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ÅR 2011 HADE Tomas Bannerhed en makalös 
framgång med sin debutbok Korparna, en 
roman som tilldelades Augustpriset för årets 
skönlitterära bok. Sex år tidigare gjorde 
Brutus Östling likaså succé vid sin debut, 
detta med fotoboken Mellan vingspetsarna. 
Östling har därefter framgångsrikt publicerat 
flera fotoböcker, den senaste 2013, medan 
Bannerhed, åtminstone i bokform, efter de-
butromanen fram till nu med I starens tid har 
vilat på lagrarna. 

Nu har dessa båda väsensskilda naturskild-
rare, lite vanvördigt uttryckt, slagit sina påsar 
ihop, därtill sannolikt både uppmanade och 
uppmuntrade av förläggarveteranen Svante 
Weyler. På en gång ska det sägas att detta inte 
är en text av Bannerhed som försetts med il-
lustrationer av Östling. De båda delarna har 
getts ungefär lika mycket utrymme, av totalt 
169 boksidor utgörs 80 sidor av foton, och de 
förhåller sig mycket självständigt till varandra.

TEXTEN UTGÖRS AV naturbetraktelser i dag-
boksform, ibland bara ett par rader, oftare 
upp till några sidor. Bannerhed iakttar och 
reflekterar på ett opretentiöst och sympatiskt 
sätt. Geografiskt befinner vi oss hela tiden i 
Sverige, oftast i Mellansverige men också i 
Harry Martinsons Blekinge, på Ingmar Berg-
mans Fårö – Bergman som verkar ha saknat 
varje tillstymmelse till intresse för fåglar –, i 
sommargyllingarnas Skåne och i Bannerheds 
eget Småland. Hjälstaviken bestås en fin 
skildring från en försommarnatt och Fyrisåns 
kungsfiskare har också fått besök. Texten om 
Linnéjubileet i Stockholm 1885 kan få vem 
som helst att fundera över nationell yra då 
och nu.

I korta stillsamma dagbokstexter av 
detta slag ska man inte förvänta sig några 
naturvetenskapliga eller kulturhistoriska 
djupsinnigheter. Men allt förefaller korrekt 
och tonen är lugn och saklig, utan svulstighet. 
Och någon gång finns det verkligen också en 
roande originalitet i texten, som i tankarna 
om taltrastens betydelse för Ikea i allmänhet 
och Billybokhyllan i synnerhet. 

SAMTIDIGT SOM texterna är stillsamma, lätt-
samma och lättlästa, måste man ge dem tid 
att verka, att tona in i sinnet. Det duger inte 
att i en hast ögna igenom dem. Och det är 
omöjligt att inte personligen, om man får ut-
trycka sig så, tycka om Bannerhed, hans sätt 
att relatera till naturen och att återge detta 
sitt förhållningssätt. Hans samhörighet med 
koltrasten är stor: båda är ”den urbaniserade 
solitären, barrskogarnas melankoliker som 
kommit till storstan för att bli lyssnad på 
men umgås med ingen – men som någonstans 
inom sig vet, att snart kommer ännu en vår”.

ÖSTLINGS FOTON återfinns dels i block utan 
mellanliggande text, dels insprängda i texten. 
Blocken utgörs av åtta sidor ”Spelmän”, dvs 
brushanar, åtta sidor ”Koloniliv”, dvs hägrar, 
åtta sidor sångsvanar (utan benämning) samt 
tolv sidor ”Vintertid”, i det senare fallet med 
två dagboksanteckningar inlagda. 

Det säger sig självt att fotona utan un-
dantag är superba. Man drar sig faktiskt för 
att utpeka några enskilda. Men som redan 
antytts ovan rör sig I starens tid nästan om 
två separata böcker. Mot Bannerheds rakt 
igenom stilla iakttagande och funderande, 
man vore frestad säga hans anti-dramatik, 
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svarar förvisso också 
bilder i samma anda men åtskilliga 
foton är ändå östlingskt dramatiska. Detta är 
ingen kritik men är ändå något man slås av. 
Man får onekligen intrycket att det är två vitt 
skilda personlighetstyper som till lika delar 
bidragit till denna bok. 

Sammanfattningsvis: Både texten och 
fotona håller hög klass. Till detta kommer en 

mycket tilltalande 
formgivning. Som var och en 
förstår utgör därför I starens tid en utom-
ordentlig presentbok till varje allmänt bildad 
och naturintresserad person.

Roger Gyllin


