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kigger Lars Sund på fugle og betragter interesseret de mennesker, som kigger på fugle. Lars Sund kaster også
et kritisk syn på fuglenes og fuglekiggernes omgivelser og udstiller menneskets ikariske overmod i dets
omgang med naturen. Men ikke mindst har Lars Sund blik for historien, myterne og anekdoterne som

omgiver fuglekigningen og dens udøvere. Der er fanatikere som ofrer et ægteskab for at få en ny fugleart på
listen, og der er sindige naturelskere som pakker termokande, teleskop, håndkikkert og felthåndbog for at
nyde en stille søndag formiddag på en god fuglelokalitet. Lars Sund, som selv er inkarneret fuglekigger,
kender begge typer. Over 52 essayagtige dagbogsblade når forfatteren ikke blot fra broget fluesnapper til
gråsisken. Han når også fra Ikaros’ bevingede flugt og Iliadens omtale af fugletrækket og hans alvorligt
sygdomsramte mor i Jakobstad i Finland til den danske professor Anders Gamborgs bizarre forslag til

forbedring af fuglenes sang i vores skove og Phoebe Snetsingers 8444 observerede arter – den sidste får hun
på artslisten kort før hun omkommer i en bilulykke på Madagaskar. Finlandssvenske Lars Sund er i Danmark

blandt andet kendt for slægtsromanen "Eriks bog". For mere information om forfatter og bog, se
www.bogreservatet.dk
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