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JÖRGEN SJÖSTRÖMS BOK Fåglarnas globala värld

spänner över vida fält. Det huvudsakliga
temat är ändå palearktiska fåglars flyttning.
Denna behandlas i nio kapitel med aptitretande rubriker som ”Varför finns det flyttfåglar och hur finner de sin väg?”, ”Brushanens
resa till Sibiriens tundra – vad är det som
lockar i köldens rike?” och ”Dags att lämna
Afrika – flyttfåglarna återvänder till Norden”.
Ytterligare fyra kapitel faller lite utanför
flyttfågeltemat. Ett av dessa behandlar häckningen och ett annat fåglar i urbana miljöer.
Ett som är betitlat ”Ett fågelperspektiv på
tillvaron” tar upp lite av varje, exempelvis
flyttfågelforskningens historia och fågelskådandets sentida utveckling, medan ett avslutande kapitel ställer frågan om restaurering
av triviala våtmarker kan vända utvecklingen.
Texten kompletteras av en mängd foton
av god kvalitet. Dessa är, enligt författarens
förord, tänkta att dels ha ett estetiskt värde,
dels vara ett komplement till texten. Bildtexterna är oftast bra.
Referenser ges sparsamt och på tre olika
sätt: inne i texten, efter ett av kapitlen (men
inte efter de övriga tolv) samt, med bara tio
titlar, sist i boken.
SÅ LÅNGT ÄR ALLT gott och väl. Men det är

problematiskt att recensera Sjöströms bok.
Sjöström är nämligen notoriskt slarvig.
Det börjar redan med bokens undertitel,
som nog så överraskande visar sig vara två: På
framsidan Nya rön och gamla upptäckter men
på titelbladet Nya rön och gammal kunskap.
Förordet gör också läsaren betänksam med tre
felstavade personnamn, andra besynnerligheter att förtiga. Och så fortsätter det genom
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hela boken. Polarforskaren Adolf Erik Nordenskiölds namn stavas t ex på fyra olika sätt
(Nordenskiöld, Nordenskjöld, Nordensköld,
Nordsköld). De stora svenska ornitologerna
P O Swanberg, Gustaf Rudebeck och Kai
Curry-Lindahl har alla fått sina namn felstavade liksom också den svenska ornitologins
fader Olof Rudbeck d y. Skåneornitologen
Bo Ekberg nämns tre gånger; vid två av dessa
kallas han Ekman.
MEN SJÖSTRÖMS bekymmerslösa inställning rör

inte bara personnamn. Det är tyvärr lika illa
när det gäller geografiska namn, titlar, årtal,
termer och citat. Felen är legio. Ibland kan det
nästan bli roligt som när i en boktitel ”speciation”, dvs artbildning, blivit ”specification”,
dvs specifikation.
Ovanpå allt detta kommer ett ofta både
yvigt och avigt språkbruk med omöjlig meningsbyggnad, kongruensfel, syftningsfel,
stavfel och allmänt tafatta formuleringar
(”Orsaken beror på…”).
Allt är naturligtvis inte dåligt. Inte så sällan blänker det till av en samtidigt saklig och
poetisk vändning eller en lyckad metafor. Och
beskrivningen av de arktiska vadarfåglarnas
fjäderskrud på sidan 96 är rent lysande. Sammantaget måste ändå konstateras: Fåglarnas
globala värld hade mått synnerligen bra av
en förlagsredaktörs flitigt använda rödpenna.

läsaren överhuvudtaget lita på vad som sägs?
Jo, det är på det hela taget bättre på
den punkten. Sjöström grundar mycket av
vad han säger på två verk av den brittiske
ornitologen Ian Newton, och ett par kartor
är direkt tagna ur dessa med engelskan kvar.
I många konkreta fall är det ändå oklart
vilka Sjöströms källor är. Om man känner sig
tveksam inför rimligheten hos en uppgift, t
ex att katter varje år dödar 12 miljoner fåglar
i Sverige, att det varje år dör en miljard fåglar
enbart i New York genom kollisioner med
upplysta skyskrapor eller att äldre forskare

på fullt allvar föreslagit att fåglarnas flyttning
skulle kräva ockulta krafter, vet man ofta inte
varifrån uppgiften kommer.
SJÖSTRÖMS SYFTE MED Fåglarnas globala värld

är självfallet det allra bästa. Hans entusiasm
är prisvärd och ständigt närvarande. Med vissa
reservationer kan jag också rekommendera
boken. Läst med försiktighet har den trots
allt mycket att ge för den som är intresserad
av fåglarnas mångfacetterade värld bortom
rariteter och drag.
Roger Gyllin

”

Allt är naturligtvis
inte dåligt. Inte så
sällan blänker det
till av en samtidigt
saklig och poetisk
vändning eller en
lyckad metafor.
Och beskrivningen
av de arktiska
vadarfåglarnas
fjäderskrud på
sidan 96 är rent
lysande.

”

DET ÄR ALLVARLIGT med alla dessa mängder med

fel som lätt hade kunnat undvikas. Om en författare är så vårdslös i språkligt avseende, hur
är det då med hans respekt för biologiska fakta
och orsakssamband? Hur noggrann är han då
det gäller att korrekt referera källorna? Vågar
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