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– Att man kan odla, plocka bär och svamp och steka
nyfångad makrill – det kallar jag lyxliv! säger Kim Larsson.
Efter resan till Runde på Vestlandet kan även fågelupplevelser läggas till lyxlistan.
TEXT : KERSTIN HIRMAS
KERSTIN HIRMAS@GOF.NU

K

GOF sedan två år tillbaka
men fågelintresset är nygammalt. Hon var
ofta ute tillsammans med sina föräldrar på
havet och i skog och mark. Föräldrarna delade
med sig av sina kunskaper om naturen och olika
arter.
– Det var inte bara en pippi vi såg, utan jag fick
veta vilken fågel det var, berättar Kim.
Det gällde inte bara fåglar, utan även blommor, svampar, träd, fiskar och vad som finns på
stranden. Allt benämndes och om föräldrarna
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IM ÄR MEDLEM i

inte visste vad det var, så gick de hem och slog
upp det. I sommarstugan fanns boken ”Fåglarna i
färg” av Sigfrid Durango och den tillsammans
med böcker i samma serie om blommor, träd,
buskar, svampar med mera var Kims favoritläsning. Hon föredrog de här faktaböckerna framför
serietidningar och minns precis allt hon lärde sig
då.
HON PÅPEKAR VIKTEN AV att

man som förälder lär
sina barn det man själv kan och hoppas själv föra

foto, fåglar & fyrar

detta arv vidare till sina barn. Hennes dotter kom
hem från gymnasiet och berättade att första dagen på terminen kom läraren in i klassrummet
med ett fång blommor i famnen och undrade om
eleverna kunde namnge de olika blommorna.
Dottern kunde namnge alla och var helt förvånad
över att klasskamraterna inte kände till artnamnen. Sonen kan också komma hem och
vara förundrad över att kompisarna
inte kan något om naturen.
FAMILJENS SOMMARSTUGA LIGGER mellan
Skärhamn och Rönnäng på Tjörn.
Under Kims barndom tillbringade
familjen alla somrar, lov och helger där. Från sitt sovrum kunde
Kim se de blinkande ljusen från
Pater Noster. Hon hade också en
plansch på väggen i sovrummet
med de 50 vanligaste fågelarterna och lärde sig allihop.
Sommaren 1990 tillbringade
Kim en vecka på Nidingen
med sin pappa. De ringmärkte
fåglar, men det fanns ändå tid för sol och
bad. Under sina dykar- och snorkelrundor kunde
Kim se alla sumpar som låg i vattnet fulla med
humrar, fångade av fyrvaktaren Evald och sparade för framtida behov.
Numera är Kim medlem i Svenska Fyrsällskapet, en ideell organisation som vill öka kunskapen om och bevarandet av det kulturarv som
svenska fyrar, fyrskepp och andra sjömärken utgör. I våras var hon med på en fyrresa till Danmark, då de bland annat besökte fyren Rubjerg
Knude. På Jyllands nordvästkust flyttar vinden
sandkorn för sandkorn delar av kusten inåt landet. Fyren vid Rubjerg Knude var på väg att falla i
havet så för att rädda fyren flyttades den i oktober 2019 med hjälp av rullskidor, skenor och hydraulik till en plats på säkert avstånd från Nordsjön.
Sommarstugan på Tjörn har betytt mycket för
Kim. Hon menar att där levde familjen ”lyxliv”,
det vill säga plockade svamp och gjorde svampmackor, plockade björnbär som blev till björnbärskräm, fiskade och åt nystekt makrill.
– Det är inte vräkiga bilar, dyra resor och restaurangbesök som är viktigt, utan hur maten
kommer på bordet. Vägen dit. Att man odlar,
plockar och fiskar. Det är det jag kallar för lyxliv.
UNDER UNGDOMSÅREN SPELADE KIM handboll. Hon
gick på Handbollsgymnasiet på Katrinelund i
Göteborg och var medlem i Warta. I mitten av
1980-talet nådde Warta stora framgångar men
förlorade i SM-finalen. Handbollsklubben med-

förde att hon reste en hel del, bland annat till Österrike. I klubben fick hon också många vänner
som hon fortfarande har kontakt med, även om
familj och barnen kommit emellan. Hon har varit
en aktiv mamma, ställt upp som klassförälder och
lagförälder. Hon har dessutom varit handbollsoch fotbollstränare. Barnen har hållit på med olika sporter och det blev mycket körningar till och
från träningar och tävlingar. Nu är de 18
och 20 år och tar sig runt till sina
aktiviteter själva.
I DET SKEDET fick

Kim mycket tid
över och visste först inte vad hon
skulle hitta på. Men hon ville göra
något för sin egen skull och hon
gillar när det händer saker. Så hon
gick med i GOF. I första numret av
FpV stod det om en fågelresa till
Runde, planerad till sommaren 2018.
Att få komma till Runde och dessutom
bila i Norge stod redan på Kims hemliga önskelista över vad hon ville göra.
Så hon sprang till datorn anmälde sig.
– Det var en kanonresa! Redan efter
första morgonen då vi skådat fåglar i naturreservatet Fokstumyra vid Dombås, skrev jag
hem till min man: ”Det har bara gått en dag och
jag är redan nöjd. Och då har vi inte ens kommit
till Runde!”. Då hade jag sett och hört flera blåhakar, jordugglor och mycket annat och så var det
så vackert där uppe i fjällen. På Runde kunde Kim
förutom lunnefåglar även få fina närbilder på
storlabbar.

”

Det är inte
vräkiga
bilar, dyra
resor och
restaurangbesök
som är viktigt, utan
hur maten
kommer
på bordet.
Vägen dit.

Att få se och fota lunnefågel var en av höjdpunkterna under GOF:s resa till
Runde .
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Vinterns tallbitsinvasion
var välkommen för alla
Tillfågelfotoslut landade
dedikerade
grafer. grönsångaren
på rätt gren.

Kim Larsson
Ålder: 53
Familj: Sambo
och två barn, 18
och 20 år
Bor: Villa i Utby
Gör: Ekonom
Något du inte
visste om Kim:
Kallades för Lunne
av sin syster som
barn
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KAMERAN HAR HÄNGT MED ända sedan ungdomen och
hon har tagit massor med bilder under åren. Att
fotografera fåglar är bara ett av hennes brinnande
intressen. Hon äger sedan länge en Nikon 1 V3 systemkamera och även om hon är ganska okunnig
om kamerateknik blir bilderna bra. På Runde
hängde hon med Pelle Melander Ekberg och de
båda fotograferade flitigt under veckan där.
– Veckan var fantastisk, så jag vet inte om jag
vill åka dit igen. Det här minnet får gärna vara
kvar, säger Kim.
KIM KÄNDE INGEN I föreningen när hon följde med till
Runde, men sedan dess har hon varit med på flera
utflykter i GOF:s regi - och fått många nya vänner.
Tillsammans med bästa vännerna Barbro och Lisbeth skådar hon ofta i Jonsered. Där finns både ån
och skogarna. I september 2019 åkte de tre vännerna till Tönder och Vadehavet. De skådade på
båda sidor av gränsen till Tyskland och fick också
se ”svart sol”, det vill säga mängder av starar i solnedgången.
Jag undrar lite försynt vad hennes man Juha
tycker om hennes nyvaknade intresse för fåglar
och att hon är hemifrån så mycket.
– Vi går gärna ut och vandrar tillsammans, men
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han gillar att titta på fotboll och tycker nog det
skönt att ligga i soffan och se på TV och göra det
ifred, för när jag är hemma skall det alltid hända
något. Lugnt och skönt, tycker min man. Och jag
kommer hem och är på mycket gott humör. #

Sparvuggla,
senhöstens
doldis.
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