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I en blänkare i Dagens Nyheter (1 oktober 
2011) undrar journalisten Ingrid Borggren 
om det är en slump att det vinnande bidraget 
i Designtorgets och Nöjesguidens designtävling 
”Mönsterjakten” föreställer småfåglar, ”just nu 
när fågelskådande har blivit hippt” (se även 
SvD Magasinet 14 april 2012). Tidningen 
Hemslöjd (nr 4, 2011) ägnar ett helt nummer 
åt ”Fåglarna!”, magasinet Filter (nr 19, 2011) 
frågar sig om fågelskådning är meningen 
med livet, och konstaterar att fågelskådning 
hamnar högt på 2010-talets svenska trendlista 
(se även SvD Helg 1 april 2012, UNT 15 
april 2012 och Damernas Värld nr 5, 2013). 
Samtidigt har fågelskådning i Sverige en lång 
historia och det finns en väletablerad tradition 
av föreningar och organisationer som aktivt 
värnar fågellivet, och som kombinerar fågel-
skådning med ringmärkning och kartläggning 
av fåglarnas förekomst. Från att ha varit en 
utpräglat manlig sysselsättning för medel-

ålders välutbildade män, har fågelskådning 
blivit något som både kvinnor och män, unga 
som gamla, ägnar sig åt. Det är inte enbart 
förändrade sociala och kulturella strukturer 
som gjort att fler skådar fågel, den nya tekni-
ken har också ökat möjligheterna, samtidigt 
som nödvändig fågelkunskap numera finns 
tillgänglig på internet. Det publiceras även 
en uppsjö av böcker om fågelskådning och 
det finns flera tidskrifter i ämnet. Fågelskåd-
ningen har dessutom sin egen terminologi 
eller jargong. 

I denna artikel vill jag med utgångspunkt i 
fågelskådarterminologin visa att fågelskådares 
naturupplevelser är baserade på en delad tyst 
kunskap. Termen tyst kunskap kommer från 
engelskans tacit knowledge, som betecknar 
kulturella och sociala regler, uppfattningar, 
sinnesintryck och värderingar och som tas 
för givna i mänskligt handlande. För att den 
tysta kunskapen ska kunna delas måste den 

Arthets och vetenskap 
Omtvistade termer och tyst kunskap 

i fågelskådarkretsar

När många fågelskådare möter upp på samma plats för att spana efter en ovanlig fågel, uppkommer 
ett drag. Ju ovanligare fågel, desto större drag. Om fyndet av den sällsynta fågeln gjorts nära någon 
av våra större tätorter, kan hundratals skådare infinna sig samtidigt. Här en bild från Ölands södra 
udde den 13 september 2007. FOTO: BO RUNESSON
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kommuniceras på något sätt, oftast genom 
kroppsliga praktiker. I det här fallet tar jag 
fasta på hur den tysta delade kunskapen 
kommuniceras med fågelskådarterminologin 
eller jargongen.

Som en del av dokumentations- och 
forskningsprojektet Naturen för mig på 
Institutet för språk och folkminnen lade vi 
ut en kortare frågelista om fågelskådning på 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Listan lanserades på webben i februari 2012 
och i oktober, när den togs bort, hade vi fått 
167 svar. Fyrtionio av svaren var från kvinnor 
och genomsnittsåldern på alla som svarade låg 
runt sextio år, men även flera personer födda 
på 1970-, 1980- och 1990-talet svarade. En 
fråga vi ställde var:

Känner du till termer som jizz, string, 
dipp med flera? Om så är fallet, lista och 
förklara gärna termer du (eller andra) an-
vänder. 

Mycket förenklat kan jizz beskrivas som 
en fågels personlighet eller dess topografi. 
Jizzen beskriver ”varje fågels separata och 
svårdefinierade visuella personlighet”, men 

också förmågan att se världen ur fågelns per-
spektiv och att kunna definiera fågeln genom 
dess jizz. En intervjuad man säger att jizz är 
”som en känsla för fågeln”. Ibland kallas den 
här känslan för ”the zen of birding”. Många 
uppfattar jizz som en synonym till habitus, i 
betydelsen ”det helhetsintryck som organis-
men ger”.

Termens ursprung är omtvistat. En förkla-
ring är att jizz är en nedbrytning av den tyska 
termen gestalt, som ungefär betyder ”enhetlig 
och sammanhållen form”. Andra menar att 
termen har sitt ursprung i det engelska ordet 
gist, som ungefär betyder essens, eller i det 
skotska ordet gizz, som betyder ansikte. I 
datavetenskapliga sammanhang har jag stött 
på förkortningen GIS för Geographical Infor-
mation System, men inte hört talas om någon 
som kopplat samman fågelskådartermen jizz 
med denna förkortning. Andra hävdar att den 
kommer från andra världskrigets militärflygs-
jargong och förkortningen GISS som står för 
General Impression of Size and Shape och 
användes om flygplan. Enligt andra har dock 
termen används inom fågelskådningen redan 

Kulingen dundrar in från sydväst, saltskummet yr och kylan skär genom märg och ben. Nu är det inte 
detaljer i fjäderdräkten som är avgörande vid artbestämningen utan fågelns jizz, det vill säga det 
allmänna intryck det tränade ögat får av fågelns utseende och uppträdande. Grålira fotograferad på 
1 400 meters avstånd utanför Hölö den 14 augusti 2008. FOTO: BJÖRN DELLMING
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på 1920-talet. Så hävdar till exempel fågel-
skådaren Roger Gyllin att ”det är fullständigt 
klart att den som ornitologisk term introdu-
cerades av Thomas Alfred Coward i boken 
Bird Haunts and Nature Memories 1922”. 
Detsamma hävdar Stephen Moss i A Bird in 
the Bush, från 2004, som är en socialhistorisk 
skildring av fågelskådning i Storbritannien. 
Gyllin påpekar också att detta även nämns 
i A Dictionary of Birds (1985) och i Oxford 
English Dictionary (1989), samt att det var 
Coward  som introducerade stavningen jizz 
och ”gav en beskrivning av  begreppet, som 
håller än idag”.

När man gör en nätsökning på termen 
jizz hamnar dock de flesta träffarna på por-
nografiska webbplatser. Förklaringen är att 
termen även används i betydelsen manlig 
orgasm. Så skriver man till exempel på The 
Urban Dictionary och på engelskspråkiga 
Wikipedia. Där får man veta att jizz är ett 
alternativt sätt att skriva jism, som är slang 
för sperma eller utlösning. Denna betydelse 
av termen kan ha sitt ursprung i det engelska 
artonhundratalsuttrycket gism som hänvisade 
till en hästs energi eller styrka.

Trots termens omdiskuterade ursprung, 
används den av fågelskådare världen över 
och inte minst av dem som svarade på den 
nätbaserade frågelistan. De flesta svarade att 
de kände till termerna och de, som gav en 
förklaring till termen jizz, förklarade också 
termerna string och dipp. En man skrev så 
här:

Jadå, det finns en egen vokabulär bland 
skådare! String och stringare är negativa, 
felbestämning respektive person som bru-
kar felbestämma, fuska, ljuga etc. Det blir 
rätt tydligt när en och samma person hittar 
mycket ovanliga arter som sedan ingen an-
nan får se ... 

Den här mannen, som är född 1966, 
skriver vidare att dipp är ”att man skulle 
åka på t ex bruntrasten och missa den. Inte 
roligt!” Att snabbt ta sig till en plats för att 
se en sällsynt art kallas att dra och om många 
drar samtidigt skapas ett så kallat drag, enligt 
logiken ju sällsyntare fågel, desto större drag. 
Om man då missar att se eller höra fågeln 

man dragit på, blir det alltså en dipp. 
Flera av dem som svarade listade en 

mängd andra, mer eller mindre, kända 
termer och ord. Samma man fortsätter sin 
lista så här:

Mangla  –  jobba av  et t  område 
noga, t ex en strandäng, en dunge etc. 
Kokt i bajs – obs som är underkänd/som 
man anar kommer att bli underkänd. 
Tråla – jobba med tubkikaren på långt 
hå l l , mest  v id  havsfågelskådning. 
Sekundärslusk – en person som inte hit-
tar något eget, bara åker på andras larm. 
Primärskåda – att åka ut och leta själv (eller 
i grupp) på lokal där det inte redan har varit 
en massa andra/där det redan upptäckts 
något.

Slita/slitare – att mangla/en person som 
har för vana att mangla.

Terminologin är i det närmaste att be-
trakta som ett socialt och kulturellt språk, 
där termerna beskriver praktiken. Här ser 
vi till exempel att termer som mangla och 
slita pekar ut fågelskådning som hårt arbete. 
Andra termer pekar på att fågelskådande 
ingår  i ett reglerat kunskapssystem, till 
exempel följande.

Skamart: Fågel man ännu inte sett, men 
med tanke på antalet kryss borde ha sett. 
Skamkryss: När man får se sin skamart. 
Soffkryss, skrivbordskryss: När en fågelras 
man tidigare sett, genom beslut upphöjs 
till egen art. Man får då kryssa fågeln i 
efterhand. 

Termerna skamart och skamkryss indi-
kerar att det i fågelskådarkretsar finns vissa 
arter man bör ha sett och termerna soffkryss 
och skrivbordskryss pekar på att fågelskådan-
det, som nämnts, är beroende av ett reglerat 
kunskapssystem, som när det ändras kan 
leda till att en skådare i efterhand kan kryssa 
en fågel hon eller han sett för länge sedan. 
Terminologin beskriver således det språkliga 
sammanhanget och vad som är viktigt för en 
fågelskådare. En ung man skriver så här:

Jo, alla dom termerna använder jag. Men 
det är ju verkligen en sociolekt (språkform 
karaktäristisk för en socialt avgränsad 
grupp, reds anm) som skådare har och den 
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ändras hela tiden. Som exempel är här ett par 
ord som man kan använda för att beskriva 
aktuellt väderläge: giftigt, livsfarligt, sjukt 
lovande, hett, ofarligt, kasst, eller när det är 
sjukt giftigt kan man säga att ”hela fågelbo-
ken är ute och flyger” (betyder ungefär: vad 
som helst kan dyka upp). 

Här ser vi att vädret inte förvånande är 
centralt i fågelskådning. Men språkbruket 
beskriver även vilka som ingår i den sociala 
och kulturella gruppen. En man, född på 
1950-talet, avslutar sin lista med öknamnet 
på en illa omtyckt ”skådarprofil” och en annan 
man skriver att ”öknamn på skådare är vanliga 
inom gruppen”.

Språkbruket är på så vis både sammanhål-
lande inåt och avgränsande utåt. ”Som fågel-
journalist är det ett måste att behärska dessa 
termer”, skriver en man. För att förstå vad 
fågelskådare är och gör behöver man kunna 
språkbruket, menar alltså journalisten, och för 
dem som är delar av sådana kulturella sam-
manhang faller sig språkbruket helt naturligt. 
Som svar på frågan om han känner till fågel-
skådartermer svarar en man, född 1965:

Visst gör jag. Subkulturspråk finns över-

Skulkar gör en fågel som gömmer sig, t ex i vegetation eller bland stenar vid en havsstrand. 
Hur många fåglar kan du se på bilden? Den svartvita fågeln är hur som helst en orrtupp. 
FOTO: STURE HOGMARK

allt. Jag kan också svänga mig med lägga in 
(se och bokföra), arta (artbestämma), skulka 
(gömma sig, vara svårsedd) och sett nåt/haft 
nåt (fråga till skådare som redan är på plats, 
underförstått något utöver det vanliga).

En annan man, född 1980, svarar att han 
känner till termerna och påpekar att han sä-
kert använder ”en drös termer till”, men att 
han inte kommer på dem på rak arm, efter-
som de är ”helt självklara” för honom. De är 
ett slags oreflekterad tyst kunskap. Detsamma 
ger en äldre man uttryck för när han skriver 
att termerna ingår i hans familjs och vänners 
vokabulär och att de ”används frekvent”.

Dessa män ger alltså, genom att de be-
härskar termerna, uttryck för att de tillhör 
gruppen fågelskådare och innehar ”den tysta” 
skådarkunskapen. Andra, som också svarat på 
frågelistan, är dock mer tveksamma till om de 
är berättigade att använda termerna. En man 
skriver att eftersom han ofta är ute ensam, 
kommer han inte ”i kontakt med terminologin 
inom domänen”. En kvinna skriver att hon 
känner till vad några betyder men att hon själv 
inte använder dem, utom möjligen när hon är 
i ”sådana sällskap”. En annan kvinna inleder 
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sitt svar med ”Nää, haha! Det känner jag inte 
till”. Hon skriver att det enda hon vet är att 
ornitologer ”häckar vid bäckar och träckar i 
säckar”. Ytterligare en kvinna skriver att hon 
”aldrig hört termerna”. Hon har gått två ny-
börjarkurser i fågelskådning och där sade de 
aldrig någonting om termerna. Hon tror att 
de är ”proffsuttryck”. Hennes kommentar är 
intressant, eftersom tyst kunskap ofta brukar 
karaktärisera och avgränsa olika professioner, 
till exempel läkarens, sjuksköterskans eller 
polisens. 

De personer, som i sina frågelistsvar utan 
omsvep medger att de inte behärskar termi-
nologin, är kvinnor. Detta trots att det går att 
skaffa sig kunskap om termerna, även om man 
inte är ute i fält med redan invigda, också på 
egen hand. En man är tydlig med varifrån han 
inhämtat sin kunskap om terminologin. Han 
skriver att han läser både tidningarna Road-
runner och Vår fågelvärld, ”samt den mesta 
fågellitteraturen” och att det är därför han 
känner till ”fågelskådarjargongen”. En annan 
man ger tips om var man kan få kunskap om 
terminologin, när han skriver att hela listan 
har publicerats i Club 300:s tidning Roadrun-
ner. Implicit tycks han påpeka att frågan är 
onödig, eftersom kunskapen är tillgänglig för 
alla som söker den. 

Men Club 300, som ger ut Roadrunner, 
var inledningsvis inte en förening för alla. 
Föreningen, som ”vill verka för och med fåg-
larna i tiden”, startades 1984 av ”ett litet gäng 
raritetssugna entusiaster med fler än 300 arter 
på sin Sverigelista”. Det var således en exklu-
siv krets kryssjägare som gick samman. 2008 
införde Club 300 den så kallade ”dragrätten”, 
som innebär att medlemmarna betalar en mil-
jöavgift för att finansiera fågelskydd. På så vis 
erkänner de raritetsjagande kryssarna indirekt 
dragets miljöpåverkan, vilket de blivit mycket 
kritiserade för. Fågelskådaren Sandra som är 
bosatt i Skåne  berättar i en studentintervju 
från 1994: 

Det blir mycket arthets om en sällsynt 
fågel synts någonstans i Östergötland, och så 
sätter man ju sig i en bil och kör till Öster-
götland och det stämmer ju inte med allt det 
andra man har lärt sig när man varit ute.

Christer, som också intervjuades av en 
student 1994, beskriver medlemmarna i Club 
300 så här:

Det är ett extremt fågelskådande där, 
som jag tycker är helt förkastligt. När man 
utnyttjar då, far runt med bilar i kanske flera 
hundra mil en helg bara för att se en art. 
Jag har hört, till och med, att man utnyttjar 
flygplan som transport för att ta sig till ett 
ställe. 

Att många kvinnor skriver att de inte kän-
ner till eller använder terminologin behöver 
inte enbart bero på att de saknar kunskapen, 
det kan lika gärna handla om att de inte vill 
tillhöra de grupper som använder termerna. 
Flera som svarat är nämligen tveksamma 
till att använda terminologin och vissa är 
uttryckligen kritiska till jargongen. En man 
skriver att han inte vill använda för mycket 
”sånt snack” och en pensionerad man skriver 
att han inte håller sig med ”modeuttryck om 
fåglar”. Han skriver vidare att han överlåter 
den saken till ”fältbiologerna”, med andra ord 
till ungdomarna. 

En annan äldre man, född 1939, skriver 
att han känner till ”dessa termer och en del 
andra”, men att han sällan använder dem 
och ”då bara mer eller mindre skämtsamt”. 
Han påpekar indirekt att terminologin inte 
är seriös, då han avslutar sitt svar med att 
framhålla att de ”viktigare fågeltopogra-
fiska termerna” är han tyvärr sämre på. Den 
pensionerade fågelskådaren upprättar en 
tydlig gräns mot fältbiologerna, som i hans 
fall representerar ”de andra”, och mannen 
som är född 1939 tycks värdesätta kunskap 
om fågeltopografiska termer högre än den 
skämtsamma jargong vilka termer som jizz, 
string och dipp enligt honom tillhör. Andra 
skådare visar sin kritiska hållning genom att 
påpeka att det finns äldre termer som är lika 
dugliga, eller till och med bättre, än de som 
tillhör den moderna jargongen. Här är några 
exempel:

I stort sett. Jizz använder jag väl sällan. 
Förr i tiden hette det ”habitus”. Dipp kanske 
kommer till användning ibland. Artförkort-
ningar som ”pille” (pilgrimsfalk). (man född 
1940).
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Ska det bli en dipp? Bekymrade miner längs stängslet mot fågelstationen trädgård, Ölands södra 
udde den 10 september 2007. Ska fågeluslingen aldrig dyka upp? FOTO: BO RUNESSON

jizz: ett anglosaxisk nymodighet för det tidigare 
använda ordet ”habitus”. (man född 1951).

Nej, inte just dem. Däremot de lite van-
ligare 1k, 1k+ etc etc + adult − honfärgad − 
hovra och några till. (kvinna född 1942).

Dessa personer är lite äldre. De alternativa 
termer de föredrar ligger närmre vetenskap-
ligt språkbruk och på så vis den kunskap som 
detta representerar. Termer som jizz, string 
och dipp associerar däremot, enligt dem, 
till en annan sorts tävlingsinriktad kunskap. 
En kvinna skriver att hon ”hört uttrycken”, 
men att hon i övrigt använder ”vårt vanliga 
trevliga svenska språk”. En man, född 1950, 
skriver att han lärt sig med åren, men att han 
är en ”smula avvaktande inför hårdskådarnas 
jargong och inställning”. Enligt honom är det 
alltså ”hårdskådare” som använder termino-
login och med den följer en viss inställning. 
Hårdskådare tävlar, kryssar och försöker se 
så många arter som möjligt. Egenintresse går 
före hänsyn till naturen och fåglarna.

Av citaten framgår också att kunskap om 
fåglar, om vad man ser och hör, är väsentlig för 
fågelskådare och högt skattad i fågelskådar-
kretsar. Men det gäller inte bara att erövra ny 
kunskap och nya erfarenheter, de ska även 
kunna delas med andra. Det framkommer 

vid flera tillfällen i svaren att förmåga att 
förmedla (och på så vis demonstrera) sin kun-
skap är viktigt. En man, född 1949, skriver till 
exempel att termen jizz ”inte alltid så lätt att 
förklara för framförallt lite nyare skådare”.

Enligt fågelskådaren och författaren 
Lars Sund är utbytet av information inom 
fågelskådarkretsen något nytt. Han skriver 
i sin essäbok om fågelskådning att tidigare 
sysslade var och en med sitt, för om man 
var en seriös skådare, skulle man hitta sina 
fåglar själv. Han menar att för trettio år sedan 
bildade fågelskådare klubbar för inbördes 
beundran där de träffades då och då för att 
utbyta historier om de fåglar de sett sedan 
sist. Lars Sund själv hade turen att träffa andra 
fågelskådare som lärde honom att ”säkert 
bestämma spetsbergsgäss, skilja bivråk från 
ormvråk på flyktsiluetten” och mycket annat 
som han haft nytta av. 

Att kunna läsa av andra skådare och deras 
erfarenhet och vilja att dela med sig, är på så 
vis en minst lika viktig komponent i jakten på 
kunskap och fågelskådarupplevelser, som för-
mågan att läsa av fåglarna. En fråga vi ställde 
till fågelskådarna var också hur de identifierar 
andra fågelskådare och deras kunskapsnivå. 
”Jag tar dom på jizzet!” svarade en kvinna, 



12  FÅGLAR I UPPLAND  1  2015

född 1945, och en man, född 1963, skrev att 
han identifierar andra skådare på deras jizz. 
Lars Sund, som är född på 1940-talet, skri-
ver att ”människor har karaktärsdrag precis 
som fåglar” och att känna igen en människa 
bakifrån är detsamma som att ta en fågel på 
dess jizz.

Detta tog man fasta på inom Club 300 när 
man med tydliga blinkningar till Fågelguiden 
för andra gången år 2002 gav ut Skådarguiden, 
som är fältbestämning av 1280 nyllen, som re-
daktörerna stött på i markerna under fågelåret 
2001−2002. I skådarguiden följs varje porträtt 
av namn, hemort och rapportörskod.

Att veta vilka det är man möter i fält och 
på drag menar de flesta skådare är positivt. 
När jag intervjuar Ralf, som är född på 1950-
talet, poängterar han att fågelskådning är en 
verksamhet ”där alla är beroende av varandra”. 
Han tror att det bidrar till att det är en ”socialt 
positiv verksamhet”. Ralf berättar att när han 
är ute och skådar fågel och ser någon stå där 
med sin kikare, kan han komma fram och 
ställa sig bredvid. ”Man behöver inte säga 
något, möjligtvis ett hej. Sedan står man där 
och tittar ut och efter kanske fem minuter”, 
berättar Ralf, ”så säger den person som stod 
där först: ’Det flög förbi en praktejder i 
morse’. Då pratar man lite om vad man sett 
och om platsen”.

När jag frågar Thomas, en fågelskådare 
född i mitten av 1960-talet, vad han tycker 
om dagens stora intresse för fågelskådning, 
svarar han att han inledningsvis hade känt sig 
hotad. Fågelskådandet har under hela hans 
uppväxt och vuxna liv varit hans tillflyktsort. 
Han såg framför sig hur denna skulle invade-
ras av unga hippa män med dyr utrustning. 
Men så blev det inte. Det krävs många års 
erfarenhet för att bli en bra skådare, poäng-
terar Thomas. Nu småler han åt den mediala 
uppmärksamheten på fågelskådning och har 
inga problem att direkt avläsa nykomlingarna 
och skilja ut dem från de erfarna ”riktiga” 
skådarna.

”Hur blir man en bra skicklig kompetent 
fågelskådare?” frågar jag Ralf. Han svarar att 
först och främst behöver man kunskap på 
basstadiet. Man behöver veta vilka alla fåglar 

är och i princip känna igen ungfåglar och 
vinterdräkter och var de finns i landet och 
vilka biotoper som finns. Dessutom bör man 
kunna läten och kunna känna igen fåglar på 
deras jizz. Ralf berättar att jizz är ett ganska 
nytt ord för honom.

Du ser en fågel som hastigt flaxar upp. 
Du ser någonting med dräkten. Du ser vilken 
plats det var och hur den flyger iväg och så 
vidare. Och du är inte riktigt säker på att 
det var, men allt sammantaget som är bara 
detaljer som inte räcker för en identifikation. 
På något vis så smälter det ihop med all den 
erfarenhet som du har också. Känslan är att 
det här var absolut en trast, till exempel. 
Sen kanske man kan gå vidare också. Men 
har man den känslan då har man ju ett slags 
förtrogenhetskunskap. 

Jag påpekar för Ralf att en sådan kunskap 
kräver lång erfarenhet. Han instämmer och 
säger att det ”bara är att vara ute, ute, ute och 
sen att vara med andra, som kan mer”. Det 
som ger kompetens, säger han, det är erfa-
renhet. Om du med hjälp av en bok försöker 
komma fram till vad det är för en fågel du ser, 
”då går du bara fel”. 

Att det tar tid att bli en fågelskådare vitt-
nar många om. Som Ralf påpekar räcker det 
inte heller att plugga in all kunskap sittandes 
hemma vid skrivbordet. Man måste ut på 
fältet. Christian Cederroth, som är född på 
1960-talet och en av fågelskådningens mest 
kända namn med en imponerande krysslista, 
får i en intervju 2011 frågan om de tre vikti-
gaste egenskaperna hos en fågelskådare.

Kan man inte det vanliga, då är man körd. 
Envishet. Det låter ju tråkigt. Finns inga 
genvägar. Måste vara ute. Man kan inte bli en 
bra skådare om man sitter inne. Lite envishet. 
Kritisk. Det låter ju fantastiskt tråkigt. 

Ralf påpekar också under intervjun att 
det är det ”systematiska lärandet” han tycker 
är intressant.  

Jag vet ju att i jämförelse med dem som 
kan fåglar så kan ju jag väldigt lite, men dom 
som inte kan nåt dom tycker ju att jag kan 
otroligt mycket. Bara en sån sak som att locka 
på en domherre och den kommer. Det kan 
folk bli imponerade av.
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Christian Cederroth påpekar att det är 
det svåra som är kul och att komma på nya 
saker. Vi kan inte så mycket som vi tror, 
påpekar han. Det är det han tycker är spän-
nande. ”Historien visar ju alltid att vi vet ju 
ingenting”, säger han. ”Förr trodde vi att solen 
snurrade runt jorden och att alla gråa trutar 
var gråtrutar. Nu kan vi skratta år det där, att 
vi ingenting visste, men så har det alltid varit, 
till och med inom fågelskådningen.”

Kryssjägare är ute efter att skåda sällsynta 
arter och på så vis öka antalet kryss på sina 
listor, men som Lars Sund påpekar är ”enstaka 
fåglar som hittas långt ifrån sitt egentliga 
utbredningsområde totalt ointressanta ur 
vetenskaplig synvinkel”. Det betyder att 
kryssjägarens jakt oftast inte är vetenskapligt 
och miljömässigt motiverad och därför något 
som många skådare tar avstånd ifrån. De ”se-
riösa” skådarna delar uppfattningen om att 
fågelskådning är och bör vara grundad i veten-
skaplig kunskap, som utvecklas och fördjupas 
med erfarenhetsbaserade fältobservationer. 
Det ”fantastiskt tråkiga” fältobserverandet kan 
(om man har tur) leda till nya upptäckter, till 
att vetenskapliga sanningar omkullkastas. 

För vissa av de skådare, som vill bli betrak-

tade som seriösa, leder alltså skådarjargongen 
bort från den naturvetenskapliga kunskapen 
om fåglarna och naturen och mot fågelskåd-
ning som ett tävlande och samlande. Lars 
Sund skriver att ”okunnigt folk använder 
termen kryssare eller bongare för fågelskådare 
i allmänhet, men alla skådare är nödvändigtvis 
inte kryssare”. Han skriver också att ”måttlig-
hetsskådare har kontroll över sitt fågelbegär”, 
och avstår på så vis från att tävla och våldföra 
sig på naturen. När skådare, trots kunskap 
om terminologin låter bli att använda den, 
markerar de således att de inte är kryssjägare, 
kryssare, bongare eller hårdskådare och att de 
inte deltar i arthetsen. Istället signalerar de att 
de vill uppfattas som naturälskande och kun-
niga fågelskådare i vetenskapens tjänst. Som 
Lars Sund skriver är ”måttlighetsskådaren ute 
efter naturupplevelser”.

Ralf understryker naturupplevelsen som 
det främsta skälet till att skåda fåglar. Fåglarna 
har blivit ”budbärare om vilken årstid, vilken 
plats det är, om naturen och årets gång”. Ralf 
menar att han genom fågelskådningen lärt 
sig ”ett språk”, som gör att han kan ”läsa den 
plats” där han befinner sig. Han saknar att han 
inte har lärt sig lika mycket om träd, flora och 
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annat, som geologi till exempel. Då skulle 
han ha kunnat ”många språk och hela världen 
skulle vara som esperanto” för honom. Lars 
Sund skriver att i grund och botten handlar 
det om att ”göra fågeln till sin”, att införliva 
den i en ”samling av observationer som inte 
bara begränsar sig till fåglarna, utan också 
innefattar de speciella omständigheter under 
vilka de sågs”. Detta skapar naturupplevelsen 
och ”det outplånliga minnet av lyckan” han 
kände i det ögonblicket. Fågelskådning inne-
bär, enligt honom, att man ständigt ”upprättar 
och bekräftar band till naturen”, men även till 
andra människor, levande och döda, som har 
funnit att ”bevingade och befjädrade varelser 
hör till det väsentligaste här i livet”. 

När jag intervjuade Lars Sund uttryckte 
han, liksom Ralf, hur svårt det är att beskriva 
tjusningen i fågelskådning för den som inte 
är invigd. Båda menade att det egentligen 
inte går att rätt beskriva den upplevelse de 
får vara med om när de skådar fågel. Som 
nämnts liknade Ralf jizz-kunskapen vid en 
tyst erfarenhetsbaserad kunskap. Det finns 
således ett spänningsförhållande mellan å ena 
sidan skådarjargongen och de många dråpliga 
och underhållande berättelserna om kryssjä-
gare, och å andra sidan tystnaden kring och 
svårigheterna att formulera det som lockar 
och fascinerar med fågelskådning. 

Kanske korresponderar detta med för-
hållandet mellan trendigt och traditionellt, 
mellan raritetsjakt och inhämtande av 
vetenskaplig kunskap, som finns i dagens 
fågelskådarkretsar. Dock finns det då en risk 
att man skapar en motsättning där ingen 
sådan egentligen finns, för hos de flesta av de 
fågelskådare som svarade på den nätbaserade 
frågelistan, förenas trendigt och traditionellt. 
De kombinerar jizz-kunskap med miljömed-
vetenhet, deltar i ringmärkning, fågelinvente-
ringar och miljöbevarande arbete, samtidigt 
som de också åker på drag och råkar ut för 
dippar. 

Med utgångspunkt från fågelskådartermer 
och jargong har jag velat visa att kunskap, 
erfarenhet och förmåga att förmedla detta, 
är väsentliga aspekter av fågelskådandets 
praktik. Fågelskådarterminologin, speciellt 

termen jizz, illustrerar att en fågelskådare 
bör ha erfarenhetsbaserad (tyst) kunskap och 
bra utrustning, för att få möjlighet att vara 
med om en riktig naturupplevelse och på så 
vis ”göra fågeln till sin”. Den erfarne skådare, 
som kan identifiera en fågel på dess jizz, har 
på så vis en annan naturupplevelse än den 
som inte kan läsa av varken fåglars eller andra 
skådares jizz. 

I takt med att tekniken ökat möjligheterna 
för fler att skåda fågel har också tävlingsmo-
mentet ökat. Detta har i sin tur lockat till sig 
nya fågelskådare och ökat fågelskådningens 
popularitet, men också gjort att många sak-
nar den delade (tysta) kunskapen och därför 
får vara med om oönskade dippar. Det är 
tävlingsmomentet och den materiella hetsen 
vissa skådare tar avstånd ifrån genom att inte 
använda terminologin, eller jargongen, som 
de hellre kallar den. De vill inte vara med 
och tävla. De menar att detta är miljövådligt 
och leder bort från vetenskapen, naturen 
och den erfarenhetsbaserade kunskapen. Det 
leder bort från vad fågelskådning för dem till 
syvende och sist handlar om – att skåda fåglar 
på fåglars villkor.
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Om en verklig superraritet dyker upp och stannar länge på samma lokal, kan flera tusen skådare få 
nöjet att kryssa av arten i sina listor. Detta inträffade mellan den 3 januari och 27 februari 2009, när 
en gulbrynad sparv lockade stora skaror besökare till en fågelmatning söder om Säbysjön, Järvafäl-
tet. Fortfarande den 15 januari, då bilden togs, var skådarna många och förväntansfulla. 
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