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Vi har spurgt fire natureksperter om, hvilke bøger der 
inspirerer dem til at gå på opdagelse i naturen

TEKST MARTINE STOCK

Hvilken litteratur 
beskriver naturen godt?

Morten D.D. 
Hansen

Museumsinspektør ved Naturhistorisk 
Museum, Aarhus

»Den allerbedste er Fluefælden af biolog 
Fredrik Sjöberg – det er fremragende 
litteratur. Handler om at nørde med 
svirrefluer, og han har et virkelig godt sprog 
til at beskrive det og naturen. Jeg har aldrig 
grædt og grint så mange gange. Den anden 
er Humlen ved det hele af Dave Goulson, som 
med engelsk varme fortæller om naturen. 
Ud fra et fagligt udgangspunkt beskriver 
han, hvordan verden hænger sammen 
og naturen og vilde bier. Jeg synes, det 
er sjældent, man støder på så præcise og 
skarpe bøger. Det kræver nemlig et sprog 
og en viden at fortælle så dybt om naturen, 
ellers bliver det hurtigt meget banalt og 
fejlbehæftet. Selv udgiver jeg Insekternes 
verden i april – jeg syntes, vi trængte til en 
god bog om dansk natur.«

»Aktuelt læser jeg Sapiens – En kort historie 
om menneskeheden af Yuval Noah Harari, 
som er fagligt skrevet skønlitteratur. Det 
er ikke sådan én, jeg sluger, men jeg synes, 
den er interessant i sin måde at beskrive 
menneskehedens kulturelle spring i 
historien.«

Jes 
Aagaard

Naturvejleder og biolog, medlem 
af Det Dyreetiske Råd

»Der er to fiskebøger, jeg må nævne, som har 
trukket mig ind i måden at være i og sanse 
naturen på. Den første er Den fuldkomne 
fisker skrevet af Izaak Walton, en gammel 
sag. Han skriver med passion og evne til at 
se detaljerne i en mangfoldig natur. Han 
skriver blandt andet: ’Mennesket kan ikke 
efterlave isfuglens rede. Den er nemlig lavet 
af små fiskeben, og de er så fint geometrisk 
forbundet og flettet ind i hinanden, at 
menneskets kunst ikke kan gøre noget 
lignende.’ Den anden bog, jeg vil fremhæve, 
er Patrik Svenssons Åleevangeliet. En smuk 
lille fortælling om kærlighed til åen, fiskeri 
og ikke mindst forfatterens far. På mange 
måder rammer den mit eget liv, hvor min nu 
afdøde far var en kilde til stor beundring og 
kærlighed.«

 

»Lige nu ligger der en moppedreng på 
natbordet – Et forjættet land af Barack 
Obama. Jeg er draget af hans utroligt flotte 
sprog og store viden samt nysgerrighed 
på at forstå bevæggrundene i amerikansk 
politik.«

René Larsen 
Vilsholm

 Ledende naturvejleder hos 
NaturBornholm

»En af de bøger, der giver mig lyst til at 
gå i naturen, er Michael Stoltzes Dansk 
natur. Den er ikke for tung, har lækre 
illustrationer og beskriver ’hot spots’, 
hvor man kan gå på opdagelse. Danmarks 
Naturfredningsforening har lavet en bog, 
der hedder Danmark dejligst: 100 fredninger, 
der dykker ned i 100 fredede områder, som 
også er spændende. Endeligt har vi her 
på Bornholm en naturbibel, På 367 ture 
i Bornholms natur af Finn Hansen, som 
beskriver masser af gode steder at udforske. 
Jeg har boet her i 15 år og har endnu ikke 
været dem alle igennem.«

»Lige nu er jeg i gang med at læse om 
dansk polarekspedition i starten af det 19. 
århundrede. Peter Freuchen har skrevet 
nogle møghamrende spændende bøger 
om emnet, som jeg aldrig før har læst. Jeg 
har tidligere læst Knud Rasmussen, og jeg 
synes, det er interessant at læse, hvad de 
har oplevet. Så lige nu befinder jeg mig i en 
kaskade af dansk polarforskning.«

Q & A

Hvilke bøger inspirerer dig til at gå i naturen? 

Vicky 
Knudsen

Biolog og selvstændig 
naturformidler

»Rent faglitterært er Fugle i felten af Killian 
Mullarney og Lars Svensson m.fl. en bibel 
for fuglekiggere, så den bruger jeg jævnligt – 
især hvis jeg skal bestemme, hvilken fugl jeg 
har set. Det gode ved den er blandt andet, 
at den har tegninger, og det er en kæmpe 
fordel, fordi fuglene ændrer udseende i 
løbet af sæsonen og afhængig af alder. 
Derudover er jeg meget glad for lydbøger 
og hører virkelig mange krimier, blandt 
andet når jeg går tur med min hund. Jeg har 
så meget naturfagligt i hverdagen, så det er 
rart at høre noget helt andet.« 
 

»Lige nu er jeg i gang med at genhøre 
samtlige af Jussi Adler-Olsens krimier. 
Før det lyttede jeg blandt andet til 
Kastanjemanden af Søren Sveistrup, som 
er en af de bedste krimier, jeg nogensinde 
har hørt. Jeg er generelt glad for danske og 
svenske krimier og lytter til dem, så meget 
jeg kan. Jeg tror, jeg har lyttet 1.000 timer, 
siden jeg fik Mofibo i sommer.«

Hvad læser du lige nu?


