
Historien om min stora feta vintermatning eller Hur jag blev med 

friggebod 

Det hela började vintern 2017-2018. Jag hade länge funderat på hur jag skulle bygga en vintermatning 

med tillhörande gömsle som var bekvämt, där jag fick fåglarna i ögonhöjd och där jag fick det där sköna 

låga perspektivet med suddig bakgrund och förgrund. Efter mycket funderande på gömsle i marknivå med 

tillhörande utgrävning eller liggömsle för vinterbruk så slog det mig en dag att det borde vara mycket 

enklare att ha ett normalhögt gömsle och istället s.a.s. flytta upp ”marken”. Med dessa tankar som 

utgångspunkt byggde jag ett 2,5m x 1m stort matbord där jag sedan la ut mossa, stenar och grenar m.m. 

för att simulera marknivå. Bygget gick snabbt och blev tillfredställande. Efter utplacering av 

matningsanordningar av olika slag och visst provfotograferande helt utan gömsle så återstod nu nästa steg 

– gömslet! Efter googling på diverse websajter hittade jag ett tältliknande jaktgömsle på 2 x 2 x 2 meter. 

Med detta gömslet skulle jag kunna stå eller sitta på en högre stol och fotografera fåglarna i ögonhöjd! Så 

här såg det ut. 

 

På länken här kan du läsa hur fotografering gick och se lite bilder: 

https://www.fotosidan.se/blogs/blekingefagel/index.htm?date=2018-02-01 

 

Som ni förstår så vill mycket ha mer och efter första vinterns fotograferande växte tankarna på ett 

permanent gömsle på samma plats. 

 

Så på senhösten 2018 var mitt nya fina permanenta gömsle med spegelglas färdigbyggt! Med ett hål i 

plånboken hade jag äntligen blivit med friggebod, dessutom med panoramautsikt mot en fet 

vintermatning! Redan vid första provfotograferingen fick jag bilder som jag blev väldigt nöjd med! Så här 

såg det nya gömslet ut: 

https://www.fotosidan.se/blogs/blekingefagel/index.htm?date=2018-02-01


 
På länken kan du se hur det ser ut inifrån: https://www.fotosidan.se/blogs/blekingefagel/nya-

vintergomslet-antligen-klart.htm 

Och här är fler fågelbilder från de första sittningarna: 

https://www.fotosidan.se/blogs/blekingefagel/premiarsittning-i-nya-gomslet.htm 

 

 

Nötskrika från första riktiga sittningen i gömslet. 
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Och här kom Kurre på besök: https://www.fotosidan.se/blogs/blekingefagel/kurre-pa-besok-vid-nya-

gomslet.htm 

 
Kurre på besök för första gången. Länk till fler bilder ovan. 

 

Trots att det nu började våras och det under vintern blivit många fina bilder så var det något som fattades! 

Jag borde faktiskt göra ett fågelbad också så jag kunde fotografera under vår och sommar. Sagt och gjort! 

Efter lite funderingar visste jag att hur jag skulle göra: Så här blev det: 

 

Vy över fåglarnas nya  

swimmingpool! 

På länken ser du mer om 

bygget: 

https://www.fotosidan.s

e/blogs/blekingefagel/fo

rtsattning-pa-

skrytbygget.htm 
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Under vintern 2019-2020 blev det många fina tillfällen att fotografera badande finkar och andra fåglar. 

Det här var verkligen en riktig lyckoträff. Nu var gömslet komplett! 

 
När korsnäbbar och stenknäckar började besöka matningen var lyckan gjord! Mer på länken nedan: 

https://www.fotosidan.se/blogs/blekingefagel/index.htm?date=2020-01-01 

Nu är det oktober 2020 och min vana trogen har jag pyntat om lite vid matningen så det inte ser riktigt 

likadant ut som förra vintern. Det har redan blivit en hel del sköna bilder även om matningen bara varit 

igång en vecka. Bergfinkar och grönsiskor har redan hittat hit och vid första sittningen för säsongen hade 

jag en ringtrast på besök: 

https://www.fotosidan.se/blogs/blekingefagel/index.htm?date=2020-10-01 

 

Rödhaken kommer 

på besök ibland.  

Följ vinterns 

fotograferande på 

min blogg. Många 

fler arter utlovas!!! 
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