Karl Johan Hernell

– en kunnig fågelkännare
obekant bland dagens skådare
Första gången jag mötte namnet Hernell var Han var ogift, till yrket bokbindare och som
när jag för mer än 20 år sedan letade efter sådan förman för universitetets bokbinderi.
ortolansparvar från Uppsalatrakten i Riksmu- Han var med i Uppsala läns jaktvårdsförenseets samling av fågelskinn. Det visade sig då ing under många år och var åren 1936–1944
att från åren 1912–1947 fanns inte mindre upplysningsman där. Han bodde centralt
än 38 hannar och 2 honor av ortolansparv i Uppsala, på Övre Slottsgatan, en tid på
insamlade i Uppsala (Stolt 1994). Fåglarna Sankt Johannesgatan och sedan åter på Övre
låg där med datum, plats, år och insamlare Slottsgatan.
prydligt bland andra ortolansparvar. Eftersom
I Riksmuseets historia 1916 omnämns han
jag aldrig tidigare hört om denne man väcktes av Einar Lönnberg på sidan 85 som en trogen
min nyfikenhet. Tyvärr kom andra uppgifter medarbetare i anskaffandet av smärre fåglar
emellan och gåtan Hernell fick tills vidare och även andra naturalier. I Fauna och Flora
vila olöst.
nämner Lönnberg
Frågan om vem
på sidan 96 i årgång
Hernell var gjorde
17 (1922) att Hersig hos mig alltmer
nell den 4 novempåmind när intresber 1921 fångat en
Från åren 1910–1955
set för ortolangulröd vattensork
finns i riksmuseets skinnsparven blev bränvid Ekoln. Det svarnande hett i och
ta melaninpigmensamling drygt 2 000 fåglar
med att den i stort
tet hade alldeles
insamlade av Hernell.
sett försvunnit
slagit fel, och blott
från sina tidigare
det gula kunnat
häckplatser i Västutvecklas. Den guleuropa. Bland nuröda sorken utgör i
tida ornitologer
detta avseende ett
tycks Hernell vara
parallellfall till kaett helt okänt kapitel. Någon uttömmande nariefåglar och guldfiskar.
efterforskning har jag aldrig gjort, men besök
På nätet omnämns Hernell av museer i
på stadsarkivet i Uppsala och förfrågningar olika länder som insamlare av fåglar, t ex mupå Riksmuseet, Vetenskapsakademien och seer i USA, Nederländerna och Frankrike. Att
Carolina har ändå ökat min kunskap en del. fåglarna kommer från Uppsala är av speciellt
intresse eftersom staden nämns som typlokal
Bokbindare och Uppsalabo
för många fåglar namngivna av Linné.
Karl Johan fick ett långt liv. Han var född i
Från åren 1910–1955 finns i riksmuseets
Uppsala den 16 januari 1881 och dog där skinnsamling drygt 2 000 fåglar insamlade av
i Domkyrko församling den 13 maj 1963. Hernell. Mer än två tusen fåglar är ett mycket
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Karl Johan vid ett sättkast på Carolinas bokbinderi i januari 1960. Sättkast är en bokbinderiterm för en låda där man väljer vilket typsnitt som skall användas.
FOTO: KART- OCH BILDENHETEN PÅ CAROLINA

imponerande antal. Allt är i princip vanliga
fågelarter från Uppsala.
Enligt uppgifter jag fått från Ulf Johansson
vid Riksmuseet är arterna det första året
taltrast, gök, svartvit flugsnappare, törnskata,
koltrast, stenskvätta, mindre korsnäbb, ladusvala, sädesärla, grå flugsnappare, nötskrika,
stjärtmes och gröngöling. Det sista året 1955
var arterna trädkrypare, svartmes, tofsmes,
ärtsångare, sävsångare, törnskata och rödstjärt.

En helt annan stad
Hur var det möjligt att alla dessa fåglar, t ex
ortolansparvar, fanns i Uppsala på den tiden?

Det är ändå inte mer än drygt en mansålder sedan. Uppsala under första hälften av
1900-talet var en helt annan stad än nu. Befolkningen uppgick inte till mer än ca 30 000
i början av 1930-talet. Ortolansparv, har det
sagts mig, fanns t ex vid sandgropen intill
Akademiska sjukhuset. Ett par vykort får ge
en hum om hur det såg ut då.
Ledningstrådarna bortom sandgropen
visar var spårvägen gick till Grindstugan och
senare ända ut till Graneberg.
Professor Hialmar Rendahl skrev i maj
1953 nedanstående skrivelse till Vetenskapsakademien.
FÅGLAR I UPPLAND 3 2016

41

Nr 384 inkom till
K.vetenskapsakademien
den 22 maj 1953
Till
Kungliga Vetenskapsakademien.
Undertecknad ber härmed vördsamt få
hemställa om att K. Vetenskapsakademien
tilldelar förre föreståndaren för Uppsala Universitets Biblioteks bokbinderi, bokbindare
Karl Johan Hernell någon lämplig medalj
för hans omkring fyrtioåriga frivilliga insamlingsarbete av fåglar till Naturhistoriska
Riksmuseets Vertebratavdelnings samlingar.
Redan under min företrädares, professor Einar Lönnberg, första tjänsteår som
chef för Vertebratavdelningen begynte herr
Hernell att i Uppsala-trakten utan ersättning åt avdelningen insamla fåglar och han
har under årens lopp tillfört avdelningens
samlingar ett mycket stort material. Dessa
samlingar hava varit av stor betydelse både
som objekt i avdelningens egna samlingar och
som bytesmaterial med utländska museer av
den anledningen, att som terra typica för av
Linné beskrivna svenska fåglar i allmänhet
anges Uppsala-trakten.
Herr Hernell har under denna långa följd
av år för detta sitt arbete aldrig betingat sig

någon gottgörelse; den enda ersättning jag
kunnat få honom att mottaga har varit
återbetalning av hans direkta utlägg för
frakter och skott.
Då herr Hernell redan uppnått 72 års
ålder synes han mänskligt att döma icke
alltför länge mera vara istånd att fortsätta
med sitt arbete och det vore mig därför
synnerligen kärt, om han innan han ännu
tvingas nedlägga sin verksamhet komme i
åtnjutande av ett erkännande från Kungl.
Vetenskapsakademien.
Stockholm den 21 maj 1953
Hialmar Rendahl
Efter dessa erkännande ord från professor
Rendahl beslöt man på sammanträde den
3 juni 1953 att Karl Johan Hernell skulle
tilldelas den större Linnémedaljen i silver.

Tillbakadragen upplysningsman
Hernell tycks, vad jag förstår, ha varit en tillbakadragen person som inte i onödan gjorde
något väsen av sig. Han bör ha haft ett livslångt intresse för traktens fauna och för jakt.
Han belönades med en stor Linnémedalj i
silver, han var med i jaktvårdsföreningen och
han var deras upplysningsman.
Med detta bagage i ryggsäcken borde han

Uppsala från Sandåsen. Kortet är poststämplat den 18 juli 1906.

42

FÅGLAR I UPPLAND 3 2016

Uppsala från Sandåsen ungefär 1915.

rimligtvis vara känd åtminstone bland stadens
fågelskådare. Själv är jag infödd Uppsalabo
och har under min uppväxt här i staden träffat många lite äldre fågelskådare, men jag kan
inte erinra mig att jag någonsin hört någon
nämna Karl Johan Hernell. Jag tror inte heller
att han nämns i Upplands fåglar 1996 där en
hel del av landskapets under 1900-talet aktiva
skådare figurerar. Inte heller på universitetets
Zoologiska institution eller museum tycks
man känna till Hernell.
Samlingarna där har många ornitologiska
objekt t ex från Kolthoffs dagar. Men Hernell
har gått spårlöst förbi. Ja, människor är olika,
en del vill figurera i tidens media, andra föredrar att hålla sig i bakgrunden.

Tack
Ett varmt tack vill jag rikta till Ulf Johansson
vid Naturhistoriska riksmuseet för uppgifter
om fåglar insamlade av Hernell, till Maria Asp
vid Kungliga vetenskapsakademien för kopia
på Hialmar Rendahls skrivelse 1953 och för
uppgift om Linnémedaljen, till personalen vid
Kart- och bildenheten på Carolina som hjälpt
mig hitta fotografiet på Hernell, till Inger
Dufva som meddelat resultat från sin svärsons
släktforskning och sist men inte minst till Erik
Åhlander på Naturhistoriska Riksmuseet som
kommit med goda tips.
Bengt-Olov Stolt
bengt.stolt@gmail.com
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