsbrist i 
naturen varför fågelholkar är 
jättevälkomna. Sätt upp dem 
hur som helst, men vänd inte 
hålet inåt stammen. Gör rent 
holkarna på hösten, sedan är 
det bara för fåglarna att flytta 
in.

Sofie Jonasson på Kotte-
centralen har sin högsäsong 
bakom sig. Under våren och 
sommaren tog hon emot un-
gefär 100 igelkottar.

Vad gör du med igelkot-
tarna?

– Det beror på vilken skada 
igelkottarna har drabbats 
av. Ofta handlar det om att 
ge modersmjölkersättning, 
innan de släpps tillbaka i na-
turen där de hittades.

Känd fågelvän besökte Lödöse Museum
– Passionerade samtal om djur och natur
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Fågelexpert, eller fågelåskådare som han själv väljer att kalla sig, Jan Stenberg, besök-
te Lödöse Museum i onsdags kväll tillsammans med Sofie Jonasson från Kottecentralen i 
Nygård.
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