70 saker som du inte visste om Anders Blomdahl!
Anders är nog för de
flesta en välkänd profil, sysslar med fågelskådning och/eller fotografering ni har troligen också bläddrat i

någon av de bokverk
han medverkat i. Om
det är så att ni funderat på att flytta till Blekinge och vill veta
mer hur det är att ha
en Blekingebo som granne ja då får ni alla svaren här!
Fågelguidning nådde Anders i sitt hem och undrade om vi kunde ställe 70 frågor
till honom för att ni som resenärer ska få känna honom lite bättre. Med både allvar och glimten i ögat svarade han som följer på frågorna.

1.

Var befinner du dig just nu?

Hemma i huset, intill havet i Blekinge.
2.

Vad gjorde du precis innan den här intervjun?
Kollade på två havsörnar, två glador och en skruv med tranor, genom fönstret i mitt
arbetsrum.

3.

Är du punktlig?
Ja, mycket. Är en sådan som hellre kommer för tidigt än för sent.

4.

Har du kommit för sent till något riktigt viktigt någon gång?
Näää, inget som jag inte förträngt i så fall.

5.

Ditt fullständiga namn?
Anders Bertil Blomdahl, mellannamnet efter min pappa

6.

Hur gammal var du när du började med fågelskådning?
Det är ju en definitionsfråga när man började skåda. Blev intresserad av fågel och natur
redan som ung, men på första ”riktiga skådarturen” med Ronneby Fältbiologer var jag 13
år.

7.

Hur gick det till när du bestämde dig för att börja skåda fåglar?
Vi hade en sommarstuga under hela min uppväxt och där kunde jag som liten stå och
vänta på att flugsnapparungarna skulle lämna holken en hel dag. Där föddes intresset för
naturen.

8.

Vilka var dina fem första kryss?

Som icke-kryssare minns jag inte ens mina fem senaste!

9. Vad i det svenska samhället är bäst?
Allemansrätten, hockeylaget Färjestad BK och Utklippan!
10. Nämn en fågel som du skulle vilja se?
Har man sett skedsnäppa och glasögonejder på häckplats har man sett det mesta man
behöver. Men visst, ett par adulta rosenmåsar på häckplats toppar nog listan nu (fast
jag har sett arten tidigare).
11. Äger du en cykel, vilket fabrikat?
En gammal, rostig och väldigt oanvänd, av odefinierat märke.
12. Nämn ett ord som betyder
mycket för dig?
Ljus! Vad vore en fotograf utan
sitt ljus?
13. Vilket är ditt favorituttryck?
När jag håller föreläsningar om
naturfotografering så påstår
min sambo att jag säger
”attraktiv bild” alldeles för ofta,
så det får väl bli det.
14. Hur gammal var du när du tog körkort?
18, typ några månader efter jag fyllt.
15. Hur långt har du gått/sprungit som längst?
Har säkert gått alldeles för långt ett antal gånger. Är ingen löpare, men 10-12 km sprang
jag ändå hyfsat frekvent en gång i tiden.
16. Är du en bra på att ta ett dippat kryss?
Tveksamt. Även om jag inte räknar kryss, så är det trist med missar, jag är för mycket

tävlingsmänniska för det.

17. Vilken fågel har du blivit mest
glad för hittills?
Nästan omöjlig fråga att besvara,
men att få uppleva en spelande
skedsnäppa på häckningsplatsen på
den ryska tundran slår nog det

mesta.
18. Vad är det mest ”tokiga” du har
gjort?
Just nu känns det som om att besvara dessa frågor ligger bra till.
19. Har du bra lokalsinne?
Mycket gott, har alltid haft lätt att
hitta och orientera mig. En god egenskap som reseledare.
20. Är du händig?
Faktiskt. Gillar att snickra och arbeta med händerna, som omväxling till det vanliga kontorsjobbet. Att drämma i en spik med en hammare kan vara väldigt ”befriande”!
21. Hur lång tid tar det för dig att få upp tubkikaren i fält?
Normalt max 1 minut. Om någon skriker nåt blytungt går det betydligt snabbare!
22. Vilken var den senaste filmen du såg?
Sista (?) filmen med James Bond – No Time to Die.
23. Morgonpigg eller kvällspigg?
Har alltid haft lätt att komma upp på morgonen, så borde säga morgonpigg. Men det går
svårare med åren. Samtidigt konstant kvällstrött – förutom då vi tänt lampan för nattfjärilar!

24. Favoritgodis?
Choklad och lakrits, går dessutom med fördel att kombinera. Och glass…!
25. Familj?
Sambo Linda. Samt våra fåglar, ekorrar, sandödlor, hasselsnokar, ekoxar och andra insekter på tomten.

26. Vad skulle du ha för hobby om du inte skådade fågel?
Fotografering, skådning av andra djur- eller insektsgrupper, sport och musik.
27. Var du duktig i skolan?
Medel som ung, när jag senare i livet började studera igen blev det toppbetyg rakt igenom.
28. Favoritämne?
Håltimmen. Och biologi såklart.
29. Sämsta ämne?
Redskapsgymnastik, tortyr!
30. Nämn 3 saker som finns på din Bucket list?
Fotografera alla de stora kattdjuren, rosenmås på häckplats och kanske Antarktis.
31. Är du bra på att
laga mat?
Inte så värst.

32. Vilken är den mest avancerade maträtt du har lagat?
Hämtpizza?
33. Svensk mat eller asiatisk mat?
Hellre svensk än asiatisk, men gärna medelhavsinspirerad mat.
34. Vilken är din favoritmusik?

Hårdrockare sedan unga år, fast numera mer allätare. Men rocken finns alltid där, ett
skönt tungt gitarriff skojar man aldrig bort.
35. Glass eller bakelse?
Glass – och bakelse, gärna med choklad!
36. Vilket var ditt första sommarjobb?
Allt-i-allo på Tarkett i Ronneby.
37. Kebab eller gyros?
Hellre korv, eller kååååv som
det heter i Blekinge!
38. Kan du dansa?
Nope.
39. Hur många sms skickar du
på en dag?
Sms, mycket få. Chattmeddelanden, betydligt fler.
40. Vad är du mest stolt över i ditt fågelskådarliv?
Författare av Sjöfågelguiden, som kom ut på både svenska och engelska. Sekreterare i
Raritetskommittén under några år, då jag var med att ta in ett system för kommitténs
bedömningar i Artportalen. Jäklar vad det gjorde livet enklare för sekreteraren, som
slapp stå och kopiera upp alla ansökningar och skicka ut till varje ledamot.

41. Favoritpizza?
Italiensk, med mozzarella, lufttorkad skinka, någon smakrik korv och pesto.
42. Senaste utlandsresan?
Alaska i juni under 3 veckor. Magiskt fint resmål för den naturintresserade, fast tyvärr
krångligt att boka och hutlöst dyrt. Snart bär det av till Sydafrika (november –22)

43. Nämn tre saker du alltid måste ha med dig när du reser?
Kikare, kamerautrustning och pass.
44. Favoritserie?
Vi matar ju på med serier hela tiden, så svart att välja ut en. Men visst, Game of Thrones var väldigt bra, liksom Line of Duty, Deep State, Yellowstone m.fl.
45. Vilket är det dyraste klädesplagget du köpt?
Kanske min torrdräkt som jag använder i mitt flytgömsle, så man kan stå med vatten
upp till bröstet i en fågelrik våtmark.
46. Vilken är din favoritfärg?
När jag var liten sa jag alltid blå av nån anledning, så ”blåstjärtsblå” låter fint.
47. Vad är du rädd för?
Klimatförändringar och främlingsfientlighet. Eller att minneskortet blir fullt och batteriet
tar slut på kameran, just när motivet äntligen sitter där!
48. Är du envis?
Hyfsat, en förutsättning för att lyckas med mycket man vill.
49. Havet eller poolen?
Badar bara om vattentempen överstiger typ 30 grader och då helst i havet.
50.

Hur ofta går du på bio?
Tyvärr alldeles för sällan, nu när man har alla filmer, serier och sport så lättillgängligt i

tvn. Men bio är mäktigt.

51. Ångrar du något i ditt liv?
Säkert. Vem gör inte det?
52. När skrattade du senast?
När jag försökte besvara frågorna i denna intervju!
53. Sjunger du i duschen?
Nepp, då hade kaklet lossnat och vattnet frusit till is.
54. Vilken ögonfärg har du?
Blåmelerade.
55. Är du intresserad av politik?
Egentligen inte, men det berör oss så mycket att man behöver följa med.
56. Har du hoppat fallskärm någon gång?
Nej, inget direkt sug att hoppa ut från ett fungerande flygplan heller.
57. Favoritstad förutom den du bor i?
Har ingen direkt favoritstad,
men Kalmar är fin med närheten till Öland. Eller Karlstad så jag kan ha säsongskort till Färjestads hockeymatcher.
58. Har du bra tålamod?
Ja, en fullständig nödvändig-

het om man ska ha framgång som naturfotograf.
59. Hur gammal är du?
På pappret står det 59, men det tror jag inte på!
60. Hur gammal känner du dig?
30
61. Vad skulle filmen om dig heta?
Jakten på det försvunna krysset!

62. Vem skulle spela rollen som du?
Måste ju va en skådare, så drar till med Gigi Sahlstrand! Bara att gömma flätorna,
så fixar hon det.
63. Vem är världens roligaste människa?
Donald Trump, han är ett stort skämt (fast i och för sig inget roligt sådant)

64. Turnummer?
Har nån sådana numera? När jag var liten brukade jag säga 4.
65. Om du bara fick ta med en sak till en öde ö?
Handkikare. Finns säkert en massa endemer på
den ön, eller så blir det nedfallsväder med tunga
sibiriska arter. Fast jag hade sedan smugglat

med mig kameran också, inga problem med 500
mm objektiv.
66. Senaste lästa bok?
Läser just nu Paradise City av Jens Lapidus.
67. Hur mycket längtar du efter att åka ut och skåda fågel just nu?
En ständigt närvarande längtan och kameran hänger såklart med då.

68. Känns det skönt att den här intervjun snart är över?
Den var kul, men vissa frågor var väldigt svåra att besvara.
69. Vilken fråga har jag glömt?
Vilka är de viktigaste kamerainställningarna för fågelfoto? På den hade jag svarat
bländare, slutartid och ISO.
70. Vad ska du göra när vi är klara med intervjun?
Packa för en helg på Öland.

Anders kommer närmast att leda en fotoresa till Brasilien under 2023 med förhoppning att hitta
jaguar och jättemyrslok. Du hittar mer information om resan på vår hemsida.

Fågelguidning genom Bosse avslutar ännu en vetenskapliga intervju med att tacka Anders för
att han tog sig tid att besvara alla frågorna.
Ni som följer oss kommer snart att hitta en lika ”djupgående” intervju med en annan person i
Fågelguidnings närhet.

