70 saker som du inte visste om Gabriella Ekström!
Gabriella men dom flesta känner
henne nog mer som Gabbi, dök
upp för ett antal år sedan på
några av våra aktiviteter. Med en
hel del baskunskaper i bagaget
och mycket vilja tillsammans

med Gigis vägledning har Gabbi
tagit stora steg och är idag en
etablerad fågelskådare. Uppdraget som guide och reseledare
har under de senaste åren vuxit fram och idag genomför Gabbi flera aktiviteter
hos Fågelguidning med fokus på Sverige och framför allt Stockholm.
Ni som har haft tillfälle att träffa Gabbi vet att man kommer att träffa en tjej med
ordning och reda och mycket positiv energi.
Fågelguidning lyckades haffa Gabbi i sitt hem och undrade om vi kunde ställe 70
frågor till henne för att ni som läsare ska få känna henne lite bättre. Med både allvar och glimten i ögat svarade hon som följer på frågorna.

1.

Var befinner du dig just nu?

Nu är jag hemma i mitt hus i Kungsberga på norra Färingsö i Mälaren.
2.

Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
Plockade björnbär.

3.

Är du punktlig?
Extremt.

4.

Har du kommit för sent till något riktigt viktigt någon gång?

Nej, aldrig. Men jag har fått springa till flygplan några ggr, men då har det inte varit
mitt fel.

5.

Ditt fullständiga namn?
Anna Gabriella Ekström

6.

Hur gammal var du när du började med fågelskådning?
39 tror jag. Om vi menar lite mer seriös fågelskådning. Tittat på djur och natur med intresse
har jag såklart gjort hela livet.

7.

Hur gick det till när du bestämde dig för att
börja skåda fåglar?
Jag hade i flera år tänkt att jag borde ta tag i
mitt gryende intresse för fågelskådning. Så
var jag i skärgården och tog med mig den gamla kikaren i båten och en föråldrad fågelbok och gick ut i naturen på Utö och hittade både en svarthakedopping och en storskrake. Båda två arter som jag inte visste fanns innan den dagen. Väl hemkommen började jag googla på kurser och utbildningar och insåg att jag nästan bodde granne med en
av landets bästa fågelskådare och tillika utbildare. Gissa vem? (Vem är naturligtvis Gigi
Red:s anmärkning)

8.

Vilka var dina fem första kryss?
Det minns jag inte exakt, men jag minns några fåglar jag blev extremt glad över första
gången jag såg. Jag hade (den felaktiga) uppfattningen att tex kungsfågel och gärdsmyg
var extremt ovanliga arter som man var tvungen att i stort sett bo ute i fält för att någonsin
få se. När jag lärde mig lite mer insåg jag att båda ju fanns precis utanför mitt hus.
Min första ovanliga fågel som jag dessutom hittade helt själv var en rödhalsad gås som
jag hittade utanför Åmål en söndagmorgon långt innan jag blev skådare. Den stod på ett
fält och såg skum ut så jag googlade den.

9. Vad i det svenska samhället är bäst?
Vår frihet och alla möjligheter vi ges. Och vår allemansrätt såklart.
10. Nämn en fågel som du skulle vilja se?
Oj. Det finns många. Just när jag skriver detta så känns ju blåkråkan som en spännande
obs. Myrsnäppa har jag också förgäves letat efter i sensommar.

11. Äger du en cykel, vilket fabrikat?
Haha, oh ja. Flera stycken. En långfärdscykel från Specialized som jag besökt flera olika
länder med, en landsvägshoj från Ridley, och en gammal skrotcykel från DBS.
12. Nämn ett ord som betyder
mycket för dig?
Det kan jag inte. Jag har det
som lösenord på för många

ställen.
13. Vilket är ditt favorituttryck?
Det blir alltid som man tänkt sig
– så var noga med vad du tänker.
14. Hur gammal var du när du
tog körkort?
Ca 22 tror jag. Bodde vid en tunnelbana så jag behövde inte bil till vardags, men ville
ändå lära mig och när jag väl tagit körkort köpte jag en gammal Hyundai direkt.
15. Hur långt har du gått/sprungit som längst?
Ca 35 km på en dag under en ”överlevnadsvecka” i fjällen.
16. Är du en bra på att ta ett dippat kryss?
Mja. Om jag bara dippar den en gång kan jag väl leva med det, vissa arter som jag

dippat fem ggr på raken sved lite mer. Då surar jag.

17. Vilken fågel har du blivit mest glad för
hittills?
Min första kattuggla. Jag letade efter den
så många ggr innan jag äntligen fick se
den. Då kändes det helt magiskt. Det var
också en oerhörd lycka när jag och Gigi

letade efter en lappuggla som vi trodde
att vi hade ganska små chanser att hitta,
och så satt hon plötsligt där.
18. Vad är det mest ”tokiga” du har gjort?
Turistat i Nordkorea, försökt klättra ett
7000-metersberg i Kirgizistan eller nåt
sånt troligtvis.
19. Har du bra lokalsinne?
Ja väldigt. Orienterar mig snabbt i både skog och mark och i främmande städer.
20. Är du händig?
Nej tyvärr inte. Skulle vilja vara.
21. Hur lång tid tar det för dig att få upp tubkikaren i fält?
Jag har en klassiker där jag får upp det första benet, får syn på en raritet, gärna när den

drar iväg, och inte kan bestämma mig för om jag ska slänga den enbenta tuben på marken eller balansera den mot axeln eller hålla den i ena handen medan jag försöker få in
den bortflyende fågeln i handkikaren med den andra handen. Så lite för lång tid kanske?
22. Vilken var den senaste filmen du såg?
The Great Wall
23. Morgonpigg eller kvällspigg?
Inget av det egentligen, men är ofta uppe hyfsat tidigt även om jag är ledig.

24. Favoritgodis?
Gillar inte godis, men kan äta nån ruta schweizernöt eller tex ”färgglada verktyg” i olika
fruktsmaker.
25. Familj?
Sambon Robin, hunden Kolbjörn.

26. Vad skulle du ha för hobby om du inte skådade fågel?
Någon av alla mina andra hobbys. Jag älskar cykelsport, både att utföra och att följa den
professionella delen, jag tycker om att odla saker i min trädgård och att köpa träd och
buskar jag inte har plats för. Jag tycker om att läsa och att fjällvandra, och att resa till
andra länder.
27. Var du duktig i skolan?
Ja.
28. Favoritämne?
Svenska och engelska.
29. Sämsta ämne?
Musik.
30. Nämn 3 saker som finns på din Bucket list?
Jag har gjort väldigt mycket redan som en gång stod där, men ett hus i ett varmare land

som man kan spendera vintrarna i står högt upp. Likaså ett hus på Öland så att jag har
nära till bra skådning.
Sedan att komma ut och kunna resa nu när pandemin förhoppningsvis lugnar ner sig
och snart komma upp i 100 besökta länder. (Jag närmar mig.)
31.

Är du bra på att laga mat?
Ja. Jag tycker det är kul och jag är särskilt bra på att laga billig mat och att få ihop något
av rester så att det ändå blir gott och lyxigt.

32. Vilken är den mest avancerade maträtt du har lagat?
Oj. Lagar ingen ”fine dining” på det sättet. Nyligen gjorde jag eget smör på köpegrädde.
Kanske inte vidare avancerat, men en kul grej att kunna.
33. Svensk mat eller asiatisk mat?
Asiatisk mat sträcker ju över ett väldigt stort område, så med all den variationen vågar
jag säga ”asiatisk mat”. Men gillar egentligen det mesta.
34. Vilken är din favoritmusik?
Synthare som ung, ju äldre jag blir desto mer dras jag till hårdrock.
35. Glass eller bakelse?
Glass om jag måste äta någon av dem, men är inte så mkt för sötsaker. Tar hellre en
påse chips om du har?
36. Vilket var ditt första sommarjobb?
Extrajobbade i stallarna på Solvalla
från det att jag var 11 år gammal.
37. Kebab eller gyros?
Har aldrig ätit gyros, så säger kebab.
38. Kan du dansa?
Nej, det kan jag inte påstå.
39. Hur många sms skickar du på en
dag?
Inte så många. Blir mest PM på FB, men min mamma och en annan god vän använder
inte PM, så några stycken blir det.
40.

Vad är du mest stolt över i ditt fågelskådarliv?
Jag är ganska bra på att hitta fågel. Och jag tror att jag lyckats applicera det jag lärt mig
när jag jobbat i 25 år med tropisk fisk för att snabbare identifiera fåglar.

41. Favoritpizza?
Capricciosa
42. Senaste utlandsresan?
Jag var i Tyskland på en jobbresa, men det kanske inte var så spännande. Innan det
Belgien dit vi alltid åker minst en månad om året. Jag är flamländare i själen.

43. Nämn tre saker du alltid måste ha med dig när du reser?
Telefonen, laddaren, plånboken.
44. Favoritserie?
Ted Lasso är väldigt rolig och välgjord. Sedan tittar jag en del på ”Below Deck”.
45. Vilket är det dyraste klädesplagget du köpt?
Mina +7000 m alpinkängor.

46. Vilken är din favoritfärg?
Grön.
47. Vad är du rädd för?
Lämnade den här frågan till sist för den var svårast. Jag är nog inte rädd för så mycket. Det finns ju mycket saker jag inte vill råka ut för, tex att någon närstående dör, men
jag är inte rädd för det.
48. Är du envis?
Min sambo skulle vilja svara ja på det.
49. Havet eller poolen?
Havet.
50.

Hur ofta går du på bio?
I stort sett aldrig. Innan corona max
en gång om året, om ens det.

51. Ångrar du något i ditt liv?
Att jag inte tog chansen och utbildade mig mer (eftergymnasialt) när jag var yngre.
52. När skrattade du senast?
På hundpromenaden i morse. Jag och min sambo går alltid en timme i skogarna här
på morgonen.
53. Sjunger du i duschen?
Ja. Exceptionellt bra dessutom.
54. Vilken ögonfärg har du?
Bruna.
55. Är du intresserad av politik?
Ja. Även om det känns lite tröstlöst för stunden.
56. Har du hoppat fallskärm någon gång?
Japp. Det var tråkigt i förhållande till hur mycket meck det var innan man fick hoppa.
57. Favoritstad förutom den
du bor i?
Florens, Paris, Oudenaarde.
58. Har du bra tålamod?
Nej. Inte särskilt.
59. Hur gammal är du?
42.
60. Hur gammal känner du

dig?
Mentalt har jag aldrig lämnat
18. Kroppsligt börjar jag nog
hinna ikapp min verkliga ålder.
61. Vad skulle filmen om dig heta?
Om du frågar mig på morgonen: Falling Down 2.0
Senare på dagen kanske: Into the woods…

62. Vem skulle spela rollen som du?
Jamie Lee Curtis.
63. Vem är världens roligaste människa?
Troligtvis min kompis Staffan. Han kan säga helt remarkabla saker som man inte
förstår vad han får ifrån, träffsäker är han också.

64. Turnummer?
33.
65. Om du bara fick ta med en sak till en öde ö?
Tar en för laget och tar med mig Donald Trump.
66. Senaste lästa bok?
Lee Child – Make Me

67. Hur mycket längtar du efter att åka ut och
skåda fågel just nu?
Ja, väldigt mycket. Men det gör jag alltid. Vill till
Skåne, Landsort, Öland, Gotland….
68. Känns det skönt att den här intervjun snart är över?
Nejdå, det var trevligt.
69. Vilken fråga har jag glömt?
Det minns jag inte…
70.

Vad ska du göra när vi är klara med intervjun?
Äta lunch. (rester)

Mer text om resor, guidningar och avslutning på intervjun hittar ni på nästa sida.

Gabbi kommer närmast att leda två resor under 2023, det är Öland 2 och södra fjällen. Du hittar mer information om resorna på vår hemsida. Det finns också ett antal guidningar med fokus
på Färingsö där ni kommer att hitta Gabbi som guide.

Fågelguidning genom Bosse avslutar ännu en vetenskapliga intervju med att tacka Gabbi för
att hon tog sig tid att besvara alla frågorna (troligen med god hjälp av Robin).
Ni som följer oss kommer snart att hitta en lika ”djupgående” intervju med en annan person i
Fågelguidnings närhet.

