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M a n 
kan nämna 
verk som Flug-
snapparnas vita fläckar, 
Gökmaffia och falska or-
kidéer, Fågelliv – inblickar i 30 
nordiska fågelarters levnadssätt och 
Darwins idé. Ingen av dessa böcker har 
jag dock recenserat. Så när jag nu för första 
gången griper mig an med att recensera en 
bok av Ulfstrand, känner jag mig som den då-
varande VF-redaktören Lars Svensson gjorde 
när han 1972 recenserade femte upplagan av 
Erik Rosenbergs klassiker Fåglar i Sverige: det 
är ”som att sätta betyg på en lärare”.

TILL ATT BÖRJA MED: detta är inte enbart 
Ulfstrands bok. I denna av Erik Magntorn 
utomordentligt smakfullt formgivna volym  
i stort format består högersidorna och 

för några arter (kaja, 
brushane, vitkindad 
gås, ejder, tamduva) 
ett helt uppslag av 
högklassiga foton av 
Sven-Olof Ahlgren. 
Med ett annat foto 
på kaja, det på bo-
kens framsida, vann 
han för övrigt klassen 
”Vision Artistique” 
vid den franska fågel- 
och naturfestivalen 
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Fågelgrannar

Till min ungdo ms 
vetenskapliga idoler  

– jo, man kan ha sådana! – hörde 
vid sidan av P O Swanberg, Gun-
nar Svärdson och Gustaf Rudebeck också 
Staffan Ulfstrand. Min beundran för de tre 
förstnämnda växte fram successivt men för 
Ulfstrand kom den i ett slag. Det var sedan 
jag hade läst hans djupgående analys av bi-
vråkens sträck vid Falsterbo i Vår Fågelvärld 
1958. Det blev min dröm att själv en dag 
kunna prestera något på den nivån, dock utan 
större förhoppningar om att så någonsin skulle 
ske. Jag minns fortfarande livligt hur jag som 
16-årig assistent på Falsterbo fågelstation 
sommaren 1958 inför den övriga personalen 
orerade om både artikelns och författarens 
ovedersägliga förtjänster. Helt okritisk var jag 
dock inte. När jag läste hans recension i VF av 
Guy Mountforts bok Portrait of a River om 
expeditioner – engelsmännen företog ju alltid 
”expeditioner”! – till Bulgarien och Ungern, 
tyckte jag att han var lite väl knapphändig 
och dessutom närmast farbroderligt klappade 
Mountfort på axeln. Det var en bok vars inne-
håll jag hade velat veta mera om. (I sinom tid 
fick jag också det 
sedan jag hittat ett 
exemplar på Myr-
orna i Örebro!)

Staffan Ulf-
strand har un-
der de senaste 
decennierna ut-
vecklats til l  en 
synnerligen fram-
stående populär-
vetenskaplig för-
fattare. 
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2014. Tydligare än så kan den höga konstnär-
liga nivån på Ahlgrens foton inte uttryckas.

Ulfstrands huvudintresse är evolutionär 
beteendeekologi och även om han en gång 
i tiden disputerade på helt andra djur så är 
fåglar hans förnämsta intresse och studie-
objekt. Kanske är det inte comme il faut att 
säga att en forskare i all sin objektivitet sam-
tidigt har ett passionerat förhållande till sina 
studieobjekt. Men det är ändå det bestämda 
intryck man får i Ulfstrands fall: objektiv och 
passionerad. Det är säkert ett av huvudskälen 
till att hans populärvetenskapliga texter rönt 
en sådan uppskattning. Ett annat skäl är språ-
ket: genomarbetat, otvunget, rytmiskt, utan 
underskattning av läsarens förståndsgåvor. 
(Jag slutade för ca 15 år sedan att hålla mig 
med Naturskyddsföreningens årsbok efter-
som jag kände mig underskattad som läsare.) 
Med andra ord ingen ”journalistiska” med 
dess idel korta huvudsatser och stycken om 
två–tre rader. (Jag tror inte att Ulfstrand skulle 
acceptera en förlagsredaktör med sådana 
böjelser.) Tvärtom får man flyt i läsningen av 
Fågelgrannar samtidigt som texten hela tiden 
inbjuder till reflexion. 

Tillsammans med sina kolleger Rauno Ala-
talo och Arne Lundberg påbörjade Ulfstrand 
för drygt 35 år sedan en intensivstudie av 
svartvita flugsnapparens häckningsstrategier, 
nu klassisk vorden. Kanske är dock Ulfstrand 
lite väl kategorisk när han i Fågelgrannar häv-
dar att det på den tiden fanns en övertygelse 
att fåglar var monogama och levde i trofasta 
par (med undantag för till exempel brushanar 
och andra lekfåglar). Exempelvis hade ett par 
studier redan visat att kornsparvhanar inte så 
sällan höll sig med mer än en hona. (Det är 
dock möjligt att den ulfstrandska forskargrup-

pen inte litade på dessa resultat, eftersom de 
studerade fåglarna inte var individmärkta.) 
Och genom Anthony Chekes studier var 
också utomparsparningar kända hos tättingar 
redan vid slutet av 1960-talet, nämligen hos 
pilfink och gråsparv (Nature 222: 179–180). 
En helt annan sak är att Chekes chef, den store 
ekologen David Lack, ogärna såg att sådant 
förekom. Han föredrog trofasta fåglar och 
några ytterligare studier av föräldraskap över 
pargränserna företogs inte (Ibis 157: 896).    

ULFSTRAND IRONISERAR sällan över forskarkol-
leger, deras val av problem eller resultaten av 
deras studier. Men någon gång händer det. 
Sist i texten om skärfläckan rapporterar han 
resultatet av en studie av ”den gnagande frå-
gan” i vilken utsträckning fåglar står på höger 
eller vänster ben när de vilar. Resultatet är 
att de flesta arter är “jämnbenta”, det vill säga 
de står ömsom på höger ömsom på vänster 
ben, medan några är högerbenta, det vill säga 
de står uteslutande på höger ben, och ingen 
studerad art är vänsterbent. Ulfstrand anser 
helt klart att denna studie platsar, och rent av 
kunde inta en hedersplats, i en årgång av (den 
imaginära) Journal of Insignificant Research 
men ingen annanstans. Men är det verkligen 
så illa? Kanske finns det djupast sett någon 
evolutionär signifikans i att fåglar som regel 
är jämnbenta men aldrig vänsterbenta. När 
det gäller arter som Homo sapiens, som har 
utvecklat förmågan att använda verktyg, fin-
ner vi det evolutionärt nog så begripligt att vi 
också har utvecklat en händernas specialise-
ring: med ena handen håller vi det föremål vi 
bearbetar, med den andra handen bearbetar vi 
föremålet. Ingen människa är ”jämnhänt”. För 
att nu komma närmare fågelstudien: vi har, 
mera överraskande, utvecklat samma specia-
lisering för benen. Vi är antingen högerbenta 
eller vänsterbenta, aldrig ”jämnbenta”. Detta 
är ju väl känt för alla fotbollsintresserade; en 
gudabenådad dribbler som Nacka Skoglund 
kallade exempelvis sitt högerben för ”stöd-
jebenet” för till något annat än att stödja på 
dög det inte. Alla stadiontävlingar i löpning 
går i vänstervarv, i kurvorna skjuter man ifrån 
med sitt bättre ben. (Det är alltså svårt att 

Domherre, Pyrrhula pyrrhula, ur boken Fågel-
grannar. FOTO: SVEN-OLOF AHLGREN/ELLERSTRÖMS FÖRLAG



bli topplöpare om man är vänsterbent, att 
bli toppskrinnare är omöjligt.) Men idrot-
ten är ung i vårt samhälle och utgör ingen 
evolutionär förklaring.

SÅ FRÅGAN ÄR: Varför utvecklades vi till att 
ha en specialisering inte bara för händerna/
armarna utan också, och i lika hög grad, för 
fötterna/benen? Detta är inte alldeles solklart. 
Och i sökandet efter den lösningen kan kanske 
också fåglarnas ”benthet” komma in. Jag tror 
säkert att Ulfstrand vore alldeles rätt person 
att spekulera om tänkbara förklaringar på ett 
intresseväckande sätt. Artbegreppet har länge 
varit föremål för livlig diskussion och stor oe-
nighet. Fastän han inte använder termen och 
heller inte polemiserar i frågan (Fågelgrannar 
vore ju heller inte rätt forum att göra det), fö-
refaller Ulfstrand vara en övertygad anhängare 
av det biologiska artbegreppet (se till exempel 
kapitlen om kråka och lövsångare). Och detta, 
som man kan förstå, på goda grunder. I sin 
recension av Illustrated Checklist of the Birds 
of the World i tidskriften Anser (nr 4, 2014)  

återger Lennart Nilsson ett drastiskt exempel 
på vart en strikt tillämpning av det fyloge-
netiska artbegreppet kan leda: Det handlar 
om en papegoja, regnbågslorikiten. Med det 
biologiska artbegreppet, som bygger på defi-
nitionen att alla regnbågslorikiter kan para sig 
sinsemellan och få fertil avkomma, utgör detta 
en art. Med det fylogenetiska artbegreppet 
splittas regnbågslorikiten i 27 arter! Det är 
givet att en alltmera förfinad tillämpning av 
det fylogenetiska artbegreppet leder till ett 
otal definierade subtilarter och i slutändan 
till taxonomiskt kaos.  

Det brukar sägas att positiva recensioner 
gärna blir korta medan negativa blir opropor-
tionerligt långa på grund av den då nödvändiga 
detaljkritiken. Låt då denna långa recension 
jäva det påståendet. Ni som ännu inte har 
bekantat er med Fågelgrannar, dess texter och 
dess foton, se för er egen skull till att göra det 
i rappet! De kronor ni spenderar på ett inköp 
faller sannerligen inte på hälleberget. Ni får 
tiofalt och hundrafalt igen!

Roger Gyllin


