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Nyfikenhet och nytta. Svensk ornitologi,  
Erik Rosenberg och en dammig sko

För Carl von Linné var resandet en kunskapsform, en förutsättning för forskningens 
framsteg. En svensk modell på export. Linné reste norrut och söderut i Sverige, och 
inte mycket längre än till Holland. De fjärran resorna blev hans mest talangfulla stu-
denters uppgift. Dörrarna till Eden stod på vid gavel och ett femtontal lärjungar reste 
ut till olika världsdelar. Resandet gick historiskt sett från upptäcktsfärd till dokumen-
terande expedition.

Linnés projekt vilade på övertygelsen om skapelsen som en ordning som bevisade 
Guds storhet och naturens godhet och nyttighet för människan. Skapelseplanen skulle 
studeras och beskrivas. En viktig förutsättning var de resande lärjungarnas ämbetsman-
naansvar och lojalitet, och en bestämd syn på vetenskapandets nytta, dess ekonomiska 
nytta, brukar det framhållas. Men för att förstå framgången måste man lägga till ett 
par faktorer: nyfikenhet och framställningskonst. Linné hungrade efter nya försändel-
ser med dittills okända växter och insekter från fjärran länder – skapelsen var oändlig. 
Nyfikenhet och förundran är avgörande för kreativa processer som konstnärlig verk-
samhet och vetenskaplig forskning. Utan nyfikenhet ingen nytta. Och utan skickliga 
illustratörer och tecknare och berättare ingen förmedling av det observerade. Linné 
kom att räknas till en av 1700-talets främsta prosaister. Intrycken måste också komma 
till uttryck.

Många var även de som på mer blygsamt vis följde i läromästarens fotspår. Tagna 
av det linneanska projektet, ivriga att bidra med iakttagelser och rön lade en mängd 
naturforskare i provinserna sina pusselbitar till bilden av den gudomliga skapelsens 
ordning och nyttighet. En av dessa många mindre kända lärjungar är Clas Bjerkan-
der, präst och naturforskare. Om denne flitige lantpräst har Kerstin Ekman skrivit en 
mycket läsvärd bok: Då var allt levande och lustigt (2015).1

Linné-traditionen är en sällsynt vacker kombination av vetenskap och konst i or-
dens bredaste mening, av vetenskapliga upptäckter och konstnärlig dokumentation. 
Ett av de mest levande utskotten på denna tradition är svensk ornitologi. Här framträ-
der tydligt föreningen av nyfikenhet, observation och framställningskonst i bild och 
text.

Redan mot slutet av 1600-talet och i början av 1700-talet gavs betydande bidrag till 
svensk fågelkunskap: Olof Rudbeck den yngres reseberättelse från Norra Samoland 
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eller Uplyste Lapland (1695) och hans föreläsningar om svenska fåglar vid Uppsala uni-
versitet mot slutet av 1720-talet. Linné fanns med i föreläsningssalen och Rudbecks in-
sats brukar nämnas i översikter över svensk ornitologihistoria, senast av litteraturveta-
ren Pär-Yngve Andersson i inledningen till hans bok om en av 1900-talets största orni-
tologiska ordkonstnärer och hans legendariska fältguide: Närvarande i sitt språk. Om 
Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige (2017).

Den svenska fältornitologin går i stå efter bland annat Samuel Ödmanns insatser un-
der de två sista decennierna av 1700-talet, men skjuter åter fart under det följande år-
hundradet. Det begynnande 1800-talet är tiden för en lärdomshistorisk tyngdpunkts-
förskjutning från det postlinneanska Uppsala till det naturalhistoriskt nyskapande 
Lund. Zoologen och museimannen Sven Nilsson var en nyckelfigur i den lundensiska 
utvecklingen och med sitt pionjärverk Svensk Ornithologi eller Beskrifning öfver Sveri-
ges Foglar (1824) kom han inte bara att fördjupa utan också bredda den ornitologiska 
kunskapen i vårt land. Både jägare och zoologer kom att ha glädje av hans handbok. 
Om Nilssons banbrytande insats för den svenska fältornitologin har Ragnar Insulan-
der skrivit en läsvärd uppsats – Sven Nilsson och ornitologin i Sverige (2002) – som An-
dersson hänvisar till.2

Ännu på Nilssons tid saknades funktionell optik för fågelstudierna. Fältbestämning 
av enskild art var ofta lika med skjuten fågel. När Gustaf Kolthoff på 1870-talet, unge-
fär hundra år efter Linnés död, gjorde forskningsresor till cirkumpolära områden var 
han en resande i Linnés efterföljd med bössan i hand. Kolthoff gjorde också en folk-
bildningsinsats i Linnétraditionens förlängning: han skapade en rad svenska museer, 
bland annat det idag kulturminnesmärkta Biologiska museet på Djurgården. Bruno 
Liljefors hade under de sista decennierna på 1800-talet skapat ett naturmåleri i takt 
med tidens naturalistiska konstideal och vetenskapliga, darwinistiska naturuppfatt-
ning och försåg museets diorama med målade landskapsfonder. Två insatser med in-
ternationell räckvidd.

Tillsammans med Leonard Jägerskiöld lät Kolthoff ge ut praktverket Nordens fåg-
lar (1895–1899) – imponerande med sin faktarikedom och sina stora planscher, men 
omöjlig att ha med i fält. Verket är icke desto mindre ett vackert prov på den skandi-
naviska naturskildringens kombination av subjektiv närvaro, systematik och exakthet.

Som tioåring slukade Erik Rosenberg Med tranorna till Afrika (1922) av Bengt Berg, 
en av det tidiga 1900-talets främsta svenska naturskildrare som redan på 1910-talet hade 
gjort sig ett namn med titlar som Tåkern. En bok om fåglarnas sjö (1913) och Min vän 
fjällpiparen (1917). Rosenberg var inte i första hand en fågelskådare på resande fot utan 
en som mutade in ett hörn av Sverige: den närkingska bygden med sjöarna Oset och 
Kvismaren i centrum – ett kosmos underkastat årstidernas växlingar och med dem fåg-
larnas skiftande slag och antal. Undertiteln till genombrottsboken Oset och Kvismaren 
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(1934), ”Strövtåg och studier i mellansvenska fågelmarker”, fångar in det som gjorde 
honom till 1900-talets mest beryktade fältornitolog. I Linnétraditionens anda var det 
tusentals timmar i fält, ett nyfikenhetsdrivet studium av fåglarnas liv – och en sällsynt 
förmåga att levandegöra och förmedla intryck och erfarenheter. Att placera in Rosen-
berg i denna långa tradition kan tyckas självklart och har gjorts tidigare av till exempel 
Olof Dixelius i hans utmärkta skrift Linnétraditionen i svensk litteratur (2000).3

Många är de som låtit sig fängslas av Rosenbergs enastående skicklighet som fält-
handboksförfattare och som vittnat om det i olika sammanhang och genrer – förfat-
tare som Sven Rosendahl, Staffan Söderblom och Bengt Emil Johnson, idéhistoriker 
som Gunnar Eriksson och vetenskapsjournalister som Torgny Nordin – och nu se-
nast Pär-Yngve Andersson. Det är också den språkliga sidan av Rosenbergs beryktade 
fältguide, först utgiven 1953 och senast 2010 i en omredigerad upplaga med bidrag av 
Bengt Emil Johnson, Staffan Söderblom och Sten Wahlström, som Andersson uppe-
håller sig vid. Han vill ringa in de språkliga och retoriska medel som skapar en stil som 
får stämningarna i fågelmarkerna att tätna, tättingarna att bokstavligen sjunga på bok-
sidorna och en viss fågelarts unika rörelsemönster att stanna kvar i minnet. Andersson 
lyckas på ett begränsat utrymme och med väl valda exempel ur fältguiden få det mest 
väsentliga sagt om Rosenbergs växlingsrika och suggestiva artbestämningsprosa. Be-
rättande och beskrivning förenas effektfullt hos Rosenberg och skapar närvaro och får 
fågelmötet att vibrera av liv. Som pedagog och folkbildare visste han att förvalta den 
klassiska retorikens konst att åskådliggöra och livliggöra. Som ordkonstnär visste han 
att göra bruk av språkets sonora effekter. Han tyglade det essäistiska och kåserande till 
en lustfylld sakprosa i kortformat.

Det är svårt att frigöra sig från intrycket att kulten av Rosenbergs prosa lider av en 
viss form av nostalgi. Dagens fågelguider kan i jämförelse med Rosenbergs fälthand-
bok lätt framstå som torftiga med sina uppräkningar av fakta för att underlätta art- och 
åldersbestämningar. Observatörens temperament, närvaro och uppfinningsrika språk-
bruk har ersatts av det samlade vetandets neutrala röst och faktahopning. Detta gen-
reperspektiv på Rosenbergs fälthandbok saknar jag i Anderssons bok – här kunde det 
textorienterade studiet ha vidgats mot en intressant diskussion om den naturveten-
skapliga prosans förändring generellt.

Att jämföra den äldre essäistiskt friare handboksprosan och dess närvarande, ob-
serverande och förmedlande subjekt med moderna fältguider som drivs av helt andra 
ideal i avseende på funktion och form kan dock bli missvisande.

Fältguider för fåglar har alltid varit exempel på böcker som på olika vis kombinerar 
text- och bildmediet. Om detta har Håkan Sandgren skrivit en uppsats som Andersson 
också nämner: ”The Intermediality of Field Guides: Notes Towards a Theory”, i Me-
dia Borders, Multimodality and Intermediality (2010).4 Illustrationerna i Rosenbergs 
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bok – de svartvita som ackompanjerar varje artbeskrivning och framför allt färgplan-
scherna i mitten av boken – framstår idag som platta och i en del fall som direkt vilsele-
dande. På illustrationssidan har utvecklingen gått fram med stormsteg. Rosenberg har 
här fått sin motsvarighet i den geniale fågelmålaren Lars Jonsson. I enskilda verk och i 
fältguiden Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern (1992; och flera upplagor) 
har Jonsson demonstrerat sin förmåga att fånga fågeln i dess unika rörelse på ett sätt 
som Rosenberg gjorde i ord.

I den till många språk översatta Fågelguiden. Europas och Medelhavsområdets fåglar i 
fält (nu uppe i sjunde trycket av andra upplagan från 2009) har illustratören Dan Zet-
terström i regel kompletterat de ofrånkomligen stela men exakta och detaljrika plan-
scherna med småbilder och vinjetter som visar den enskilda artens typiska hållning och 
miljö. Förlagsredaktören och ornitologen Lars Svensson står för texterna där han art 
för art demonstrerar sin obestridliga förmåga att på ett långt mer begränsat utrymme 
än vad som en gång stod Rosenberg till förfogande spränga in vägledande fakta på en 
prosa som visst inte saknar elasticitet och variation. Lars Svensson och Lars Jonsson är 
två levande exempel på den linnéanska traditionens ständiga utveckling och fortsatta 
internationella genomslag.

Ett visst missnöje dröjer ändå kvar över att den kunnige och engagerade Anders-
son inte tagit steget fullt ut och placerat in Rosenberg i ett större sammanhang där det 
skulle vara möjligt att visa på hans insats i ett miljövårdande perspektiv. Vid mitten av 
1960-talet skrev Rosenberg ett personligt brev till Sveriges statsminister Tage Erlander 
med anledning av kvicksilverhotet mot fåglarna. Noteringarna av förändringarna i få-
gelpopulationen hade som sin förutsättning kunskapstörst och uthållighet i fält. Här 
finns visserligen Clas Thors och fotografen Jan-Peter Lahalls Fågelliv betyder orden. 
Vandringar i Erik Rosenbergs riken Rosenberg (2002), men Rosenbergs gärning vore 
förtjänt av en fullskalig biografi som också aktualiserar den sida av Linnétraditionen 
som idag känns akut angelägen. Ett avstamp för en problematiserande studie av förhål-
landet mellan den enslige stigfinnaren i fåglarnas rike och den samhällsengagerade na-
turvårdaren – och hur dessa roller i viss mån kunde kombineras av Rosenberg – finns 
i en essä av Gunnar Eriksson, ”Lövsångaren i Utopia. Om samhällsvisionen i Erik Ro-
senbergs fågelböcker och dess motsägelser” (1986).5

Idag ser hoten mot den värld som Linné och hans lärjungar med nyfikenhet och 
häpnad utforskade annorlunda ut, men det gör också vetenskapen och människosy-
nen. Linné hade inte tillgång till kunskapen om vad den teknologiska och industriella 
utvecklingen skulle komma att göra med den natur som han utforskade. Men under 
den industriella eran började det också ses som rationellt att hushålla med naturresur-
serna. Miljömedvetandet fick sitt första stora genombrott vid sekelskiftet 1900 brukar 
det framhållas. Den första nationalparken kom till 1909 – det nationella motivet var 
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starkt. Kulturminnesvård och naturvård följdes åt. Men dessa initiativ kom inte att på-
verka samhällsutvecklingen i stort. Framstegsoptimismen var stor i västvärlden efter 
andra världskriget. Samtidigt började effekterna på miljön att få allt större uppmärk-
samhet. Den amerikanska biologen och författaren Rachel Carsons bok Tyst vår från 
1962 brukar ofta nämnas som en milstolpe i miljöfrågans moderna historia.6 Rosen-
berg såg också med stigande oro på hur vissa arter på grund av toxisk miljöpåverkan 
drastiskt gick tillbaka. Noteringarna av förändringarna i fågelpopulationen hade som 
sin förutsättning nyfikenhet och uthållighet i fält.

*

När den unge Harry Martinson 1927 gick i land efter några år på sjön hade han kapp-
säcken full av intryck och bilder. En resenär och observatör utan Linnés och Kolthoffs 
bössa – men med skarp blick för naturens sällsamheter, och med språket i sin hand, 
drivet till mästerskap i Linnétraditionen. En diktare jämförbar i sitt förhållande till na-
turen med den Liljefors som med tiden nådde fram till ett måleri där samspelet mellan 
djuren och deras särskilda biotoper återges med stor sakkunskap. Liljefors och Martin-
son – två virtuoser med ekologisk blick för naturens skönhet och grymhet.

Martinson med sitt långt utvecklade naturintresse kan sägas representera ett be-
stämt utskott på Linnétraditionen: den svenska naturskildringen i bred mening, och 
inte minst de många svenskspråkiga poeternas intresse för fåglar som vid sidan om brit-
ternas torde inneha en särställning i världslitteraturen. Sten Hidals bok Fåglar i svensk 
poesi (2016) bär syn för sägen. Martinson hör till de oftast omnämnda poeterna i Hi-
dals inventering, som han redan i förordet poängterar inte är någon ”totalinventering”. 
Boken är med andra ord försedd med en varudeklarerande brasklapp. Det är bra. Av-
gränsningarna är klara och tydliga, den litteraturvetenskapliga ambitionen markerat 
låg. Hidal är till professionen exeget (Gamla testamentet) och patristiker. En samman-
fattande karakteristik av boken skulle kunna lyda: en kategoriserad inventering av un-
gefär fyra seklers svensk poesi som innehåller fåglar i sin egen rätt.

Hidal behandlar ämnet under olika rubriker, vilket leder till en del – ofrånkom-
liga – upprepningar. Utöver inledningen, där tidigare insatser på området flyhänt re-
dovisas och kommenteras, har han valt att ta upp fåglarnas ”namn”, redogöra för vilka 
fåglar som är de mest populära i den svenskspråkiga poesin, vilka olika typer av fågel-
dikter som kan noteras (”Fågeldiktens formvärld”), ge en historisk översikt över den 
svenska fågelpoesins historia, och komplettera med tematiskt inriktade kapitel som tar 
upp fåglarnas flyttning och sång samt fåglarna i förhållande till särskilda landskapsty-
per och till människan. Två kapitel i boken sticker ut genom att något avvika från de 
övriga. Det är för det första den i förhållande till övriga kapitel mer koncentrerade stu-
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dien av fyra särskilt fågelintresserade poeter: Karlfeldt, som i många dikter ger prov på 
gedigen fågelkunskap, och de senmoderna poeterna Bengt Emil Johnson, Staffan Sö-
derblom och Niklas Törnblom, vilka samtliga är aktiva fältornitologer och som låtit 
denna sida av tillvaron ta plats i sina författarskap. För det andra det avslutande kapit-
let om den av så många fågelskådande poeter omhuldade Erik Rosenberg – ännu en 
gång. Hidal lägger inte något nytt till bilden av Rosenberg, men det är bra att han pe-
kar på detta samband. Rosenberg har inte bara varit avgörande för det moderna fågel-
skådandet och viktig i miljövårdsarbetet utan också inspirerat många natur- och fågel-
orienterade författare.

Sten Hidals bok är en guldgruva för de idéhistoriker och litteraturvetare som kan 
tänkas närma sig ornitologins idéhistoria eller att med ekokritiska perspektiv ta sig an 
litteraturen, människan och naturen. Hans exempel är många, kanske allt för ofta i 
form av lapidariska noteringar, men här finns också oväntade iakttagelser som ger an-
ledning till ett fortsatt utforskande av denna rika och ständigt utvidgade motivkrets.

Vilken är då den vanligaste fågeln i poesin? Näktergalen? Turturduvan? Ingen av 
dessa i äldre poesi förvisso vanliga arter – utan sett fram till vår tid är svaret kråkan 
(Corvus cornix), en fågel som Martinson beskrev som ”hård och grå som en dammig 
sko”.

Håkan Möller

N O T E R

1 Kerstin Ekman, Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander. Linnélärjunge, präst 
och naturforskare i Västergötland, Stockholm 2015.

2 Ragnar Insulander, Sven Nilsson och ornitologin i Sverige (Uppsala universitet, Avd. för ve-
tenskapshistoria. Stella: Arbetsrapporter – Nr 21), Uppsala 2002.

3 Olof Dixelius, Linnétraditionen i svensk litteratur. En kritisk översikt (Kungl. Vitterhets-
akademien. Filologiskt arkiv, 42), Stockholm 2000.

4 Håkan Sandgren, ”The Intermediality of Field Guides: Notes Towards a Theory”, i Media 
Borders, Multimodality and Intermediality, red. Lars Elleström, Basingstoke & New York 
2010, s. 111–123.

5 Gunnar Eriksson, ”Lövsångaren i Utopia. Om samhällsvisionen i Erik Rosenbergs fågel-
böcker och dess motsägelser”, i I framtidens tjänst. Ur folkhemmets idéhistoria, Hedemora 
1986, s. 234–256.

6 Rachel Carsons, Silent Spring, Boston, MA 1962; Tyst vår, övers. Roland Adlerberth, 
Stockholm 1963.


