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nyheter

Bilden av Råstasjöns fågelliv
l Den prisbelönta fotografen Jonathan Stenvall fascineras av artrikedomen

18-årige Årstabon Jonathan Sten-
vall har sedan länge haft ett stort 
intresse både för natur och foto-
grafering. Han började med att 
spela in filmer på högstadiet och 
gled sedan in mer på fotografe-
ring. 

I våras blev han utsedd till Nor-
dens unga natur-
fotograf. Förra 
året fick han ett 
stipendium på 
50 000 kronor av 
The Hasselblad 
Foundation för ett 
projekt som går ut 
på att fotografera 
urbana ekosystem 
i Stockholm.

– Jag vill uppmärksamma de 
naturområden som finns i Stock-
holm och också den natur som 
försvinner. Jag har ett särskilt fo-
kus på Råstasjön eftersom det är 
en sådan fantastisk sjö.

Jonathan Stenvall fascineras av 
att naturen kring Råstasjön är så 
artrik trots att sjön ligger sex ki-
lometer från centrala Stockholm 
och bara ett stenkast från Friends 
arena.

– Här har sju rödlistade arter 
setts häcka, som brunand och 
mindre hackspett.

Det finns ett förslag på 600–700 
nya bostäder vid Arenastaden som 
nu ska prövas av mark- och miljö-
överdomstolen. Jonathan Stenvall 
tycker att det vore förfärligt om 
byggplanerna går igenom.

– Visst ska man bygga bostäder 
men det gäller att bygga i områ-
den utan så höga naturvärden.

Hans bilder visar sothönor, grå-
hägrar och andra fåglar som hål-
ler till vid sjön. Jonathan Stenvall 
kan få vänta en lång stund innan 
rätt ögonblick infaller. Han använ-
der sig gärna av vidvinkelperspek-

tiv men vill komma nära fåglarna.
– Jag har också gärna med män-

niskor eller höghus på bilden. Jag 
vill visa hur nära djuren och män-
niskorna lever inpå varandra.

Han har även ett Instagram-
konto med ungefär 3 000 följare. I 
somras var han en av Naturhisto-
riska riksmuseets gästinstagram-
mare. Museet låter dessa lägga 
ut bilder på kontot @naturhisto-
riska under två veckor. Museet 
har främst kontaktat yngre insta-
grammare med naturprofil med 
förhoppningen att nå ut till nya 
målgrupper.

Traditionella naturfoton går 
inte alltid hem på Instagram.

– Det som går hem i naturfoto-

grafsvärlden går ofta sämre på In-
stagram. Ofta är det enkla men 
snygga bilder som blir populära 
på Instagram. På Instagram kan 
en fågel som sitter på en gren vara 
det som går hem bäst.

nästa höst hoppas  Jonathan 
Stenvall publicera sin bok om ur-
ban natur i Stockholm. Till var-
dags går han ett estetiskt gymna-
sieprogram med fotoinriktning. 
Efter studenten har han planer på 
att studera biologi eller marinbio-
logi på högskolan för att lära sig 
mer om djur och natur.

l Kalle Melin
kalle.melin@mitti.se
tel 550 554 98

Jonathan Stenvall foto-
graferar naturen i Stock-
holmsområdet, och har 
ett särskilt fokus på Rå-
stasjön.

– Det är häftigt att röd-
listade fåglar häckar sex 
kilometer från city, säger 
han.

ett knölsvanspar guppar i Råstasjön. Dimslöjans värmeverk i Storsko-
gen tronar i bakgrunden. Foto: Jonathan Stenvall

Vattenrallen är en skygg fågel som Jonathan Stenvall har dokumente-
rat vid Råstasjön. 

Gråhägrar syns varje vinter vid Råstasjöns västra sida.

Bilden på en vigg är en av Jonathan Stenvalls stämningsfulla fotogra-
fier.

Jonathan 
Stenvall.
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Tänkte du resa med  
riksfärdtjänst i jul  
och nyår?
Vi vill uppmärksamma dig på att vi  
behöver få in din ansökan innan den  
15 november för resor vid jul och nyår.

Läs mer om riksfärdtjänst på solna.se

Du är alltid välkommen att ringa Solna 
stads kontaktcenter på telefon  
08-746 10 00 vid frågor. 

Höstens & vinterns  
nyheter har kommit!
Cardigan • Toppar • Byxor • Tunikor
Nattplagg • Stora storlekar 

trikåbasaren ab
Tel. 27 52 19 • Mån-tors 11–18
Fre 11–16 Lör–Sön stängt
Råsundavägen 35 • Solna Välkomna!

höstPartaJ
Ankaret Infocenter, Hagalundsgatan 33 
Torsdag 29/10 kl 18.00-21.00 
Dörrarna öppnas kl 18.00 
Anmälan och biljetter på Trikåbasaren  
150:-/gäst. Begränsad tillgång.
Modevisning. Lottdragning på biljetten. 
Vin med tilltugg. Kaffe och kaka.

Läs mer på maries.se eller  
ring 08-86 18 17

Hemstädning  
Flyttstädning
Fönsterputs

ÖPPNA DÖRREN TILL 
EN ENKLARE VARDAG


