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Ibland händer det att man blir positivt överras-
kad när man får en ny bok i sin hand. Ibland blir 
man helt upprymd. Man får något man inte har 
förväntat sig. 

När jag hörde att det hade kommit ut en bok 
med namnet Ölands fåglar, så tänkte jag direkt 
på den klassiska artuppräkningen i liknande 
bokverk – en art per sida, något foto och en kar-
ta från senaste atlasinventeringen. Seriöst och 
kanske viktigt för författarna men inte särskilt 
upphetsande. När man har sträckläst fram till 
gök så tröttnar man, lägger ifrån sig boken och 
glömmer den för ett bra tag.

Ölands fåglar visar sig vara något helt an-
nat: en bokproduktion som jag sällan har sett 
motstycke till även om jag har samlat och läst 
det mesta inom svensk ornitologisk littera-

tur de senaste decennierna. Ölands fåglar kan 
sammanfattas med orden ”berättarglädje” och 
”variation”. Inga monotona artuppräkningar 
med statistikfrossa här inte, utan i stället väl 
valda kapitel som alla naturligtvis anknyter till 
fåglarna men som ändå kan belysa allt från his-
toria, konst, flyttfågelsträck och artkryssande.

Boken är tjock i stort format men trots detta 
blir den aldrig tung att läsa, just på grund av va-
riationen. Kapitlen är indelade i olika huvudka-
tegorier som Att skåda fågel på Öland, Fåglarna, 
Miljöerna, Ornitologin och Alltid föränderligt. 
Under dessa huvudrubriker finns en mängd 
guldkorn som dels behandlar de vanligaste och 
mest karakteristiska fågelarterna på ön men 
som också ger läsaren kul historier om första-
fynd, fåglar i dikt och konst, Ottenbys historia 
och raritetsjagande under vecka 42.

De seriösa ämnena som t.ex. forskarfakta om 
halsbandsflugsnapparen, arkeologiska fynd 
och miljöerna på Öland blandas med mer lätt-
samma berättelser om raritetsskådandet och 
larmsystemet, vilket ger en fantastisk läsgläd-
je. Det ena behöver ju inte utesluta det andra, 
vilket tyvärr ofta är fallet i andra bokverk där 
statistik, räkning och redovisande av mångårig 
forskning går före den vardagliga glädjen i att 

se en häftig fågelart. Om man gillar art-
listor så finns även detta med fast i för-
kortad och lättläst form, liksom en lista 
över fåglar i arkeologiska fynd. 

Bildmaterialet är rikt, fotografier 
blandas med Peter Nilssons vackra 
akvareller. En sak som jag dock tycker 
saknas är kartor. Dels skulle man i bör-
jan av boken ha haft med detaljerade 
kartsidor över Öland och man kunde 
också ha haft med kartor där de olika 
natur typerna är markerade. Genom 
hela boken talas det ju om olika ort-
namn och fågellokaler. Det hade varit 
bra att kunna koppla dessa namn sam-
man med en kartbild. Men detta är som 
sagt en detalj. Helhetsuttrycket av det-
ta bokverk är fantastiskt, en milstolpe 
i svensk ornitologisk litteratur och en 
mall för alla de landskap som nu tänker 
göra något liknande. Kom inte dragan-
de med en torr artlista, gör något som 
liknar Ölands fåglar!
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Denna bok hade naturligtvis inte blivit verk-
lighet utan alla de medarbetare som har va-
rit med och slitit hårt. Dessutom fick Ölands 
fåglar en god start när ÖOF 2010 ansökte hos 
länsstyrelsen om ett s.k. LONA-bidrag (Lo-
kala Naturvårdssatsningar) och tilldelades 
320 000 kr. Något att tänka på för kommande re-

daktioner som planerar en liknande publikation.
Ölands fåglar är värt ett Augustpris i fack-

boks klassen. Jag hoppas att redaktionen käm-
par hårt för att få denna praktbok nominerad, 
för det är den värd. 
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