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e flesta skådare har någon slags anteckningsbok. Man skriver ner vad
man har sett eller hört, datum, tid,
namn på medobservatörarna, kanske vädret
och något annat intressant. Flera nöjer sig
med detta och obsarna går aldrig vidare. Andra
skriver, vid hemkomsten, in obsarna i Svalan
och/eller ett eget program så att man kan sammanställa, söka igenom obsarna, sortera, med
mera. Samma bok följer med under många
utflykter tills den är full. Då läggs boken på
hyllan tillsammans med tidigare anteckningsböcker, och man börjar med en ny.

Ett minne blott?

Vilka funktioner fyller en sådan bok?
Listan kan omfatta:
1. Påminnelse av vad man har sett/hört vid
hemkomst.
2. Dokumentation av viktigare obsar med
omständigheterna.
3. En källa av information om vad som finns
var och när.
4. Den är lätt att ta med och lätt att använda.
5. Dokumentationen är säker; det man har
skrivit ner kommer inte att försvinna från
boken.

Boken är viktig. Men det finns också nackdelar. Anteckningsböcker är inte sökbara (om
man inte lägger ner en massa tid på att göra
en innehållsförteckning). De finns bara i ett
exemplar och det är sårbart både ute i fält
och hemma i hyllan. En gång tappade jag en
anteckningsbok med flera månaders obsar vid
Forsmark och upplevde någonting nära till
panik innan en mycket vänlig skådare ringde
och berättade att han hade hittade den.
Det finns nu ett alternativ och det är
möjligheten att skriva anteckningar i en liten
dator.
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Mobiltelefonen (s.k. ”smartphone”) och
PDA (”Personal Digital Assistant”). Flera
modeller finns: jag har använt min nuvarande
mobil (SonyEricsson P910i) och en PDA
(Palm T3), med det finns många mer av flera
märken. Vad som krävs är att maskinen ger
möjlighet att skriva, har något program som
kan spara löpande text, och kan överföra filer
till en riktig dator. Jag diskuterar de tre kraven
i tur och ordning. Det behövs en högpresterande mobil för BMS, så många skådare är
redan utrustade med en maskin som kan funka
utmärkt även för anteckningar.
Maskinen (mobil eller PDA) måste ha en
stor skärm (så att man kan se en stor del av vad
man har skrivit) och måste ha ett sätt att skriva.
De flesta modeller har ett faktiskt tangentbord.
Några ha ett virtuellt tangentbord på skärmen
(man pekar på bokstaven man vill ha med en
pekpinne). Några kan också tolka handskrift,
som görs på skärmen med pekpinnen. Faktiska tangentbord kan vara svåra att använda
eftersom knapparna är mycket små. Dessutom
krävs ofta två händer (en för bokstavsknappar,
en för knappar som byter mellan gemener
och versaler eller siffror). Det kan funka om



maskinen ligger på ett bord, men är inte så
lätt i fält när man måste använda en hand för
själva maskinen. Det hjälper inte att det kan
vara svårt att komma åt svenska bokstäver
från tangentbordet. Det kan vara lättare med
ett virtuellt tangentbord. Då behövs det bara
en hand, och det är snabbt och lätt att peka på
bokstäverna. Nackdelen är att man förlorar en
del av skärmen till tangentbordet, så det då blir
svårare att se vad man har skrivit. Flera modeller kan nu tolka handskrift, skrivet direkt på
skärmen med pekpinnen. Det är inte precis
vilken handskrift som helst, eftersom man
skriver varje bokstav individuellt (inte ett helt
ord tillsammans), och man måste skriva varje
bokstav ungefär som maskinen vill ha det. Det
är svårare att lära sig att använda denna metod,
men det är snabbare efter att man har lärt sig
den. Jag använder bara denna metod och har
tagit bort tangentbordet från min P910i. Det
är en stor fördel att man kan skriva alla tecken
(gemener, versaler, siffror, svenska bokstäver) på samma sätt, utan att byta utseende på
tangentbordet. Och det behövs bara en hand,
så den andra handen kan hålla fast maskinen.
Det går till och med att skriva i bilen (men inte
samtidigt som man kör...).
Nu kan man skriva. Men det måste finnas
en programvara som kan acceptera skrift och
spara detta. Min P910i har ett program som heter ”Anteckningar” (”Jotter” på engelska). Här
kan man skriva anteckningar och dessutom rita
teckningar. Min Palm T3 har ett program som

heter ”Memos”. Bägge två accepterar skrift
och sparar detta som enkel text. Det finns
flera program, som kan följa med maskinen,
eller måste köpas efteråt, vilka fungerar som
Word och Excel (och Powerpoint). Ett sånt
paket är ”Documents To Go” från Dataviz
(http://www.dataviz.com), som funkar med
Palm OS, Symbian UIQ (t.ex. SonyEricsson
P900 mm, Motorola A925 mm), och Symbian
80 (t.ex. Nokia 9300 mm). Ett annat paket är
”Quickoffice” (http://www.quickoffice.com),
som funkar med Palm OS, Symbian UIQ och
Symbian 60 (Nokia E och N). De paketen
funkar ungefär som riktiga Microsoft Office,
men förenklat för mindre skärmar.
Man har nu fått in obsarna i maskinen.
Men det räcker inte – det vore livsfarligt att lita
på en mobil eller PDA med alla ens årsobsar!
En gyllene regel: lita aldrig på en dator (stor
eller liten) med mer arbete än man är villig att
göra om. För mig räcker detta med en dags
obsar. Därmed måste man överföra obsarna
på något sätt till en riktig dator, eller spara
till ett minneskort. Har man två kopior är det
ganska lugnt, tre kopior och man kan dessutom sova. Jag har sett en skådare som brukar
skriva obsarna i sin mobil men inte har någon
möjlighet att överföra obsarna till datorn. Han
måste kopia allting från mobilen till Svalan.
Detta är tjatigt att göra, kan bara leda till fel,
och bör undvikas. Det brukar finnas minst tre
möjligheter för överföringen: IR (”Infra-red”),
Bluetooth, eller en kabelanslutning till datorn.


Jag tycker att Bluetooth (en trådlös teknik som
funkar mellan Bluetooth-enheter inom några
meters avstånd) är smidigt och lätt att använda.
Det finns nu med nästan alla bärbara datorer,
mobiler, PDA:er med mera.
Det är i stort sätt den tekniska biten.
Frågan nu är ”vad ska jag skriva?”. Svaret
beror på ens eget önskemål – hur man vill
att anteckningarna ska se ut och vad man vill
göra med dem. Två fall kan diskuteras här: (i)
rena anteckningar som lagras i ens egen dator
och som ingen annan kommer att se (ungefär
som en anteckningsbok men elektronisk); och
(ii) obsarna som också kommer att användas
vidare, till exempel i Svalan.
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Man kan skriva precis hur man vill, men troligen gör man precis på samma sätt som med
en anteckningsbok. Jag skulle rekommendera
att man använder en fil per dag, överför denna
till datorn hemma varje dag, och lagrar filerna
på ett lämpligt sätt (t.ex. en mapp för varje
månads obsar). Man kan använda datorns
sökfunktioner om man vill hitta vissa obsar
(t.ex. hitta de dagarna när man såg blåhake
under 2006), genom att plocka ut de filerna
som innehåller ordet ”blåhake”. Detta kräver
att allting bokstaveras på samma sätt så möjligheterna är något begränsade jämfört med
en riktig databas, men ändå mycket bättre än
möjligheterna från anteckningsboken. Man

kan välja om man vill ha filerna med ren text
(.txt), eller använder t.ex. Word (.doc) eller
Excel (.xls). Text är enklare, ger mindre filstorlekar (mina obsar från en dag på Björn är
2 kb som text, 40 kb som Word), och lättare
att söka. Eftersom ren text är så enkelt kan
man vara ganska säker på att såna filer går att
läsa i framtiden, man kan inte vara lika säker
med Microsofts filformat. Excel kan vara ett
bra alternativ: ett dokument som redan är
strukturerat, lätt att kopia mellan rader (t.ex.
datum, tid o.s.v.), och man kan dessutom
spara från Excel till ett textformat som kalllas för ”SKV” (semikolonavgränsad). Det är
inte helt lätt att läsa direkt (även om det går),
men man kan räkna med att alla nuvarande
och sannolikt framtidens kalkylblad komma
att läsa SKV.
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Om man vill använda obsarna i ett program,
hemma eller över internet, måste man tänka
på vad detta program kräver. Bäst är att skriva
ner obsarna i fält på ett sätt som senare går att
överföra till dessa program utan förändringar.
Detta betyder att man måste tänka genom hela
processen så att slutliga resultatet blir rätt.
Som ett exempel kan man ta Svalan. Svalan
har ett inmatningssätt som kallas för ”Excelinmatning” och det finns en Excelmall man kan
ladda ner, överföra till mobilen, och (om man
har ”Quickoffice” eller ”Documents To Go”)
använda för obsarna direkt (finns som en länk
under ”Rapportera” –> ”Excelinmatning”).
Man överför obsarna från mallen till Svalan
genom att öppna mallen i Excel och kopia och
klistra till Svalans ”Excelinmatning”-fönster.
Största problemet är att kalkylbladet är brett
och kan bli svårt att läsa på den begränsade
skärm en mobil eller PDA har, men det funkar.
Detta är ett utmärkt sätt att skriva ner obsarna
i fält, spara dem hemma och överföra dem till
en databas långt borta med många bra sökmöjligheter. Självklart kan man också använda
Excelmallen för obsar utanför Sverige.
Det går också att importera från Word eller text till Svalan. Man skapar en fil med en


obs per rad och på raden skriver man samma
uppgifter som mallen kräver, i samma ordning,
med en ”tab” knapp mellan varje uppgift.
Man kan avsluta raden vid den sista önskade
uppgiften, det behövs inte att man fortsätter till
slutet av mallens rad. Kopiera och klistra sedan till ”Excelinmatning”-fönster precis som
från Excel. Denna metod tillåter möjligheten
att skapa filer i Word eller ren text, på mobilen/
PDA, som är lättare att läsa men fortfarande
användbar tillsammans med Svalan.
Samma sak gäller med andra program
som kan samla/sortera obsar. Man ska undersöka hur man laddar in obsarna, framför allt
metoder för ingång från filer. Hela poängen
med elektroniska anteckningar är att man vill
undvika att skriva om obsarna – det ska räcka
med en gång i fält. Man noterar hur ingångsfilen ser ut och skapar filer på samma sätt på
mobilen/PDA.
Minst ett av de stora programmen för fågelobsar, AviSys, har nu ett tillägg som funkar
på en Palm PDA. Man skriver obsarna direkt
till listorna på PDA:n och de överförs till
datorn automatiskt vid hemkomst. Se http://
www.avisys.net, ta länken till ”Neat features”,
sen ”Palm Data Entry Support” (på engelska).
Det kostar en del pengar men man slipper
ganska mycket av de steg jag har skrivit om
här ovan. Wildlife Computing (UK) säljer ett
program ”Pocket Bird Recorder for Windows
Mobile and Pocket PC” (http://www.wildlife.
co.uk). Det verkar som att det går att använda
vilken artlista som helst, så det kanske går att
använda en lista med svenska artnamn (någon
som vet?).
Det finns dessutom ett sortiment av programvaror som hjälper till med artbestämning
så väl som med anteckningar, men bara på
engelska än så länge (så vitt jag vet). PDAsolutions (Sydafrika) har ”Collins Bird Guide”
(engelska versionen av ”Fågelguiden”) och
”SASOL Birds of South Africa” för Pocket PC
(http://www.pdasolutions.co.za/). ”Handheld
Birds” for Palm PDA från National Geographic (http://www.handheldbirds.com) har
nordamerikanska fåglar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera
att det finns flera steg som måste funka innan
man kommer till ett sätt att arbeta med elektroniska filer i stället för anteckningsboken.
Om man köper en ny PDA, åker direkt till
Öland och hårdskådar en vecka, med alla
obsarna i nya maskinen, kan man förvänta
en del problem vid hemkomst. Det gäller att
undersöka möjligheter och söka fortlöpande
sätt att jobba som funkar smidigt tillsammans.
Precis hur den slutliga lösningen ser ut beror
på maskinen, datorn hemma, och vad man vill
göra med obsarna.
Min egen lösning, hembygd, är att jag skriver obsarna till en fil med förkortningar (så att
jag skriver så lite som möjligt ute i fält). Vid
hemkomst överförs filen till min dator. På datorn har jag skrivit ett program som läser filen
och skriver ut tre olika filer: (i) en dagbokfil
(dagens obsar plus kommentarer); (ii) en fil
som jag laddar direkt till Svalan; (iii) varje
arts obsar skrivs till filer för just den arten,
d.v.s. till min egen databas. Det hela tar 1–5
minuter, inklusive Svalaninmatning, beroende
på om jag behöver rätta någonting när jag se
mina obsar på en stor skärm, men oberoende
av antalet av obsar. Förr ägnade jag 30–60
minuter hemma med mina obsar och Svalan,
efter en hel dags skådning. Även om det tar
några timmar att hitta en lösning som funkar
kan man få belöningen ganska snabbt.
Jag skrev en gyllene regel ovanför. Det
finns två till. Lägg mycket energi på det slutliga filformatet eftersom det kommer att avgöra
hur obsarna ser ut för många år framöver, och
det ska ha samma pålitlighet som anteckningsböckerna. Tredje regeln är detsamma som den
första: glöm aldrig att göra en backup, gärna
en extra som inte lagras hemma. Man kan ha
hur många kopior som helst av elektroniska
anteckningar – använd möjligheten!
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