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Af Jens Reddersen

Det er dejligt ind i mellem at møde en 
naturhistorisk bog, der gør noget nyt. En 
sådan bog er Naturguide Island, idet den 
ambitiøst vil være en rejsefører og indgang 
til ”hele” Islands natur (fugle, pattedyr 
og karplanter, dvs ikke hvivelløse dyr og 
svampe). Den omfatter alle 104 fugle og 26 
hav- og landpattedyr samt (over?) 248 af 
de ca. 500 planter. Da jeg har hørt mange 
af de seneste års Islandsfarere klage over de 
uhyrlige mængder af turister deroppe, så 
bør udgivelsen være superrelevant og have 
et marked. Det er som sædvanlig næppe 
turisterne og deres færdsel, der truer bio-
diversiteten, men snarere arealanvendelsen 
(by, industri, veje, landbrug og det over-
raskende store skovbrug) samt invasive 
arter som Arktisk Lupin (med i bogen), 
der udsået som jordbundsforbedring har 
spredt sig alle vide vegne ligesom stedvist i 
Grønland.
 Bogen indledes med et kort oversigts-
kapitel om Geologi, geografi og klima (6 
s.) og et meget langt om Islands fugleliv 
(27 s.!!) mens de tilsvarende om pattedyr 
(8 linier) og flora (8 s.) er uforholdsmæs-
sigt korte. Men ok – det er nok fuglene, 
der tiltrækker mange af naturturisterne til 
Island? Der er fotos, ofte glimrende fotos, 
af alle de omtalte arter, men hverken fotos 
(uden pile til diagnostiske kendetegn) eller 

artsbeskrivelser er tilstrækkeligt til iden-
tifikation. Derfor kræver brug af bogen 
forkundskaber eller forberedelse via anden 
bestemmelseslitteratur, og derfor er det un-
derligt at bogen ikke rummer en ”læs-me-
re-her”-fortegnelse, når der er plads til 12 
sider register og 1 side fotograf-credits. Der 
er sølle 1-2 henvisninger og alene til fugle 
og flora og kun inde i teksten. Men der er 
ingen nemme løsninger, når man fasthol-
der en så flot bred og nyttig repræsentation 
af flora-fauna i et praktisk 15 x 21 cm 

format med vandafvisende omslag, som 
netop passer ned i buksesidelommen i den 
obligatoriske Fjällräven G-1000-feltbisse 
uniformsbuks.
 Redaktionen modtog denne bog kort 
før tryk, hvorfor faktuelle detaljer ikke er 
checket. Der er ingen nøgle, men de 248 
planter er sorteret efter blomsterfarve med 
alle de problemer det kan give, men en 
skabs-botaniker som mig, vil jo som regel 
starte med en god fornemmelse af nogle 
få muligheder, som man så checker af og 
får be- eller afkræftet i bogen. Artsbeskri-
velserne fylder 20-30 spaltelinier ved fugle 
og pattedyr, 6-10 linier ved planterne. Der 
anføres både dansk, islandsk og viden-
skabeligt artsnavn. Da planterne ikke står 
systematisk, afsluttes hver beskrivelse med 
familienavnet. Artsbeskrivelsen (tekst og 
foto) fungerer mange steder, men jeg ville 
nok hurtigt gå død i de mange hel- og halv-
græsser med de trods alt begræsede fotos 
og beskrivelser.
 Bogen er velskrevet og letlæselig som en 
guide bør være. Få slag- og tegnsætnings-
fejl. Bogen må være et must for Islands-tu-
rister, der dog bør have både bogen og 
betydelige naturhistoriske forudsætninger 
med i rygsækken. Og trods lommestør-
relsen er bogen også en inspiration til en 
Islandsrejse. Men forbered dig på, at der 
mange steder er flere turister end på de 
flotte fotos. Godt at se, at Jon Feilberg efter 
mange hæderkronede år som redaktør på 
Flora og Fauna fortsætter sit uegennyttige 
naturhistorisk formidlende virke – forfat-
terne bliver næppe millionærer af dette ar-
bejde. Har bogen modtaget støtte (udover 
forordet fra den islandske præsident), så 
fremgår det i hvert fald ikke.
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