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Undantaget snöfattiga år, är sinnebilden 
för vinter ett landskap täckt med snö. Snön 
utjämnar både vad beträffar topografi och 
färger. Det är lite som att gå från färgfilm till 
svartvitt och ger naturligtvis ett grafiskt, rent 
och oskuldsfullt intryck – åtminstone inifrån 
ett varmt och ombonat hem. 

PÅ VINTERN SAKNAS det ljusgröna i den nordisk a 
naturen och det mörkgröna har nästan svart-
nat där det skymtar på snötyngda granar. 
Det är något dämpat över en vit vinterdag. 
Det är som om snön absorberade de enstaka 
kontaktläten man kan höra från mesar, finkar 
och sparvar. När solen är framme reflekteras 
vinterljuset i myriader av gnistrande kristaller 
och solglasögon förefaller vid sådana tillfällen 

mera adekvata än under den varmaste och 
mest molnfria sommardag. Ändå upplever 
jag alltid någonting dämpat och avvaktande 
över vinterns blålila skuggor. 

Domherrarna, de röda ”herrarna”, jul-
fåglarna, så bulliga och granna, beundrade 
och älskade, är också de aningen dämpade  
i sin utstyrsel. Deras bröst är inte lika bjärt 
röda som hos exempelvis afrikansk gono-
lek eller amerikansk kardinal. Färgen tycks 
aningen utspädd och passar därför utsökt in 
i vinterns vackra vemod. 

”Damernas” gråbeigelila bröst kan, vid 
närmare påseende, mycket väl mäta sig med 
”herrarnas” mer spektakulära skönhet. Deras 
färg är i ännu högre grad nedtonad på ett 
sofistikerat sätt.

Reflektioner i väntan på våren
Begreppet vinter är väl hos oss nästan alltid synonymt med snö och kyla. Utan att på något sätt  

förneka vinterns enastående skönhetsvärden, eller andra specifika kvalitéer, måste jag ändå tillstå att 

för mig är vintern mest en väntan på våren. Men som vi vet, så finns det faktiskt ljuspunkter i mörkret.

Strömstaren,  
Cinclus cinclus, går med  

lite ansträngning att hitta  
hos oss året runt, men är förstås  

starkast förknippad med iskantade  
vattendrag under vintermånaderna.
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En annan vintersångare är 
ström staren, som någon solig vinter-

dag kan överrösta den isstrypta forsen 
med sin gnisslande och genomträngand e 

serenad.
Annars är det sparsamt med ljud och 

färger och inte så mycket som rör sig i na-
turen vintertid. Det man ändå ser och hör 
är betydelsefullt på gränsen till oumbärligt.

Tänk så glad man blir över tofsmesens 
knottriga läte i granskogen eller en steglits 
som gästar fågelbordet i sällskap med nervösa 
gråsiskor. Och hur bedårande är det inte när 
ett gäng stjärtmesar, bokstavligt talat, draperar 
en talgboll. 

TROTS DESSA TRÖSTERIKA ljusglimtar består, en-
ligt mitt sätt att se, vinterns främsta kvalitéer i 
dess kontrast till den påföljande våren. Våren 
skulle aldrig vara så efterlängtad och välkom-
men om den inte hade föregåtts av vinter. 

Också en begravning kan vara stämnings-
full och vacker men går den verkligen att 
jämställa med undret då ett barn föds?

Sören Franceen

DE EFTERSÖKTA TALLBITARNA, som stundtals 
gästa r Mellansverige, är på liknande vis dis-
kreta i sina röda, orange och gulgröna toner, 
smakfullt ackompanjerade med grått. De rör 
sig på ett stillsamt och återhållet sätt, och 
fastän de ibland verkar orädda på gränsen 
till enfald, kan man lätt förbise dem där de 
klänger bland de frusna rönnbärsklasarna. 

De här färgklickarna är en omistlig tröst 
i allt det vackra men kyligt vita och blåvita. 

Man saknar fågelsången på vintern och de 
få gånger den ändå hörs, häpnar man förtjust 
över det oväntade välljudet. En som kan få för 
sig att sjunga – jublande, högljutt och trotsigt 
– är gärdsmygen. Det är en riktig liten tuffing, 
lätt underskattad genom sin storlek. 

Stjärtmesar Aegithalos 
caudatu s. En gansk a 

exklusi v krydd a vid våra 
fågel matningar om vintern.
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