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EUROPAS FALKER AV Stig Frode Olsen är 
en stor bok såväl till omfång som innehåll. 
Omslagets störtdykande eleonorafalk är 
magnifik och gör det hart när omöjligt 
att inte genast vilja bläddra i boken för 
att undersöka om det övriga bildmateria-
let håller lika hög klass – vilket det gör. 
Faktiskt har fotografen Stig Frode Olsen 
lyckats få förstklassiga bilder på samtliga 
europeiska falkarter inklusive sotfalk. 
Hans bok är därmed, och i första hand, 
en storslagen bildparad med magnifika 
fotografier av både flygande och sittande 
falkar, ungfåglar liksom adulta samt både 
honor och hannar.

BILDERNA AV FLYGANDE och jagande falkar 
är utomordentligt läckra. Liknande foto-
grafier brukar inte sällan avbilda falkene-
rarfåglar vilka uppträder på kommando, 
men det gäller inte här. Olsen har tvärtom 
färdats vitt över kontinenten och suttit 
långliga tider i gömsle för att komma åt att 
ingående dokumentera vilda falkar. Det 
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Magnifika foton av Europas falkar 
har varit ett rejält dagsverke och resultatet 
är därefter.

Från ett strikt ornitologiskt perspektiv, 
med avseende på dräktkaraktärer, finns 
några verkliga höjdpunkter. Bilderna på 
unga sotfalkar hör dit, liksom de över-
raskande knepiga slag- och tatarfalkarna. 
Det finns en tydlig medvetenhet och syfte 
med bilderna som lär tilltala alla med ett 
äkta intresse för falkar. Dessutom saknar 
Olsen inte konstnärliga ambitioner vilket 
framgår inte minst i porträtten av jakt- och 
pilgrimsfalk.

Europas falker innehåller också en 
hel del matnyttiga informationstexter 
utströsslade under olika rubriker och med 
skiftande typsnitt vilket skapar ett slags 
skolbokskänsla. Rubriken ”Fotografen 
forteller” innehåller dagboksanteckningar 
som bjuder på god läsning, och med ”Artig 
viten” har författaren samlat nya och hög-
intressanta rön vilka fördjupar kunskapen 
om falkarna. Som julklappsbok till seriösa 
fågelskådare är den perfekt.   Torgny Nordin




