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Programmanus 

av Helen Rundgren 
AV-nummer: 11108tv 1 

Gråsparv hane: 

Jag är en vanlig gråsparv. 
Man säger så.  
Vanlig gråsparv. 
Det beror väl på att jag syns – ofta för jag trivs där det finns människor.  
Inte för människorna – men för att ni dräller mat omkring er.  
Jag äter allt möjligt.  
I fågelboken står det att jag äter frön och larver men de har glömt kakor och bullar.   
Så eftersom det finns så mycket god mat i stan så lever vi gråsparvar gärna här. Gärna i stora 
flockar och vi trivs – vi blir feta och fina – så våra ungar överlever också bra. 
Så vi blir många i buskarna i stan  
Då säger ni att vi är vanliga. 
Men titta i fjällen – vid havet – eller i skogen.  
Ser ni några gråsparvar? 
 
Nä, för där är vi sällsynta.   
 
En annan sak som gör att människor säger att vi är så vanliga – är att folk inte ser skillnad på oss 
och de där brunhuvade typerna som också äter kakor tillsammans med oss.  
Pilfinkarna. 
Men vi är ju inte lika!! 
Lite grå kanske.  
Samma storlek – nja – vi är större.  
 
Men pilfinkarna är faktiskt mycket vanligare än vi gråsparvar. 

Pilfink hane: 

Ja – vi är väl vanliga i buskarna.  
Så var det inte förr när eran mormor var liten men vi kommer!! 
Vi är tuffa.  
Vi är starka.  
Vi är många.  
Vänta bara.  
Snart är det dags att lära sig vad vi heter.  
Pilfinkar heter vi.  
Inte gråsparvar. 
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Talgoxe hane: 

Vid fågelbordet är vi vanliga.  
Vi med slipsarna.  
Det är alltså vi som har slips och svart keps som är talgoxar.  
Vi är större än blåmesar.  
Blåmesar är små och har blått huvud.  
Ja – ni tycker att dom är söta men vi är störst.  
Vi är väldigt vanliga.  
På våren vill ni i alla fall helst ha oss.  
Så här ska det låta… 
Det är så våren låter.  
 
Inte låter en blåmes som vår… 
Nä, talgoxe ska det vara… 
Så låter det...  
 
(koltrast sjunger) 
 
Ja så låter det också på våren – men det är ju på kvällen. 
Då har vi hållit igång och talat om att det är vår hela dagen redan. 

Koltrast  hane: 

Och då tar vi koltrastar över.  
Precis när alla ska gå hem från affären.  
Eller gå ut med hunden.  
Då brukar vi koltrasthanar sjunga.  
För nu gäller det att hålla sitt område tomt på andra hanar och få honan att stanna eller hitta en ny 
hona. 
En ny fru måste man sjunga för att få och har man sin gamla kvar sen förra året så vill hon också 
höra lite sång.  
Vi koltrastar är också vanliga. Ganska vanliga.  
På vintern drar vi oss söderut… 
.. eller så stannar vi helt enkelt i en varm stad.  
Trädgårdar har mycket mat.  
Men vi är vanliga i skogen också. 
Inte barrskogen kanske men bland lövträd och kor och ängar är det fint att bo.  

Måsar och trutar: 
(inte riktigt tydligt vem som pratar) 

Nä fel. Det ser konstigt ut.  
Inte är vi måsfåglar vanliga här. 
Vi skrattmåsar ska vara här vid kusten.  
Men taket i stan går också bra för en trut. Det ser nästan ut som klippor vid havet.  
Vi måsfåglar äter fisk som båtarna vispar upp och fisk som fiskare rensar över bord. Men en tappad 
korv går ju också ner.  
Vi klarar oss bra.  
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Vi är många på ett och samma ställe.  
Vanliga alltså.  
Vanliga vid vattnet och i stan vid vattnet.  
Vi flyger snabbt och effektivt och snattar till oss mat. Tillskillnad från de där tröga typerna som går 
och letar mat.  
De promenerar i stan.  
De bor i stan.  
De verkar helt glömt att de är fåglar och lever bland människor.  
Är det några fåglar som är vanliga så det dom.  
De är bland de vanligaste som finns.  
På statyer och trottoarer. Mitt i trafiken! Överallt.  
Är det fåglar eller husdjur – man undrar ju? 

Duvor en i flocken för talan: 

Det är klart att vi duvor är fåglar.  
Det finns sällsynta duvor och lite mer vanliga stadsduvor.  
Vi är inga husdjur bara för att vi tycker om samma saker som människor.  
Fina klippor och mycket mat. 
Bor man i stora flockar på samma ställe som människor så får man finna sig i ett bli kallad för vanlig.  
Vi är väldigt ovanliga – i öknen. 

Lövsångare hane: 

Och det är jag som egentligen är Sveriges vanligaste fågel.  
Tror ni mig inte?  
Jo – jag och bofinken är vanligast – men jag finns i skogen. 
Jag heter lövsångare. 
Vi är väldigt många lövsångare som lever i skogen.  
Om du inte sett mig kanske du hört mig … (kvitter) 
 


