Bengt Berg

MATS HÖRMARK

– pionjär som naturskildrare
Bengt Berg var under första halvan av 1900-talet en svensk pionjär inom bland annat fältornitologi,
fågelfotografering och naturvård. Han var på sin tid en ”kändis” på ett sätt som för tankarna till
både Sven Hedin och Sten Bergman. Bengt Berg har även uppmärksammats i mer kontroversiella
sammanhang. Han bidrog till att introducera kanadagåsen i Sverige och under senare år har det
framförts kritik för hans kontakter med svenska rasbiologer och Nazityskland under andra världskriget.
UOFs Mats Hörmark riktar i denna berättelse in sig på Bengt Bergs speciella berättarteknik och
banbrytande naturfotografering, som han använde sig av i en lång rad böcker.
Det är jämnt hundra år sedan Bengt Bergs
banbrytande bok Min vän fjällpiparen gavs
ut, ett faktum som redan uppmärksammats
i Vår Fågelvärld nummer 3. Det var inte hans
första ”ornitologiska essä”, för debuten skedde
fem år tidigare med (den smått vilseledande
titeln) Måseskär, i vilken fågellivet på en ö
utanför Kårehamn på Öland skildrades. Sedan
följde året därpå boken Tåkern, där Berg med
hjälp av ny kamerateknik lyckades fotografera
fåglar i flykten. År 1915 kom boken Stora
Karlsö, och efter Min vän fjällpiparen, som
blev en stor framgång, även internationellt,
följde en lång rad verk om hägrar,
storkar och tranor och inte minst
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medförde att den svenska örnstammen till
slut, efter hårt motstånd, kom att fridlysas.
Med underbetyg i svenska och naturkunskap (som gjorde att han lämnade skolan
i förtid) kan han ha förefallit sällsynt illa
rustad för en lång karriär som författare och
zoolog. Men tidiga naturstudier i fält – medan
kamraterna nötte byxbaken i skolsalen – och
en utbildning till konservator lade grunden till
ett livslångt intresse och engagemang.

Denna och övriga svartvita bilder i artikeln är
tagna från Bengt Bergs
bok Min vän fjällpiparen,
P. A. Norstedt & Söners Förlag.

Det var länge sedan jag dammade av de
böcker av Bengt Berg som står i min hylla.
Dags således – och högst motiverat med
tanke på detta hundraårsminne – att ägna
fjällpiparen, och även de andra, en smula
uppmärksamhet. Man behöver inte umgås
med Bengt Berg särskilt länge för att inse att
han var – och fortfarande framstår som – en
ovanlig kombination av ornitolog, poet, fotograf, uppfinningsrik konstruktör och hängiven
naturvårdare. Han befinner sig i en relativt
ny tid då den som vill avbilda fåglar inte, i
likhet med till exempel bröderna von Wright
tidigare, tvingas skjuta dem med bössa för att
sedan på nära håll kunna studera alla detaljer.
Berg är utrustad med handkikare och med

dåtidens bästa kameror (med Zeiss-optik),
men det är givet att förutsättningarna på hans
tid var radikalt annorlunda.
DET SOM IMPONERAR mest på mig är vad

Berg lyckas få ut av dessa ”lådor”; hur han
släpar dem med sig in i vassruggar och ut
på fjällhedar, hur han riggar upp sin kamera
eller kryper tätt inpå sina objekt med den.
Emellanåt kommer han i böckerna in på
rent tekniska detaljer, som när det gäller
den svåra konsten att fotografera svanar
(i Tåkern). Det var som det fattades ”några
famnar i avstånden” för att han skulle se glansen i ögonen på bilderna, konstaterar han. ”En
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15

rodde nog även på,
att de kameror, jag
använt, hade slutare,
som inte räckte över
tusendels sekunden.
Jag måste komma
fåglarna så nära på
sjön, att jag kunde nå
dem med min gevärkamera, som behärskar de våldsammaste
rörelser på de kortaste
avstånd”; (han kallade
det för ”flyktskott”).
Frågor av det slaget
kunde sysselsätta Berg
i flera dagar. I de flesta
fall flög svanarna upp
långt innan de skulle
vara synbara i en vanlig
kamera, det visste Berg
av erfarenhet. Han skriver vidare: ”Jag hade
tagit en spegelkamera
med en stor Tessar och
hade en annan liggande
framför i reserv, om jag
inte skulle hinna repetera. Jag förstod att det
skulle bli för långa håll
för min gevärkamera. Det
var lite besvärligt med
kamerorna, ty den krabba
sjön rök ständigt in med
stormen och stänkte över
glasen. Men jag brukar ha
en sammetsduk lindad om
vänstra handloven och täcka med den i det
ögonblick en sjö ryker in.” Och lite senare, i
den krängande båten, klämmer han till ”på
försyn”. Men någon mer bild blir det inte
den gången. ”Växelmagasinet hade fått med
av en sjö, och jag vågade inte repetera, förrän
jag fick torka det. En annan kamera hann jag
inte taga fram.”
Naturligtvis ter sig mycket i Min vän
fjällpiparen (och i andra av Bergs böcker)
grått och oskarpt för vår kräsna blick; suddiga
landskapsbilder, som en blommande äng eller
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en sjö om aftonen, är ganska ointressanta om
de lyfts ur sitt tidsperspektiv. En sjungande
blåhake i en videtopp kan kännas påtagligt
färglös, och foton av flygande fåglar, till exempel en ”tyst seglande” fjällvråk, skulle inte
försvara sin plats i en modernare fågelbok.
Samtidigt är hans närbild av just fjällvråken
”på sitt näste i fjällbranten” imponerande. Det
är här som i flera andra fall lika mycket av en
fysisk prestation som en fotografisk sensation, tänker jag. Det finns tillräckligt många
exempel på bilder där fotografen imponerar

utan att eftervärlden känner sig nödsakad att
komma med någon form av reservation. Det
handlar oftast om närbilder, ibland extrema
sådana, som när Berg, i en sällan skådad svit,
ömsint stryker ”sin” fjällpipare, Lahol, över
ryggen, matar honom med daggmask, språkar
med honom – eller får honom att ruva ägggen i sin hand. Det må vara att fjällpiparen (i
alla fall hanen) är en omvittnat oskygg fågel,
men ändå!
DE ”GRAFISKT” KONTRASTRIKA fotografierna har

av naturliga skäl stått sig bäst under dessa
hundra år. Att Berg är den kanske förste naturfotografen som med kameran kan återge fåglar i flykten är självklart intressant
i ett historiskt och vetenskapligt
sammanhang, men en efter nutida mått ”lyckad” bild, som den
av en spejande ”rovmås” (labb)
i Min vän fjällpiparen, utgör än
så länge mer undantag än regel.
Men också fotografier som det
av en suddigt svårbestämbar,
seglande fjällvråk har, och bör
med tanke på förutsättningar-

na ha, en given plats i Bergs revolutionerande
bildgalleri.
Om sitt umgänge med Lahol skriver Berg
bland mycket annat: ”Jag hade med mig en
liten kamera, men Lahol såg så innerligt trygg
ut, där han låg i sin tuva, att jag inte hade
hjärta att störa honom just då. – Det blev
väl tids nog.
Han påminde mig om en liten mosnäppa,
vars ägg jag fann en dag på gräsvallen vid en av
fjällgårdarna. Medan jag ställde upp kameran
bredvid hennes rede, kom den lilla bytingen
smygande, utan att jag först märkte henne,
och där låg hon ruvande på äggen, som jag just
ville ha en bild av. Hon var inte större än en
sparv, men hon var modigare. Nå – hon hade
ju sett en hop kor

”

Det handlar oftast
om närbilder, ibland
extrema sådana,
som när Berg, i en
sällan skådad svit,
ömsint stryker
'sin' fjällpipare,
Lahol, över ryggen,
matar honom med
daggmask, språkar
med honom – eller
får honom att ruva
äggen i sin hand.

”
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och tjurar förut gå där under våren och hon
tyckte, att jag såg ut som en av dem.”
BERG BESITTER onekligen ett visst mått av

humor, samtidigt som han förser de olika
fåglarna med mänskliga drag och egenskaper,
ger dem individuell karaktär och betraktar
dem välvilligt eller med ett kritiskt öga.
Fjällpiparen är en fågel efter hans sinne, men
snösparvarna ”vilkas bon jag nyss klättrat
efter däruppe, syntes mig plötsligt så dumma
med sitt flaxande på långt håll. Vem hade väl
någonsin skrämt dem däruppe?” Han tycker
att gässen, som är så ”skarpsynta” borde ha
kunnat se och förstå att han inte ”for omkring
med bössa”, och inte bara flyga i väg innan han
ens hunnit komma i närheten. Och fjällvråken
då, ”för vars skull jag så när hade hängt mig i
klippväggen, när han skulle på plåten – han
föreföll mig så bitterligen otacksam med alla
svårigheter, som han gjorde, innan han äntligen kom till boet.” En ”otacksam” fjällvråk? Ja,
visst ler man en smula, men det ligger förstås
en del bakom det ordvalet. Berg måste ha haft
ett fantastiskt tålamod, men ibland räckte inte
ens det till. (Han säger på ett ställe i boken
att ”den största svårigheten för en människa
att komma på god fot med ett vilt djur ligger
uti hennes brist på tålamod”. (Och jag undrar
i mitt stilla sinne: är det ett tålamod av ett
slag som försvann och helt upphörde med
Erik Rosenberg?)
Nå. Lahol är alltså Bergs verkliga kompis.
Och nog blir hans iakttagelser både närgångna
och inkännande. Han kan till exempel observera hur olika den ruvande Lahol reagerar på
andra fåglar som uppträder i närheten eller
flyger förbi. Lahol kan skilja på vråk och labb
och korp. Han spejar upp mot vråken – ”hans
rörelser fingo prägeln av den försiktiga långsamhet, som man iakttager överallt, där ett
djur samtidigt varken vill röja sig genom en
hastig rörelse eller törs lämna faran riktigt ur
sikte”. Men när labben stryker över honom
trycker han sig ner i tuvan, och när en ”dumdristig ung korp” kommer flygande vågar lille
Lahol inte ens se upp ”utan tryckte sig alldeles
flat med huvudet lätt mot riset”.
Att Berg utan modernare teknik än den
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”

Han tycker att gässen, som
är så 'skarpsynta' borde ha
kunnat se och förstå att han
inte 'for omkring med bössa',
och inte bara flyga i väg innan
han ens hunnit komma
i närheten.

”

han hade tillgång till lyckats komma betydligt
mindre oskygga fåglar än Lahol så nära inpå
livet är en bedrift. Fotografierna av pilgrimsfalken, grisslorna och ”tördarna” (tordmularna) i boken Stora Karlsö är enastående
exempel. Här är det som så ofta inte bara
fotografen Berg som har satts på svåra prov
utan också uppfinnaren och konstruktören
Berg. Hans påhittighet är imponerande, och
märkliga saker kan hända där han sitter på
spaning. Som när en törd kliver in under ena
kanten av ett gömsle för att, sannolikt, hitta
en boplats. Berg skriver:
”Han såg säkert rätt bra i halvdagern inne
hos mig och måste ha sett mig, fastän jag satt
stilla. Han blev sittande strax inom springans
port och beskådade nyfiket min kamera och
andra grejor, vilka lågo strödda på stengolvet. Jag drog sakta ett bloss på pipan för att
hon inte skulle slockna, och när den tunna
röken från piphuvudet steg mot taket, följde
törden den uppmärksamt och ormade med
halsen.” Nog är det oefterhärmligt. Det finns
åtskilliga exempel på samma slags kreativa,
konstruktiva förmåga. Som när det gäller att
fotografera Stora Karlsös pilgrimsfalk, som
bor i ”en ättestupa, dit ingen ens kunde klättra
med en kamera”. Vad gör Berg? Jo, han har
övervarat en ”luftsegling” i södra Tyskland och
förstått att det skulle gå att fotografera från
en ballongkorg, och bara två månader senare
hängde en sådan ”under bergkammen i branten rätt nära ugnen där pilgrimsfalken bodde.
Den var målad som ett stycke av klippan; jag
hade gjort det själv, jag svär att det var likt. För

(I min upplaga av denna bok är fotografierna för övrigt jordbruna, precis
som de näktergalar som han också ger
oöverträffade närporträtt av).
Författaren Berg då? Där har tiden
snarast, paradoxalt nog, gynnat hans
verk. Hans litterära stil kan upplevas,
och avnjutas, med det slags högtidlighet
som följer med äldre språkbruk, med
dess verb i pluralformer, dess poetiska
utsmyckning, dess sirliga vändningar
och oslitna bilder. Inte sällan fylls hans
språk av ett stilla vemod, av medkännande och kärleksfull omtanke. Och hans stil
blir lätt, och mycket ofta, till skimrande
poesi. Man behöver egentligen inte alls
ställa upp originalets prosatext på det
sätt som jag har gjort i det följande, för
att saken tydligt ska framgå. Alltså:

resten, det var inte likt ett klippstycke heller.
Det var ett klippstycke; det ansåg åtminstone
pilgrimsfalken …”

Det ligger en död tordmule ytterst på hällen,
där bergkammen hänger över havet.
Hans vita bröst är uppslitet.
Solen har blekt det blottade benet
och några skalade senor ligga spända som
fiolsträngar.
Ögonen har sjunkit bort
i fjäderns mörka sammet;
blott ett par vita tygelstrimmor
över den sammanbitna näbben
lysa som osvikliga kännemärken.
Eller ett annat smakprov, än mer högstämt:

FRÅN DENNA OBSERVATIONSPLATS kan Berg

med sitt falköga följa ”bergens självkrönte
härskare” och de tre ungarnas första tid i livet.
Och han kan studera deras matsedel, som
ofta består av ”allt för Karlsöarna otänkbart,
från törnskata och råka till ängsknarr och
morkulla”. Men hur i all världen fick han tag
i ängsknarren, han som så ogärna ”tar ett rov
på marken”, frågar sig Berg.
Den tekniska lösning som Berg tar till för
att komma nära inpå hägerbon (i Hägrar och
storkar) och kunna göra det möjligt att arbeta
med kameran uppe i höga träd är så sinnrikt
uttänkt att jag inte klarar av att beskriva den.
Naturligtvis fungerar den till belåtenhet.
Annars vore den inte signerad Bengt Berg.

Ejdern är havets fågel
och de yttersta skärens åbo.
Sött vatten lockar honom inte och på land är
han inte hemma.
Han vill de klara djupen och det tunga vågornas salt.
Hans stämma är släkt med böljornas sång,
och bränningens skum har kastat manteln
över hans skuldror.
Havsbandets morgonrodnad skimrar över hans
breda bröst,
och en isgrön mussla har fäst havets bomärke
där hans krona förtjänte att bäras.
Mats Hörmark
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