
FÖR EN DEL ÅR sedan ledde jag en skådarresa till Bulgarien. 
Det var mest närkingar som var med men också en värm-
länning, Hasse Börjeson, passande nog bosatt på Hammarö. 
Med Hasse kunde man prata om lite av varje, inklusive 
skönlitteratur. En dag frågade han mig: Har du läst Colorado 
Avenue? – Nej. – Gör det, fortsatte han, du kommer inte att 
ångra dig. Den är suveränt bra.

Det är förvisso inte alltid man följer goda råd. Men Hasse 
lät så bestämd att nästa bok jag läste fick bli just Colorado 
Avenue. Och han hade alldeles rätt: Jag ångrade mig inte. 
Tvärtom var jag mycket tacksam.

COLORADO AVENUE ÄR i själva verket en fantastisk roman: bred 
epik, både realistisk och fabulerande. Den tar sin början i det 
lilla gruvsamhället Telluride i Colorado, USA, och fortsätter i 
Österbotten under de för Finland så omtumlande första de-
cennierna av 1900-talet med frigörelsen från Ryssland, inbör-
deskriget och de gyllene smugglaråren under förbudstiden.

Colorado Avenue utgör första delen av en trilogi, vars två 
följande delar är Lanthandlerskans son och Eriks bok. Dessa 
för, under den egensinnige berättarens  ledning, den drama-
tiska handlingen framåt till 1900-talets slut. Och har man 
läst och fascinerats av den inledande boken, så vill man till 
inget pris missa fortsättningen. För det är nu en gång så att 
har man börjat läsa Lars Sund så är man fast; man kan inte 
låta bli att fortsätta. De båda första delarna låg för övrigt till 
grund för en sevärd långfilm 2007. 

NYLIGEN PÅBÖRJADE Lars Sund ytterligare en romantrilogi i 
samma breda episka tradition som Colorado Avenue-sviten: 
Tre systrar och en berättare (2014). 

Mellan de båda trilogierna gav Lars Sund emellertid ut 
en bok av ett helt annat slag: En morgontrött fågelskådares 
bekännelser. De som har läst den boken vet att författaren 
både är upplänning och en högst kompetent fågelkännare. 
Boken består av dagboksanteckningar från främst uppländska 
lokaler. Men Sunds finländska bakgrund visar sig tydligt både 
i texterna från Åbo och Jakobstad och i första meningen om 
den amerikanska krickan i Vendelsjön: Det här är fågelskåd-
ning by perkele.

Och nu kan vi för första gången också läsa en essä av Lars 
Sund i Fåglar i Uppland. Den handlar förstås om fåglar och 
om människans förhållande till fåglar, inte minst författarens 
eget. Läs, njut och begrunda!

Roger Gyllin

Skådarens  
vånda och lisa

Del I

LARS SUND

”Att en så 
exotisk fågel 

skulle ha förirrat 
sig hit till 

Uppland kändes 
lika långsökt som 
att – ja, som att 

Bob Dylan skulle  
få Nobelpriset  
i litteratur.”

Likt en julängel − som sänker 
sig ned från himlen− ryttlar 
den svartvingade gladan 
inför en hänförd församling. 
Svartvingad glada, Elanus 
caeruleus. Dumme mosse, 
Småland. 21 april 2012.
  FOTO: PETER HÖRENIUS

Jag satt i tidningsläsesalen på Norrtälje stadsbibliotek när larmet gick.
Det var en torsdagseftermiddag i april; min hustru och jag befann oss i ”Roslagens huvud-

stad” för att hjälpa till med hennes gamla fasters flytt till ett nytt vårdboende. Nu var det mesta 
undanstökat, G skulle bara ordna med några detaljer och säga hej till fastern, under tiden 
hade hon deponerat mig på biblioteket. I några dagar hade varm medelhavsluft strömma t 
norrut från Iberiska halvön och gett sommartemperaturer långt norrut. Som fågelskådare 
hoppades man ju att sydvindarna skulle föra med sig någon riktigt tung raritet.

Då jag drog fram mobilen och bläddrade fram senaste raritetslarmet läste jag artnamnet 
med vantrogna ögon. Att en så exotisk fågel skulle ha förirrat sig hit till Uppland kändes 
lika långsökt som att – ja, som att Bob Dylan skulle få Nobelpriset i litteratur. Visst var det 
teoretiskt möjligt, men ändå …

Lars Sund  
– en kort presentation
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Mark Cocker, är att hen alltid och överallt försöker artbestämma 
de fåglar hen stöter på, om det så bara handlar om de vanliga 
arterna på väg till jobbet.

Den fågelberoende räknar sina kryss, för allsköns listor, 
kollar Artportalen flera gånger om dagen och skaffar förr  
eller senare raritetslarm. Och när en riktig sällsynthet larmas 
ut drabbas den fågelberoende av hjärtklappning, stigande 
adrenalin, en sorts rastlöshet som inte är odelat behaglig. 

Jag är ingalunda ensam i mitt beroende. Den 
amerikan ska författaren Jonathan Franzen – Tillrätta-
lägganden, Renhet är ett par titlar på svenska – beskriver 
i den personliga essäboken The Discomfort Zone ett 
fågelbegär jag inte har svårt att känna igen: 

Fåglarna gjorde mig lycklig på ett sätt som inget anna t 
ute i det fria någonsin hade gjort … När jag såg en fin 
fågel ville jag stanna kvar och se fler fina fåglar. När jag 
inte såg en fin fågel blev jag tjurig och modlös, och 
mot det var den enda boten att likaledes fortsätta 
att titta …

Precis. När den beroende ser en riktigt bra fågel 
– det behöver inte nödvändigtvis vara en blytung 
raritet, en vacker stäpphökshane vid Vendelsjön, 
närkontakt med Hjälstavikens skäggmesar, 
sjungande rosenfink duger också, för att inte tala om 
årets första sånglärka! – när den beroende alltså ser en bra fågel triggas belöningssystemet 
igång, lyckokänslan ilar genom kroppen, man blir lätt, man vill ta hela världen i famn. Man 
blir helt enkelt lite fånigare än normalt.

Att se en bra fågel, särskilt om det rör sig om ett livskryss, skänker en djup och långvarig 
tillfredsställelse. Somliga fågelmöten är starkare än andra och lever kvar länge i minnet, behål-
ler sin intensitet, bilderna förblir klara med starka färger och tydliga konturer. Långt efteråt 
kan man återvända till dem, och känna något av den ursprungliga lyckan fara genom kroppen.

Tillfredsställelsens motsats är ju abstinensen – som vid alla former av beroenden. Får den 
fågelberoende inte regelbundet skåda blir hen, precis som Jonathan Franzen skriver, tjurig 
och modlös; den fågelberoende mår dåligt, rastlösheten växer, i värsta fall sjunker hen ner i 
verklig depression. Jag raljerar inte: det är mina egna abstinenssymptom jag beskriver. Den 
enda bot som finns är att hänga kikaren om nacken och ge sig ut och skåda.

Länge lyckades jag stå emot 
Mitt intresse för fåglar väcktes ganska tidigt. Händelsevis råkar jag komma från Finlands mest 
sommarstugetäta område, Jakobstad i Österbotten. Även min familj skaffade sommarstuga  
– eller ”villa” som det heter på finlandssvenska – i mitten av 1960-talet, vid kusten: jag är upp-
vuxen med obruten havshorisont och vågornas mjuka sorl i ljusblonda nordliga sommarnätter. 

Vexala heter den stora landtunga som sticker ut i Bottenviken norr om Kvarken, egentlige n 
består udden av flera holmar som tack vare landhöjningen smält ihop; vårt sommarställe 
låg långt ut, på Frösön, som med sitt blotta namn minner om att det här är gammal svensk 
bosättning. Ännu i mitten av 1960-talet var Frösön orörd mark – först efter decennieskiftet 
drogs väg ut, stränderna styckades systematiskt upp och såldes till tomtmark, motorsågarna 
hördes vråla i de täta barrskogarna. Men innan exploateringen på allvar rev upp djupa sår  
i naturen var här ett eldorado för fåglar, fyrfota djur och växter. Sjöfågelsträcket gick tätt förbi 

Ett senkommet aprilskämt var det dock inte, 
och inte heller en felbestämning, det förstod jag 
när jag såg vem som upptäckt fågeln, det rörde 
sig om erfaren och skicklig skådare. Säkert var vi 
många som just då stod med telefonen i handen 
och kände pulsen öka från jämn vilolunk till häftig 
galopp och ilningar stråla ut från en punkt i mag-
bottnen, samtidigt som tankarna for som pilfinkar 
inne i huvudet. Alla de där konstiga reaktionerna 
som drabbar en när ett riktigt ”drag” vankas.

Min hustru utgjorde i det sammanhanget ett 
problem – jag ville helst sticka iväg på stubben, 
med eller utan hustru. Till all lycka för vårt förhål-
lande ringde hon i samma ögonblick – hon var klar 
med sitt och väntade på att bli upphämtad vid sin 
fasters äldreboende.

”Jo, hördu … Jag tänkte att om vi kunde … ja, köra förbi Film på hemvägen till Uppsala”, 
sa jag och hon suckade. Min hustru förstod genast vad det handlade om: hon har vid det här 
laget hunnit bli rätt prövad.

Det måste erkännas att jag, som annars brukar vara noga med att hålla hastigheten, hade 
svårt att göra det när vi körde till Film. G manade till besinning och hotade att bli åksjuk. 
Emellanåt plingade ett nytt larm till i mobilen. Det började bli fart på draget nu. Nu var det 
bara att hoppas att det inte kom ett rödmärkt larm som innehöll den hemska statusraden: 
”Drog iväg, troligen ej kvar”. 

Det kom inte, tack och lov.
Aldrig har väl så många bilar synts parkerade utmed vägen vid Films medeltida stenkyrka. 

Jag parkerade, ryckte åt mig handkikaren som jag tack och lov hade i bilen, och med kavajen 
flaxande som Batmans cape – jag var ju inte precis klädd för fågelskådning – galopperade jag 
i mina lågskor förbi kyrkogården, förbi de parkerade bilarna och fram till klungan av skådare, 
säkert ett fyrtiotal personer, som stod ett stycke in på avtagsvägen mitt emot kyrkan, med 
ögon, kikare och teleobjektiv riktade mot toppen av en björk. En märklig stämning rådde: 
liksom andaktsfull och uppspelt på en och samma gång. Folk log mot varandra. Det var som 
om de kommit ut från en riktigt lyckad gudstjänst inne i den medeltida kyrkan bakom oss.

Skälet till all vår glädje satt alltså i toppen av björken – vit med svarta vingspetsar avteck-
nade sig fågeln mot himlen och fonden av en barrskog som i en japansk tuschteckning. Jag 
fick låna en tubkikare, och kunde i den tydligt se de rubinröda irisarna i ögonen, som liksom 
låg inbäddade i svart mascara i det för övrigt kritvita huvudet.

Det var ett alldeles osannolikt möte.
Vem hade kunnat föreställa sig att en svartvingad glada, egentligen en afrikansk fågel, 

skulle förirra sig till Films socken i Norduppland en varm aprildag 2014?
Känslan som fyller en vid ett tillfälle som detta, hur förmedlar man den i ord?

En berättelse om beroende
Jag är sen länge gravt fågelberoende. Jag kan inte beskriva mitt förhållande till fåglar på annat 
sätt än just med ordet ”beroende”.

  För den som lider av fågelberoende är skådandet varken en hobby eller fritidssyssel-
sättning – skådandet tar allt större plats, blir allt viktigare i tillvaron. Precis som alkoholiste n 
ständigt tänker på sprit, tänker den fågelberoende alltid på fåglar. Spanar efter dem, 
lyssna r; det som utmärker en fågelskådare, skriver den brittiska ornitologen och författaren  

”Med kavajen flaxande 
som Batmans cape  

– jag var ju inte precis 
klädd för fågelskådning 

– galopperade jag i 
mina lågskor förbi 

kyrkogården, förbi de 
parkerade bilarna och 
fram till klungan av 

skådare.”

32  FÅGLAR I UPPLAND  4  2016 33FÅGLAR I UPPLAND  4  2016

ORIGINALFOTO: PETER HÖRENIUS

BEARBETNING: CAROLINE JÄGERFELD



den steniga reveln på Laxön, som utgjorde Vexala-landets yttersta spets; emellanåt kunde man 
se hundratals rastande skrakar, sjöorrar, svärtor, simänder och gäss i det grunda strandvattnet; 
från Lappviken, en avsnörd, uppgrundad bukt, hördes tranor trumpeta om vårarna; inne  
i granskogen kunde man stöta på en järphöna som vallade sina kycklingar. Drillsnäppa, fiskmås, 
gråtrut, rosenfink, bofink, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, björktrast, sädesärla, gulärla 
och ladusvala hörde till häckfåglarna på eller precis intill vår tomt, på ”Hagströms holme” 
(uppkallad efter vår närmaste granne) härskade silvertärnorna. Dem har jag fortfarande med 
mig från de här i åren i Vexala, närhelst jag hör silvertärnans ringande ”prri-ee, prri-ee” eller 
varningsropet ”krri-eerrrr” stimuleras de körtlar i själen som producerar nostalgi. Då längtar 
jag till vågbruset, de nordliga sommarnätternas stora vithet, doften av tallbarr, solvarm sand 
mellan tårna och drillsnäppans ”hii-dii-dii-dii” som ännu hördes långt efter att naturen gått 
till vila och Stubbens fyr långt ute vid horisonten öppnat sitt gröna öga i taktfasta blinkningar.

Här började jag skåda, så gott det gick, med hjälp av en billig japansk handkikare jag fick 
till min trettonårsdag och en fälthandbok som inte var världens bästa, vare sig när det gällde 
bilder eller arttexter. Jag fick lära mig bestämma fåglarna på egen hand, fågelboken var snart 
hundörad och fläckig av allt bläddrande.

Nu promenerar jag längs Fyrisån i Uppsala, min hemstad sedan snart 40 år. Det är allhelgona-
dagen 2016. Vinden har rivit bort molnen liksom för att visa oss som hunnit börja tvivla på 
att himlen fortfarande är blå och att solen inte slocknat – fast så här i november lyser solen 
utan att just värma. 

Givetvis hänger kikaren om halsen. Jag går vad jag brukar kalla en förutsättningslös fågel-
promenad: jag har inga särskilda förväntningar utan vandrar den vid det här laget välkända 
sträckan ner mot Vindbron och Övre Föret. Jag hoppas ju på att fåglarna ska överraska mig. 
Det brukar de göra.

Jag vet inte hur många timmar jag tillbringat i Övre Föret-Kungsängenområdet sedan 
jag för snart 40 år sedan flyttade till Uppsala och återupptog fågelskådandet, som fått ligga 
för fäfot under några studieår under första halvan av 70-talet. Föret blev det naturliga målet 
för mina exkursioner till fots eller per cykel, eftersom jag tog körkort först i tämligen mogen 
ålder. Ville jag till exempelvis Hjälstaviken, fick jag haka på någon som hade bil och tänkte 
sig dit. Att skåda i sällskap av andra är ju alltid trevligt och lärorikt, men det innebar att de 
längre exkursionerna inte blev så många. 

Övre Föret-Kungsängen var på 80-talet och början av 90-talet ingen dålig hemmalokal. 
Särskilt vår och höst bjöd området på en hel del trevliga arter: jag har bra många av mina 
Sverigekryss här. Och här är det enda gången jag sett tornseglare para sig i luften. Det skedde 
förstås i ganska sen tid, en bit in på 2000-talet när jag åtagit mig att guida ett gäng pensionärer 
på en exkursion i maj. Jag stod på parkeringen vid Vindbron och berättade för gruppen om 
de fåglar jag hoppades vi skulle se när vi vandrade ner till plattformen medan tornseglarna 
jagade över våra huvuden som svärmande myggor i gigantstorlek när jag råkade observera 
en fågel som plötsligt lade sig på den andras rygg och jag avbröt mig och utbrast: ”Men för 
fan! Jäklar! De parade sig! Jag såg dem para sig! Tornseglarna!”

Mina åhörare såg undrande och lite förskräckt på mig, trodde väl att den pratglada guiden 
alldeles tappat det lilla förstånd han till äventyrs hade. Men jag såg faktiskt en parning, och 
kände mig som Gilbert Whites vederlike − den engelske 1700-talsnaturalisten och kyrko-
herden i Selborne lär ha varit den första som noterade att tornseglarna har luftburet sex.

Min tanketråd knipsas hastigt av, jag är tillbaka i nuet. I ögonvrån har jag noterat en 
rörelse bland de alltjämt kvarsittande, kantarellgula löven i pilen vid Kungsängsbrons östra 
fäste, jag får hastigt upp kikaren. En gransångare visar upp sig tydligt ett ögonblick, innan 
den åter dyker in bland löven. Fågeln ger ett grått allmänintryck, utan gult och grönt, jag 
börjar förstås genast fundera på om det möjligen kan vara en sibirisk tristis. Det kommer 
jag aldrig att få reda på, ty när jag väl kommer över till östra sidan av ån är den förstås för-
svunnen. Mina försök att spela upp gransångarens lockläte med hjälp av mobiltelefonen är  
resultatlösa.

Men den här lilla incidenten ger mig anledning till ytterligare en reflektion kring skillna-
den mellan då och nu. Om jag för 40 år sedan sett och lyckats artbestämma en gransångare 
i november hade bara det varit en stor sak. Jag hade aldrig ens funderat på om det kunde ha 
rört sig om en östlig fågel, jag hade ingen aning om detta med geografiska underarter och hur 
man skilde dem åt. En gransångare var en gransångare, punkt slut – det gällde nog för de flesta 
skådare på den tiden. Kunskaperna i fältbestämning har utvecklats enormt under de senaste 
decennierna tack vare en uppsjö av ny litteratur, bättre kikare, digitalkameror och internet. 
Till och med jag har med åren lärt mig ett och annat, inte minst genom de bestämnings böcker 
jag för dyra pengar införskaffat.

Del II

”Jag stod på parkeringen vid Vindbron och berättade för 
gruppen om de fåglar jag hoppades vi skulle se när vi vandrade 

ner till plattformen medan tornseglarna jagade över våra huvuden 
som svärmande myggor i gigantstorlek när jag råkade observera 

en fågel som plötsligt lade sig på den andras rygg [...]”
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Om gransångaren, som författaren skymtade under sin promenad på allhelgonadagen, hade varit 
ljudlig och visat upp sig så här generöst, skulle rasbestämningen till tristis ha varit lättare. Gran-
sångare, Phylloscopus collybita tristis. Inre Stockviken, Gotland. 21 oktober 2015.  FOTO: FREDRIK STRÖM



Detta är ett urval av observationer som rapporterats till Artportalen 

under perioden. Observera att alla rapporter ännu inte behandlats av rrk. 

Höstens första vitnäbbade islom flög förbi Magnus 

Liljefors på Röder, Blidö sn 24/9. Det kanske var samma 

fågel som en och en halv timme tidigare hade setts från 

Arholma (Eskil Friberg m fl), där dock i motljus så att den 

inte säkert kunde artbestämmas. Efter denna första lom 

har ytterligare några islommar setts: 1 1k Klykhällen, 

Gräsö skärgård 27/9 (Nils-Olof Jerling, Robert Bünsow), 

1 adult Understen, Singö skärgård 2/10 (Fredrik 

Bondestam), 1 adult Sennebyhaken, Väddö 25/10 (Per 

Westermark m fl) och 1 adult Björn, Hållnäs 4/11 (Tobias 

Hammarberg). Dessutom sträckte hela 3 individer förbi 

Niklas Hjort vid Simpnäs, Björkö-Arholma 3/10, och för 

att göra dagen ännu mer osannolik har Rolf Westerberg 

rapporterat 3 ex födosökande vid Finnarsören, Fogdö 

samma dag. En första tanke vore förstås att det skulle 

vara samma individer, men då de 3 som sträckte förbi 

Simpnäs söderut sågs först, så måste de antingen ha 

vänt eller så var de vid Fogdö nya individer.

Vita hägrar i form av ägretthägrar har setts även denna 

period. Lars Pettersson såg 1 ex på Rävsten, Gräsö 

skärgård 25/9 och Nils-Olof Jerling såg en individ vid 

Funbosjön 29/10.

Ett mycket oväntat fynd var den bronsibis som sågs ute 

på Svenska Högarna 18/10 (Adrian Djerf, Bill Douhan). 

Fågeln sågs först komma inflygande och hittades lite 

senare gående i en dypöl på ön. 

Uppsnappat 18 augusti 2016 – 12 november 2016
NINA JANELM
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Fågelarten med stort F  
i Sverige under hösten får 
illustrera s av denna hand-

hållna sibiriska järnsparv 
Prunella montanella som 

ringmärktes på Svenska  
Högarna 17 oktober 2017.

.  FOTO: ADRIAN DJERF

Det var för övrigt när jag började beställa hem titlar som Gulls of Europe, Asia and North 
America och Pipits & Wagtails och Flight Identification of Raptors och med händer som dar-
rade av spänning öppnade bokpaketen som jag borde ha insett att jag befann mig långt ute 
på det sluttande planet mot ett totalt fågelberoende.

Idag är det enkelt att underhålla sitt fågelberoende: inte minst Artportalen och Bird Alarm 
har radikalt förändrat skådandet. Då jag började skåda förutsattes man hitta sina fåglar själv, 
en märklig, idag obegriplig form av hemlighetsmakeri präglade skådandet, information var 
dyrare än diamanter. Tack vare larmen och Artportalen kan man idag hålla sig à jour med 
fåglarna i realtid. Det tidigare smusslandet har förbytts i öppenhet och hjälpsamhet. Vilket 
inte minst uppskattas när man ger sig ut på ett rejält ”drag” och med bankande hjärta och 
torr i munnen av spänning till slut anländer till Platsen. 

En teknisk och social revolution har under de gångna två decennierna helt och hållet 
omgestaltat fågelskådandet på ett sätt som ingen kunde ana i början av 80-talet. Nu håller 
nördstämpeln slutligen på att lyftas från skådandet, plötsligt är det coolt att intressera sig 
för fåglar. Det märker jag ofta, som på min allhelgonapromenad när en för mig främmande 
person som noterat kikaren på mitt bröst frågar om man faktiskt ser några fåglar i november, 
utöver kråkorna och kajorna som i stora, högljudda flockar födosöker på åkrarna öster om 
Vindbrovägen.

Och jag berättar beredvilligt om gransångaren, gråsiskorna i alen vid slamdammarna, en 
flock steglitser som drog över Vindbrovägen, de mellan 30 och 40 sångsvanarna som sträckte 
mot sydväst, högt över åsen. Och dvärgbeckasinen som jag oväntat stötte upp i en dikeskant, 
den drog iväg längs diket med ett hest lågt ”gäck”, jag hann skymta den spetsiga stjärten och 
de runda vingspetsarna innan den fällde ett sjuttital meter längre fram.

Det oväntade mötet är en av tjusningarna med fågelskådandet förklarar jag för den  
obekanta, lite förnumstigt kanske. Fåglarna har en benägenhet att överraska oss på ett eller 
annat sätt. Det är en del av deras dragningskraft, säger jag.

Lycklig på ett särskilt sätt
Jag fnös föraktfullt åt artjägarna, de som samlade kryss, ansåg att det inte hade mycket att 
göra med verklig fågelskådning. Listor brydde jag mig inte om. Jag såg de fåglar som behagade 
flyga min väg och var rätt nöjd med det. Att aktivt söka efter nya fåglar var inte riktigt min 
likör, försäkrade jag mig själv.

Fast nog fick jag lov att medge att det kittlade lite extra att för första gången se en ny art 
– jag minns fortfarande känslan när jag kryssade min första småspov och hittade hökugglan 
i en grantopp när vi tog paus under en bilfärd till Jämtland.

Precis som Jonathan Franzen insåg jag att dessa och andra fågelmöten gjorde mig lycklig 
på ett alldeles särskilt sätt. Under största delen av mitt vuxna liv har jag dragits med åter-
kommande depressioner. Fåglarna har gjort det lite lättare för mig att uthärda de här mörka 
perioderna i tillvaron.

Jag ägnade allt mer tid åt att titta på fåglar, läsa om fåglar, tänka på fåglar. Till sist insåg jag 
att jag blivit fågelberoende. Det är ett beroende jag inte vill bli kvitt. Ett liv där fåglar – och 
naturen i allmänhet – inte skulle få ta stor plats är för mig fullkomligt otänkbart. Jag tänker 
ofta på den svartvingade gladan som satt i toppen av björken där vid Films kyrka. 

Tanken gör mig fortfararande alldeles härligt lycklig. Liksom tanken på alla andra fina 
fåglar jag haft förmånen att se. Och jag längtar ständigt efter fler nya fågelmöten, också den 
tanken ger lycka.

Lars Sund
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