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Fågelböcker
NINA JANELM

Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige 
Frågar man fågelskådare om vilka böcker som 
inspirerat dem mest kan man vara nästan 
säker på att de kommer att nämna Fåglar 
i Sverige av Erik Rosenberg. Boken kom 
ut första gången 1953 och har sedan dess 
fascinerat med sina träffsäkra beskrivningar 
av fåglar, och då särskilt när det gäller deras 
läten. Tyvärr har boken nu ett tag varit svår 
att få tag på, även om man kan ha tur på 
antikvariat. Därför är det kul att texterna nu 
åter är tillgängliga i form av den nya boken 
Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige, redigerad av 
Bengt Emil Johnson, Staffan Söderblom och 
Sten Wahlström.

DET FÖRSTA MAN MÄRKER när man öppnar den 
nya boken är att bilderna och kartorna har 
tagits bort. Nästa sak är att alla arter har sor-
terats i bokstavsordning. Enligt redaktörerna 

för boken är det tänkt att den ska fungera mer 
som en ”ornitologisk diktning” istället för en 
fälthandbok, vilket i mitt tycke fungerar sådär. 
Jag ska väl genast erkänna att jag är lite partisk 
då Fåglar i Sverige funnits i barndomshemmet 
sen innan jag föddes, vilket kanske gör mig väl 
kritisk till förändringar. 

Jag ska inte säga så mycket om själva tex-
terna, då de är tagna ordagrant ur den första 
utgåvan. De är naturligtvis lysande, även om 
somliga saker (såsom korpens utbredning) 
naturligtvis inte är relevant idag. Det mesta 
kan man dock nicka igenkännande åt, och det 
är roligt att läsa en bok som så tydligt bygger 
på författarens erfarenheter, som när han om 
vinterhämplingen skriver att ”På sopstationen 
i Örebro ser man en flock av dessa hämplingar 
kvarstanna mest alla vintrar [...]”.

NÅVÄL, SÅ FÖRÄNDRINGARNA DÅ? Bilderna i den 
gamla utgåvan har som sagt utgått, dels för 
att fokusera på texterna, men också för att de 
i ljuset av nutida fälthandböcker inte riktigt 
håller måttet. Ändå är det lite synd. Färgplan-
scherna är lättare att ta att de försvunnit, men 
tuschteckningarna vid arterna tyckte jag ändå 
tillförde något till boken. Inte minst för att de 
är tecknade av Harald Wiberg, som tillhörde 
kretsen kring Rosenberg. Teckningarna delade 
också upp texterna på ett bra vis, så man inte 
bara får en stor textmassa. Det fungerar att 
läsa boken utan dem, men det blir trevligare 
att läsa böcker med insprängda teckningar. 

Sen har vi omsorteringen av alla arter till 
alfabetisk ordning. Exakt vad man vill uppnå 
med detta är för mig en gåta. Då texterna om 
varje art är helt fristående så blir texten inte 
vare sig mer lättläst eller svårläst för att man 
ändrar ordningen, men det känns märkligt att 
läsa om exempelvis fjällvråk mellan fjälluggla 
och flodsångare. Möjligen blir det lättare för 
icke-skådare att lätt hitta den art man letar 
efter, men till det kan man ju ha register? 
Som skådare vill man helst ha alla ugglor eller 
sångare samlade på ett ställe. Eller?

I slutet av boken finns några texter av 
bokens redaktörer. I mitt tycke är tyvärr dessa 
inte lika läsvärda som Rosenbergs texter. Den 
första av dessa är ett samtal mellan Bengt 
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Erik Johnson och Staffan Söderblom, där 
de diskuterar Rosenberg, fåglar och poesi. 
Det är antagligen individuellt om man gillar 
denna typ av text som ordagrant återger ett 
samtal, själv tycker jag att de ofta har en ten-
dens att bli lite för centrerade på personerna 
som diskuterar och inte själva diskussionen. 
I vilket fall är det ingen text som sätter sig i 
mitt sinne och som jag känner nån längtan 
att läsa om. Den andra texten är skriven 
av Sten Wahlström (som producerat den 
populära Pausfågeln i P2) och handlar om 
hur han mötte naturen och fåglarna, samt 
om fågelinspelningar förr i tiden. Texten är 
inte alls ointressant, men jag hade hellre sett 
några texter om just Rosenberg, då det finns 
mycket intressant att säga om honom. Nu 
blir det väldigt fokuserat på redaktörernas 
förhållande till fåglar och Rosenberg. 

JAG HADE OCKSÅ gärna sett ett litet appendix 
eller liknande med förklaringar till texten. 
Flera av fåglarna hade andra namn på Ro-
senbergs tid, och de namnen är kvar i boken. 
Sålunda får man leta på G för att hitta härm-
sångaren, eller gulsångaren som den kallades 
då. Det är antagligen medvetet, att boken 
inte ska läsas som handbok utan låta texterna 
stå fram, men jag tycker nog att det ger en 
större dimension till texterna om man vet hur 
fågeln ser ut. En icke-skådare som läser denna 
bok och vill veta hur fågeln ser ut kan bli lite 
förbryllad när det inte finns någon gulsångare 
i moderna handböcker. Eller om någon vill 
kolla upp vad Rosenberg egentligen skriver 

om ängshöken, och inte vet att den i denna 
bok kallas mindre kärrhök. I detta fall gör ju 
faktiskt den alfabetiska sorteringen det svårare 
att hitta i boken eftersom man inte bara kan 
leta upp rovfåglar och sedan kärrhökar och 
hitta den. Ett litet appendix hade varit till 
hjälp, även om jag hade tyckt det varit ännu 
bättre att låta fåglarna vara kvar i den gamla 
systematiska ordningen och haft ett register, 
där både det nya och gamla namnet hade kun-
nat vara med. Jag ser inte alls hur det skulle 
göra texterna mindre läsvärda. I mitt tycke 
är de gamla utgåvorna precis lika mycket 
”ornitologisk poesi”, det behövs egentligen 
ingen omstrukturering för det. 

Nu kanske det låter som att jag är väldigt 
kritisk mot boken. Så är absolut inte fallet. 
Det viktigaste är trots allt Rosenbergs texter, 
och det är en välgärning att de åter har blivit 
tillgängliga för alla. Jag rekommenderar alla 
som inte redan har den gamla utgåvan att 
införskaffa denna. Det är lika roligt varje gång 
man sett någon ny fågel, eller bara hört den 
första nykomna fågeln på våren, att läsa vad 
Rosenberg skriver om just den. Ofta sitter 
man och känner att ”precis så är det!” och 
förundras över att någon lyckats få ner en 
fågels, ja, själ i text så bra. 

Vill man läsa om personen Erik Rosenberg 
rekommenderas bland annat boken Fågelliv 
betyder orden- vandringar i Erik Rosenbergs 
riken av Clas Thor och Jan-Peter Lahall 
(2002), samt artikeln om honom i Vår Få-
gelvärld 5/2002. 

,,
Ansiktet ser ganska diaboliskt ut, med sina små, 
gulringade ögon, som sitta inne i smala koncen-
triska ringar, som nästan likna korsspindelnät.

Fågelpoesi. Erik Rosenberg skriver om Lappugglan
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En morgontrött fågelskådares bekännelser
En annan bok som kom ut förra året är En 
morgontrött fågelskådares bekännelser av Lars 
Sund. Detta är en helt annan genre som blivit 
populär på sista tiden, med kåserande texter 
och funderingar. I USA och Storbritannien 
har denna slags fågelböcker funnits ett bra 
tag, men i Sverige finns inte lika många. Lars 
Sund bor dessutom i Uppsala och det är med 
igenkännandets glädje man läser om de olika 
lokalerna han besöker. Boken är enligt förfat-
taren själv mest riktad till folk som lever med 
fågelskådare, men det innebär inte att skådare 
inte kan njuta av den. Det är en välskriven 
och roande bok, där man även kan lära sig en 
del. Bokens upplägg är Sunds skådande under 
ett års tid, där varje korta kapitel ägnas åt en 
fågel. Med avstamp i en fågelupplevelse går 
han också in på andra saker, såsom skådarens 
förhållande till sin kikare, varför folk ägnar 
sig åt kryssande, fåglar flyttning, ornitologins 
historia och lite filosoferande över varför han 
egentligen ägnar sig åt denna syssla. Även 
skådaren som på lätet kan artbestämma 

överflygande piplärkor eller specialstuderat 
bofinkar i trettio år kan säkerligen lära sig 
något nytt här. Hur många vet t.ex. att fåglar 
ansågs som gudarnas budbärare i det antika 
Rom? Så kallade augurer läste av hur fåglarna 
flög och hoppades på goda omen. Hackspet-
tar var särskilt viktiga då de var knutna till 
Mars, krigets gud. Boken är fylld med små 
mumsbitar av kunskap som detta.

EN SAK HAR BOKEN GEMENSAMT med Erik Ro-
senbergs Fåglar i Sverige. Det är inte en bok 
att sträckläsa, man läser ett eller ett par ka-
pitel i taget. Språket är lättillgängligt och det 
märks att det är en van författare som skriver. 
De vackra teckningarna livar också upp, och 
överlag är det en mycket fint formgiven bok 
som utöver att vara läsvärd pryder vilken 
bokhylla som helst.

SKAFFA GÄRNA DEN HÄR BOKEN till någon du bor 
tillsammans med och som måste stå ut med 
att du vill upp tidigt en lördagsmorgon för att 
skåda, men glöm inte bort att läsa den själv!

Lars Sund. FOTO: GEORG LULICH
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Mer fågellitteratur
Vi har det fantastiskt väl förspänt här i Upp-
land när det gäller fågellitteratur, då Sveriges 
Ornitologiska Förening för ungefär ett år 
sen skänkte hela sitt bibliotek till Ultunas 
bibliotek ute på SLU. Runt 3000 titlar finns 
nu tillgängliga på biblioteket! Dessutom 
finns det mängder med fågeltidskrifter, bl.a. 
samtliga årgångar av Vår Fågelvärld liksom 
gamla nummer av Fåglar i Uppland och andra 
regionala tidskrifter. De flesta böcker går 
att låna hem, vem som helst över 18 år kan 
skaffa lånekort på biblioteket. En del böcker 
är naturligtvis referenslitteratur, och en del 
har Ultunas bibliotek inte hunnit gå igenom 
och föra in i sitt datasystem, men fler och fler 
blir registrerade för varje dag. Det går också 
utmärkt att bara gå dit och sitta i de ljusa 
lokalerna och läsa. Många av böckerna här är 
ganska gamla, bland annat kan man här hitta 
Erik Rosenbergs klassiska och mycket läsvärda 
Oset och Kvismaren vilken kan vara väldigt 
svår att få tag på annars. 

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET under terminstid 
måndag - torsdag 9 - 18, fredag 9-17 , dock 
med begränsad service efter kl 16.00 (då är 
det studenter som jobbar). Mer information 
finns på deras hemsida, http://www.slu.se/
sv/bibliotek/ där man kan klicka sig fram till 
SOF-biblioteket.

ÄVEN STADSBIBLIOTEKET I Uppsala har en del 
fågellitteratur, här är det dock främst nyare lit-
teratur. Ett antal fälthandböcker finns, liksom 
skådarskildringar som den klassiska Kingbird 
Highway av Kenn Kaufman, vilken närmast 
kan beskrivas som en ornitologisk On the 
road där han liftar kors och tvärs över USA 
för att försöka bli den som ser flest fågelarter 
under ett års tid. Kika på hylla Ugg samt 
bland folianterna.

Så, gå till biblioteken! En skatt av fågellit-
teratur finns tillgänglig och allt man behöver 
är ett lånekort.

Hyllmeter med fågelitteratur väntar på Ultunas bibliotek. FOTON: NINA JANELM


