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Ingvar Svanberg

Kanariefåglar är också kultur
Sångfåglar i bur tillhör människans äldsta sällskapsdjur. Företeelsen finns 
beskriven redan från antiken, då man i Grekland och Rom höll blåtrastar 
och näktergalar för sångens skull. Under medeltiden var särskilt domherre, 
gulhämpling och steglits omhuldade och såldes på marknaderna i Europa. 
Studier av fåglar i fångenskap möjliggjorde att forskare som Konrad von 
Megenberg (1300-talet), Pierre Belon, William Turner, Ulisse Aldrovandi 
och Konrad Gessner (1500-talet) samt Giovanni Pietro Olina och Francis 
Willughby (1600-talet) kunde publicera banbrytande ornitologiska arbeten. 

Med européernas återupptäckt av Kanarieöarna i början av 1400-talet 
mötte man en liten siska med stora sångegenskaper, som snabbt började 
sitt segertåg över Europa och så småningom också över hela världen. Ka-
nariefågeln visade sig ha en stor potential inte bara som sångfågel, utan 
även andra egenskaper bidrog till att bedåra dess vänner världen över. 

Den domesticerade sångfågeln
Kanariefågeln blev den första fågeln som domesticerades enbart för att 
vara sällskapsfågel i vår del av världen. Det skulle dröja ända till slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet innan andra sällskapsfåglar (undulaten, 
nymfparakiten och zebrafinken) domesticerades, det vill säga genom män-
niskans medverkan avsevärt förändrades i beteende, egenskaper och utse-
ende. Måsfinken och risfågeln domesticerades i Japan, innan européerna 
kom dit, i tid parallellt med kanariefågelns tämjande. Ingen av dessa säll-
skapsfåglar kan dock tävla i variationsrikedom med kanariefågeln. 

År 1478 köpte Ludvig XI av Frankrike ett stort antal kanariefåglar, år 
1544 nämnde läkaren William Turner arten från England och år 1555 
skrev Konrad Gessner att den salufördes av europeiska fågelhandlare. År 
1622 publicerade italienaren Giovanni Pietro Olina en utförlig skildring 
av arten. 

Segertåg över Europa
Kanariefågeln var inte bara välljudande utan också enkel att uppföda, lätt 
att sköta och krävde inte samma resurser som papegojor. Därtill kom den 
gula färgen, en mutation som uppstått i slutet av 1500-talet, snart att do-
minera kanariefågelns utseende och bidra till dess popularitet. Vad kunde 
vara skönare än en gul sångfågel i sin bur? Den kanariegula färgen har i 
sig blivit ett begrepp med symbolvärde. Än i dag kallas brittiska (Norwich 
City F.C.), bulgariska (PFK Botev), norska (Lillestrøm SK) och turkiska 
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(Fenerbahçe SK) fotbollslag, så ock IFK Malmö, för Kanariefåglarna på 
grund av spelarnas gula tröjor.

Under 1600-talet var det högsta mode i Paris att hålla kanariefåglar i 
hemmen, något som spreds snabbt till övriga delar av Europa inom den 
franskinfluerade högreståndskulturen. Sångkanarier omhuldades särskilt 
i gruvdistrikten i Tyrolen, där man under 1700-talet tog fasta på att för-
ädla sången. Man började därför skola unga hanar med hjälp av skickliga 
försångare för att förbättra sångegenskaperna. Tidigt letade kanariefågeln 
sig också in i högkulturen. Vi kan nämna Telemanns Kanarienvogel-Kanta-
te från 1737, skriven som sorgemusik över en död kanariefågel („O weh, 
mein Canarin ist tot“), och Carl Zellers operett Der Vogelhändler, med mo-
tiv från kanariekretsar i Tyrolen under 1700-talet. 

I vissa länder fick kanariefågeln också tjäna andra syften. I brittiska kol-
gruvor fungerade den som ett varningssystem som reagerade på för höga 
halter av giftiga gaser (kolmonoxid, metan, koldioxid). Av samma skäl 
hade man dem en gång i tiden också i Londons tunnelbanor. På 1980-talet 
fasades de sista kanariefåglarna ut ur de brittiska gruvorna. Inom veten-
skaplig forskning om nybildning av hjärnceller (neurogenesis) har kana-
riefåglar spelat en viktig roll. 

Kanariefågeln i Sverige
När kanariefågeln nådde Sverige är inte bekant, men redan i början av 
1600-talet omnämns den som sångfågel i svenskspråkig litteratur. På 
1700-talet var det inte ovanligt att man höll kanariefåglar i apotekarebo-
städer, prästhem och andra högreståndshem runt om i landet. 

 Här och var i memoarer och brevväxlingar skymtar kanariefågeln un-
der förra hälften av 1800-talet, men vi får aldrig skärskåda den på allvar. 
Konstnärsbröderna Magnus och Wilhelm von Wright avporträtterade på 
1820-talet varsin kanariefågel. Bilderna skulle kunna ge oss en bild av hur 
tidens fåglar tog sig ut, men tyvärr tycks de inte finnas bevarade. I 1800-ta-
lets borgerliga miljö var sångfåglar i bur ett intresse som omhuldades sär-
skilt av kvinnor.  

Svensk storhetstid
De första årtiondena av 1900-talet inföll kanariefågelns storhetstid, med 
flera specialföreningar i landet. Den nu hundraåriga Föreningen Kanaria i 
Göteborg (1906) är fortfarande aktiv. Ännu vid 1900-talets mitt fanns en 
framstående uppfödning och skolning av sångkanarier i Sverige. 

Övriga kanarieraser har, till skillnad från i Storbritannien och på konti-
nenten, aldrig ådragit sig något större intresse. Uppfödning av raskanarier 
har förblivit en exklusiv hobby, fastän de i skönhet får sägas vara över-
lägsna de okultiverade fåglar som vanligen säljs via zoohandeln och som 
de flesta av oss fått nöja sig med. 

Logotyp för fotbollslaget 
Norwich City F. C. 
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Trots hängivna odlare har kanariefågeln länge varit på tillbakagång i Sve-
rige, dels har den haft svår konkurrens med undulaten och vissa småfinkar, 
dels är intresset för sällskapsfåglar relativt ljummet, jämfört med för bara 
några årtionden sedan. Ändå finns det gott om kanariefåglar i Sverige, som 
man numera köper genom säljsajter på nätet eller mässor i våra grannländer. 
Det är framför allt bland nysvenskar med rötter i länder i Medelhavsområ-
det och Sydvästasien som kanariefågelhobbyn i dag frodas. 

På andra håll i världen har kanariefågeln en fortsatt stark ställning. Or-
saken till dess folkliga gunst är att den är lättskött, vacker och skönsjung-
ande. Kanariefågeln skänker glädje och sällskap. Det är väl omvittnat att 
ett par kanariefåglar kan medverka till äldre människors välbefinnande. 
Hobbyodling och utställningsverksamhet engagerar stora skaror. Över 
500 års samlevnad med människan har bidragit till att kanariefågeln där-
till uppträder i en rad intressanta former och spännande färger, något som 
givetvis gör sitt till dess tjuskraft.

Litteratur
James J. Parsons, The origin and dispersal of the domesticated canary, Jour-
nal of Cultural Geography 7 (1987), s. 19–34.

Tidig avbildning av 
kanariefågel. Ur Giovanni 

Pietro Olina, Uccelliera 
(Roma, 1622). 
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Lars Christiansen

Hervieux och hans eftersägare
Fransmannen Jean-Claude Hervieux de Chanteloup (1683–1747) var inte 
den första att skriva om uppfödning och skötsel av kanariefåglar men han 
kom att bli en av de mest betydande. Inte minst för att han utgick från sin 
egen praktiska erfarenhet och det är den som lyser igenom i det han skri-
ver. Hans bok om kanariefåglar kom ut i flera upplagor under 1700-talet, 
den översattes till flera språk och plagierades flitigt ännu en bit in i nästa 
århundrade. Den första upplagan lär ha utkommit 1705 men utgåvan från 
1709 är mera känd. Den har titeln Nouveau traité des Serins de Canarie, con-
tenant la manière de les élever et les appareiller, pour en avoir de belles races; avec 
des remarques sur les signes et causes de leurs maladies, et plusieurs secrets pour les 
guérir. Senare upplagor följde 1713, 1745 och den sista 1785.  Kuriöst nog 
gavs en anonym skrift ut med liknande titel och innehåll 1707. 

Nouveau traité blev en populär bok och Hervieux rättade och utökade 
den ända till och med den upplaga som utkom några år före hans död. I 
bokens trettio kapitel redogör han för de olika varianter av kanariefågeln 
som då var kända, hur man föder upp dem, hur man lär dem att sjunga och 
härma melodier och hur man bekämpar deras sjukdomar. Förteckningen 
upptar 29 varianter, från den vanligaste till den mest sällsynta. Redan den 
första upplagan har illustrationer i form av två helsides gravyrer, en med 
noter till en aria och en som föreställer en burmodell.  Bilden på burmo-
dellen följer med genom de flesta upplagor och översättningar, i den hol-
ländska från 1712 är den utsmyckad med små snickrande och sågande äng-
lar. I senare upplagor utökades antalet noter på lämpliga melodier att lära 
kanariefågeln att sjunga efter flöjt. Dessa marscher, menuetter och gavot-
ter var särskilt komponerade och i Nouveau traité ges utförliga anvisningar 
för hur undervisningen ska gå till.  

Fransk kommers med kanariefåglar
Under hela 1700-talet var kommersen med kanariefåglar mycket blomst-
rande i Paris. Handeln ägde rum i Saint-Germain-des-Prés och sköttes 
av ett skrå av fågelhandlare där professionen gick i arv från far till son. 
Där såldes också inhemska fåglar som steglitser och näktergalar men även 
korsningar mellan till exempel steglits och kanariefågel. Även från Tysk-
land importerade kanariefåglar fanns att köpa men Hervieux avråder be-
stämt från att skaffa sig sådana. Han ägnar faktiskt ett helt kapitel i sin bok 
för att argumentera mot inköp av tyska kanariefåglar som han ansåg var 
av dålig kvalitet. 
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Genom Hervieux får man veta inte bara de aktuella priserna på kana-
riefåglar utan också på fröer. På fågelmarknaden kunde man också köpa 
ägg från kanariefåglar att ruva ut därhemma men Hervieux nämner att 
det är en handel som är i avtagande. Ett ägg kunde kosta mellan tre och 
tio écus medan en kanariefågel av högsta kvalitet kunde kosta lika mycket 
som två kor. En blomstrande industri var tillverkning av serinetter, en 
liten speldosa med pipor som användes för att lära kanariefåglar att härma 
melodier. De bästa ansågs komma från Lorraine.     

Hervieux hade titeln Inspecteur des bois a batir de la capitale vilket troligen 
innebar att han var uppsyningsman för de timmermän som forslade bygg-
material till Paris. Han hade också ansvaret för skötseln av kanariefåglarna 
hos en av prinsessorna vid det franska hovet. Det var där han hade utveck-
lat de färdigheter som kommer till uttryck i boken. Nouveau traité är dedi-
cerad till en anonym Madame la Princesse. Det rör sig troligen om prinses-
san de Condé, född Anne de Bavière, som också var hans uppdragsgivare.

Konkreta råd
Det var tydliga och praktiska råd och rön som Hervieux presenterade i 
sin handbok. Kritiken från kännare av kanariefåglar som delvis hade gjort 
andra erfarenheter lät inte vänta på sig. I Tyskland skrev ornitologen Fer-
dinand Adam von Pernau en kommentar till Hervieux bok där han punkt 
för punkt går igenom sådant som han inte tycker stämmer med de egna 
erfarenheterna. Denna ingår i den anonymt utgivna Angenehme Land-Lust, 
tryckt i Frankfurt 1720. Holländaren F.V. Wickede, också han en erfaren 
kanarieuppfödare, skrev ett eget verk delvis i polemik mot den holländska 
utgåvan av Nouveau traité. Hans Kanari-uitspanningen of nieuwe Verhande-
ling van de Kanari-Teelt (första upplagan 1750) var indelad i 26 korta ka-
pitel och utkom i flera upplagor under 1700-talet. Wickede menade att 
Hervieux inte tog upp tillräckligt mycket om kanariefåglarnas sjukdomar 
och att han också hade fel på en del punkter.

En kritik av annat slag besvarar Hervieux i den tredje upplagan av sin 
bok. Det gäller en person, ”abbot (endast) till namnet” (på franska Abbot 
de nom), som kritiserat författaren för att ha skrivit en alltför omfattande 
bok om ett ganska betydelselöst ämne.

Översättningar
Nouveau traité översattes till nederländska (1712), tyska (1712), engelska 
(1718), italienska (1724) , spanska (1794) och portugisiska (1801). Utgå-
vorna på tyska fortsatte komma under hela 1700-talet, från och med den 
tredje 1718 tillsammans med ett verk om fågelfångst.

En förkortad utgåva av Nouveau traité är den danska Efterretning om 
Canarie-fugle og deres Pleye, tryckt i Köpenhamn 1759. Översättaren till 
detta lilla häfte på 39 sidor var en Chr. Carl Kramer och flera upplagor 
följde fram till den fjärde 1830. Denna danska utgåva översattes också 
till svenska. I en något uttunnad form nådde alltså Nouveau traité också 

Den svenska versionen av 
Hervieux publicerades i en 
starkt förkortad version 1770 
i Norrköping.
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svenska uppfödare av kanariefåglar. Den första upplagan av Underrättelse 
om Canarie-foglar och deras ansning utkom i Norrköping 1770 och den andra 
i Stockholm 1787.

Litteratur
Maurice Pomarède, Le Canari. Précis de canariculture. Les Éditions du Point 
Vétérinaire. Paris: Maisons-Alfort, 1998.

Änglar som tillverkar kanariefågelburar. Ur J. C. Hervieux de Chanteloup, 
Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels (1712).
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Daniel Möller

Dikter över döda kanariefåglar  
i 1700-talets Sverige

I Sverige var de senare årtiondena av 1700-talet småfågelgravdiktens de-
cennier par préférence. Då skrev Carl Michael Bellman både ett ”Ode öfver 
den lilla fogeln Putte, som dog i Maj 1768” och ”Öfwer en död Canari-
Fogel” (1770). Vid denna tid publicerade Anders Berghult poemet ”Per-
sonal öfwer en Swensk Canari Fogel” (1768), då skrev Samuel Olof Tilas 
”Til min lilla Bibi” (en grönsiska), som trycktes 1785 i Gustaf Regnérs 
periodiska skrift Svenska Parnassen; samma år och i samma skrift trycktes 
Gustaf von Paykulls ”Stancer til et Fruntimmer vid hennes Papgojas död”. 

Även anonyma dikter publicerades, till exempel i tidskriften Nytt och 
Gammalt där pseudonymen Tacitus i juni 1768 lät trycka poemet ”Öfwer 
en Papegoja, som nyligen dödt” och i tidningen Götheborgs Allehanda där 
dikten ”Öfwer Madem[oiselle] v. A.[:s] Papegoya” infördes i maj 1774 
samt i Dagligt Allehanda där signaturen ”Grefwe v. R**” lät införa ett ”Im-
promtu til Fröken Eleonora T***, öfwer en Canarie-Fogel-Hane som dog 
i Går aftons den 9 October 1770”. Listan kunde göras längre.

Catullus som inspiratör
Begravningspoesi torde vara världens äldsta litterära genre, och det fak-
tum att inte bara människor utan även djur dör har fått poeterna att skriva 
gravdikter också över dem. Romaren Catullus (84–ca 54 f.Kr.) är vad vi 
vet en av de första i antiken att skriva djurgravpoesi. Hans berömda dikt 
över Lesbias döda sparv, ”LVGETE, o Veneres Cupidinesque”, finns i flera 
svenska översättningar. En av de äldsta är Frans Michael Franzéns ”Neni 
[gravdikt] efter Catullus”:

 Sörjen, o Kupidoner, o Chariter!

 Allt, hvad menlöst och täckt är till i verlden,

 sörje. Sparfven är död: den sparf, min flicka

 höll så hjertligen af, mer än sitt öga.

 Också var han så söt: och kände henne 

 såsom barnet sin mor: och ville alldrig

 gå ur famnen på henne: utan alltid,

 hur han hoppade kring, fram och tillbaka, 

 sprang han pipande bort till henne ensam.
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 Men nu vandrar han der den mörka vägen,

 dän man alldrig får lof att vända åter.

 Hvad jag önskar er ondt, I onda skuggor,

 som så sluken allt skönt dit ner i grafven!

 Hvad sötunge till sparf I togen från oss!

 O! så styggt det var gjordt. Ach! stackars lilla.

 Blott för din skuld i dag min flickas ögon

 ser jag svälla af gråt och bli så röda!

Det finns mängder av efterbildningar av Catullus’ dikt; i någon mening 
kan samtliga författare ovan sägas vara adepter till Catullus. I Sverige har 
den dock veterligen inte inspirerat till några fullödiga efterbildningar, 
men många har anspelat på den. 

Ett exempel är en dikt i Knösiska handskriftssamlingen i Skara stifts- 
och landsbibliotek. Författaren är okänd och poemet är avfattat på franska, 
men det har av allt att döma skrivits i Sverige av en svensk poet. ”Sur un 
Serin de Canarie, mort a Fullerö” (Över en kanariefågel, död på Fullerö) 
tillkom enligt en datering år 1751 och lyder: 

Ici se fait le plus charmant gozier, 

      Qui vint jamais des bords de Canarie. 

Ici la Parque au coeur d’acier

      D’un coup funeste a la trame finie

            D’une innocente et belle vie.

      Son sort fut des plus doux, 

      Tendre et fidele epoux,

            il chanta, sauta dans sa cage:

      De sa Maistresse aimé,

                  cajolé,

                  mitonne,

vivant il sçavoit plaire, et mourut regretté:

      Passant! que faut il davantage?

(Här vilar den mest förtjusande stämma / som någonsin kommit från Kanarielandet. / Här 
gjorde den stålhjärtade ödesgudinnan / med ett dödande slag slut / på ett oskyldigt, vackert 
liv. / Hans öde var bland de ljuvaste, / som öm och trogen make / sjöng och hoppade han i 
sin bur. / Älskad av sin härskarinna, / smekt, / kelad med, / som levande fick han bli älskad, 
som död saknad. / Du som passerar förbi! Vad kan man mer begära?) 

Det är i synnerhet de korthuggna raderna mot slutet av dikten som minner 
om Catullus. Även upplysningen att fågeln sjöng och hoppade i sin bur för 
tankarna dit.

Flera dikter av Olof von Dalin (1708–1763) innehåller allusioner på ro-
maren. I ”Til Hof-Fröken FREDRIKA MÖRNER, Öfwer en Henne til-
hörig Canarie-Fogels död”, daterad 1762, finns raden: ”Fäll tårar, alt hwad 
kärlek smakat”. Lugete […] quantum est hominum venustiorum” bety-
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der ordagrant ”Sörj alla, som vet vad kärlek är!”, och om man bortser från 
de anropade kärleksgudarna och kärleksgudinnorna kan den första raden i 
Catullus’ sparvgravdikt översättas som i Dalins dikt.

Ett annat svenskt poem av detta slag är ”Graf-Skrift öfwer en Canarie-
Fogel, d. 18 Dec. 1787” av den numera bortglömde Eric Rydbäck (1732–
1795). Den ingår i diktsamlingen Plåcke-Gods (1794) och börjar: 

     Kom, Korpar och Kråkor; kom, Stare och Trast,

 Så många som ha swarta kläder:

     Se döden har tagit en Fogel i hast,

Som lyste af skönaste fjäder.

    J Foglar, som gören af sång Procession,

    Kom följen Herr Pip uti Likprocession, 

Och sjung om hans Anor och Fäder. 

Den något yngre ”Öfver en Kanariefågels död” (1804) av poeten och dra-
matikern Carl Lindegren (1770–1815) kan också nämnas. Här finns en 
identifikation mellan diktjaget och den döda fågeln; poemet klingar ut 
med följande ord: 

              Min Pi! Du har rätt!

När bojorna trycka, är döden så lätt!

              Man ledsnar vid nöjet, 

              Man gråter åt löjet,

Och hjertat, fast fängsladt med gyllene band,

Åt friheten sträcker en vinkande hand. 

              Sjelf fånge som du 

Förlåter jag dig – och jag hoppas ännu

              En kommande frälsning –

              Sof sött! – tag en helsning

Från tvenne små sörjande vänner – och mig! 

              Vi längta till dig!

Diktjaget känner igen sig i fågelns fångenskap och ger i de sista raderna 
uttryck åt en naiv dödslängtan.

Lindegrens dikt har emellertid inte sin närmaste förebild hos Catul-
lus utan i Catullus-översättaren Franzéns ”Min siska”, publicerad i Stock-
holms Posten 16.5.1794. Det skrevs en hel del fågeldikter också i det tidiga 
1800-talet som påminner om varandra. Två exempel är ”Claras kanariefå-
gel” av Michael Choræus (1774–1806) och ”Siskan” av Anders Grafström 
(1790–1870). Grafström var Franzéns svärson och liksom denne medlem 
av Svenska Akademien.

I ”Vid en Canari-fogels död” från 1825 av Karl August Nicander (1799–
1839), slutligen, vill poeten trösta den döda fågelns ägare. Poemet lyder:
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Så farväl! farväl! – med sången

Är det alldeles förbi. 

Blott en tryckning – lilla fången  

Blef ur fångenskapen fri.

Men din frihet blef din smärta:

Säkert önskar månget hjerta,

Hellre än att vara fritt,

Sådant fängelse som ditt.

[– – –]

Slumra sött i jorden inne,

Fastän du ej tempel får.

Ljuft är hvarje saknan’s minne,

Vore det ock blott en tår.

Tempel byggas för de Höga;

Ur din Ägarinnas öga,

Tacksamt för den fröjd du gaf.

Fäll en tår uppå din graf.

Lily! dröm då, at du ilar 

Qvittrande på Palmas strand, 

Eller hellre, att du hvilar 

På din Ägarinnas hand.

Gröna myrtnar, blåa sjöar,

Leende Canariöar,

Samt en maka, skön och öm,

Sväfve för dig i din dröm!

Trots att fågeln dog på grund av en dråplig olyckshändelse – en piga råkade 
med ”en tryckning” ha ihjäl den med ett stolsben – finner vi ingen ironi 
eller komik i poetens beskrivning av vare sig fågeln eller av intermezzot 
som ledde till dess avfärd. Nicander söker i stället mildra fröken Mörners 
sorg genom att använda den vanliga eufemismen att döden är en sömn. 
Diktjaget tilltalar fågeln, kallar den ”du” och uppmanar den att drömma 
en ljuv och paradisisk dröm där den i kontrast till sin grav i den kalla jor-
den vandrar runt i soliga omgivningar på den ö där den en gång föddes.
Det finns gott om paradis för fåglar i den djurgravpoetiska traditionen; 
Nicander bjuder på det molnfriaste av dem alla.

Litteratur
Daniel Möller, Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760. Lund: 
ellerströms, 2011.



15

Ingvar Svanberg

På hembesök hos en uppfödare av 
kanariefåglar i Örebro 1746

Rikets ständer hade 1741 förordnat att den nyutnämnde professorn vid 
Uppsala universitet Carl Linnaeus skulle företa resor i Sveriges södra pro-
vinser i syfte att utforska landets naturresurser, men också för att doku-
mentera dess invånares seder och bruk, industrier, uppgifter av medicinskt 
intresse och fornlämningar. Sommaren 1746 kom han så i väg på sin Väst-
götska resa. Efter en snabb ritt längs vägarna norr om Mälaren och Hjäl-
maren kom han på lördag kväll den 14 juni fram till Örebro, där han tog in 
hos landshövdingen över natten. 

Dagen därpå sökte Linné upp stadens apotekare, den tyskfödde Frantz 
Mikaël von Aken (1698–1760). Denne apotekare var en mångsidig man, 
men Linné fäste sig särskilt vid hans erfarenheter av kanariefåglar. Under 
16 års tid hade von Aken fött upp kanarier och dessutom – ”emot naturliga 
lagar” – korsat dem med inhemska finkfåglar. von Aken berättade utförligt 
om sina uppfödningar för Linné, som återger vad han sagt ordagrant, med 
citattecken, i sin tryckta reseberättelse publicerad året därpå. 

Modefågel
Det kan förefalla märkligt att Linné också ägnar burfåglar utrymme i sin 
reseberättelse, men faktum är att han återkommer till det i sina skildringar 
av Sverige. I resedagböckerna berättar han om olika sångfåglar i fången-
skap i Norrland och Mellansverige, om papegojor i professorshem i Lund, 
samt om orrar som hölls i bur i södra Närke. Linné var också intresserad av 
kanariefåglar som hade hunnit bli något av ett mode vid denna tid. 

Den viktigaste aveln skedde i Tyrolen och därifrån exporterades kana-
riefåglar med kringvandrande försäljare runt om i Europa. ”Joseph Kychel 
ifrån Tyrol är hit ankommen med skiöna Canarie Foglar af åtskillige Co-
leurer och logerar uppå Wijnkiällaren Tre Kongar”, heter det i en annons 
i Stockholmske Post-Tidningar från 1730-talet.

Det fanns emellertid goda uppfödare på närmare håll. Bara någon dag 
innan ankomsten till Örebro hade Linné i västmanländska Björskog be-
sökt prosten Johannes Bredenberg – ”den kuriösaste ibland alla Pastorer” 
– och beskådat dennes kanariehäckar: ”I husen voro hela väggarna be-
täckta med nät af ståltråd, inom vilka en myckenhet kanariefåglar sjöng, 
parades, byggde, kläckte, matade, och uppfödde sina ungar, under vilken 
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tid den kläckande honan föddes av sin man, och de utkläckte ungar av sin 
moder, till åskådarens nöje och tidsfördriv”.

Kanariefåglar var alltså inte ovanliga i Linnés Sverige, men det fanns 
knappast någon som kunde mäta sig med apotekare von Aken när det 
gällde kunskaper och engagemang. Hans erfarenheter av den märkliga 
bastardodlingen mellan kanariehonor och olika finkhanar var därtill så 
pass intressanta för Linné att han kunde ägna utrymme åt von Akens hob-
byverksamhet i sin tryckta reseberättelse.

Apotekare och fågeluppfödare
Frantz Mikaël von Aken var som så många andra i sin profession inflyt-
tad från Tyskland. Han var född i Rostock den 16 februari 1698 och efter 
genomgången utbildning i hemlandet flyttade han till Stockholm. Efter 
några år i Sverige köpte von Aken apoteket Hjorten i Örebro och fick 1728 
privilegier att bedriva verksamhet som apotekare i Närke och Värmland.  

Frantz Mikaël von Aken var uppenbarligen en begåvad man med många 
strängar på sin lyra. I sin bok Hus- och rese-apotheque (1746) beskriver han 
hur man sköter sin hälsa, kurerar krämpor samt olika medikamenter, där-
till ger han ett avsnitt om veterinärmedicin och jakt.

Kanarieuppfödaren
Linné ger en ganska utförlig beskrivning av von Akens kanariefågelupp-
födning. Men apotekaren har själv i skrift skildrat hur man föder upp och 
sköter sina kanariefåglar. Inklämt mellan avsnitt om hur man botar skabb 
och allehanda husdjurssjukdomar, tar hand om bisvärmar och utrotar råt-
tor och möss, finner vi i hans böcker kapitlet ”Om Canarie-Foglars Häck” 
där von Aken förmedlar sina erfarenheter om ”dessa artiga fåglar” som 
”kunna för en liebhaber som har sitt nöje och nytta därav, konserveras, 
paras och öka sig här i orten”. Kapitlet ger oss en möjlighet att på allvar 
blicka in i 1700-talets kanariefågelskötsel, skrivet av en person med stora 
erfarenheter i ämnet. Det är en intressant läsning, med handfasta råd om 
hur man sköter sina fåglar.

Frantz Mikaël von Akens skrift förblir ett originalarbete utan mot-
stycke i kanariefågelns svenska kulturhistoria. Den bygger på erfarenheter 
som von Aken införskaffat sig som hängiven uppfödare av kanariefåglar i 
Örebro.

Litteratur
Ingvar Svanberg, „Eine Anleitung zur Pflege von Kanarienvögel von 1747: 
Über des Apothekers Frantz Mikaël von Akens „Hus- und Land-Apothe-
que“. Zugleich eine Geschichte des Kanarievogels in Schweden“. Blätter 
aus dem Naumann-Museum 28 (2010), s. 18–30.
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På Carolina Rediviva finns ett exemplar av Eleazar Albins bok A Natural History of English 
Song-Birds (1779) som ägts av Linné lärjungen Sven Ingemar Ljung (1757–1828), krono-
fogde i Småland, med påskrivna artnamn för de fåglar som avbildas.



Fågelrum med kanarier och andra arter (Ur Svensk Familj-Journalen 8/1869). 



Ingvar Svanberg

Handskrift om kanariefåglar
I Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling förvaras under sig-
num D 186h ett manuskript som bär titeln “För älskare af kanariefoglar”, 
daterat 1806. Det var ont om kanariefågelböcker vid denna tid. Underrät-
telse om Canarie-Foglar och deras ansning, utgiven i två upplagor (1770, 1787), 
var det som fanns.  Utomlands producerades dock en strid ström av böcker 
i ämnet.

I Vimmerby satt förre borgmästaren Erik Norén (1732–1808), uppen-
barligen en entusiastisk hobbyodlare som födde upp fyra kullar årligen ef-
ter sitt häckpar, och översatte Für Liebhaber der Kanarienvögel: Erfahrungen 
(1790), skriven av pastor Johann Paul Friedrich (1733–1813) i Cammin, 
Mecklenburg. Noréns översättning, som är det manuskript som finns i 
universitetsbibliotekets samlingar, befordrades aldrig till trycket.

Däremot föreligger en danskspråkig översättning, Erfaring for Elskere af 
Kanariefugle, som utgavs av Timothius Møller i Köpenhamn redan år 1800. 
Noréns översättning “För älskare af kanariefoglar” är gjord efter andra 
tyska upplagan från 1802 av Friedrichs bok. Det finns några tillägg i ma-
nuskriptet som Norén själv gjort. De berättar bland annat om foder som 
Norén själv använde till sina fåglar. Han uppger att han förutom Hervieux 
i en tyskspråkig utgåva från 1771, också hade tillgång till Eleazar Albin, A 
Natural History Of English Song-Birds (London 1779), och Johann Mattheus 
Bechstein, Naturgeschichte der Stubenvögel (Ettingen 1793), viktiga interna-
tionella verk vid denna tid. 

Erik Noréns aldrig publicerade 

översättning av J. P. Friedrichs ”För 

älskare af Kanariefåglar”, 1806. 

D 186h (Uppsala universitetsbib-

liotek). Här visas ett avsnitt om hur 

man behåller en god sångare. 
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Lars Christiansen

Svenska kanariefågelböcker på 
1800-talet
De handböcker om uppfödning och skötsel av kanariefåglar som utkom på 
svenska under 1800-talet var så gott som alla översättningar från tyskan. 
Undantag utgör en bearbetning av en engelsk bok och ett par mindre ar-
beten skrivna på svenska strax före sekelskiftet. Här följer deras titlar i den 
ordning de utgavs.

Aug. Imman. Kellner, Anwisning till Canarie-fåglars Kännedom, fortplantning 
och skötsel; jämte några Anecdoter om dessa fåglar. Stockholm 1816. Översätt-
ning av August Immanuel Kellner, Naturgeschichte der Kanarienvögel. Leip-
zig 1802.

M. Tscheiner (i det tyska originalet anges initialerna D.J.): Anwisning till 
Sångfoglars fångst och skötsel eller Underrrättelse om wåra mest omtyckta Sång- och 
Burfoglar såväl i afseende på deras Naturalhistoria som sättet att fånga och göra 
dem tama, och att uppföda dem i bur, bota deras sjukdomar m m.. Utarbetad efter 
M. Tscheiner. Med förändringar och tillägg. Stockholm 1833. 

I ett exemplar med Gunnar Brusewitz exlibris har denne angett Hinrik 
Sandström som översättare. Knappt en fjärdedel av bokens innehåll ägnas 
kanariefågeln.

(Anonym): Fogelvännen. Praktisk afhandling om Kanariefoglars, steglitsors och 
grönsiskors vård och häckning , jemte anvisning att bota och förebygga deras sjuk-
domar.. Stockholm 1842  (nya upplagor 1857, 1863, 1874). Den 5:e och 
6:e upplagan under titeln Fågelvännen: Praktisk handledning om kanariefåglar 
(Stockholm 1882 resp. 1892);

V. Lange, Om Kanariefoglar. Fullständig anvisning till deras kännedom, skötsel 
och uppfödande. Stockholm 1843. Fler upplagor följde.

Hermann Ahrendts, Handledning vid fåglars uppstoppning, kanariefåglars 
häckning och uppfödning, deras sjukdomars behandling samt att lära inhemska fåg-
lar att tala. Stockholm 1854. En andra upplaga kom 1862.

Chr. L. Brehm, Kanariefoglarne, deras skötsel och fortplantning, om bastardafvel, 
sjukdomar m. m. Med afbildning af en häckbur. Stockholm 1869. Författare till 
det tyska originalet Die Wartung, Pflege und Fortpflanzung der Canarien-vögel, 



Sprosser, Nachtigallen etc. (Weimar 1855), var den kände tyske ornitologen, 
kyrkoherden i Renthendorf, Christian Ludwig Brehm. ”Der Vogelpastor” 
gav ut flera epokgörande ornitologiska verk och var far till den möjligen 
ännu mer kände Alfred Edmund Brehm, utgivare av det omfattande po-
pulärvetenskapliga verket Tierleben, på svenska Djurens liv (första upplaga 
1874–76).

(Anonym): Kanariefogeln, hans varieteter, skötsel och fortplantning. Med sju trä-
snitt. Bearbetning från engelskan. Stockholm 1871. Flera senare upplagor som 
nr 48 i serien Allmännyttigt handbibliotek på Sigfrid Flodins förlag. 
En bearbetning och framförallt förkortning av ett populärt engelskt verk 
av prästen Francis Smith, The Canary, its varieties, management and breeding. 
With portraits of the author´s own birds. Den första upplagan på 1860-talet 
följdes snart av flera. 

Författaren framställer kanariefågelskötseln som en oskyldig och sedlig 
förströelse för hela familjen så länge den bedrivs med måttfullhet. Det är 
en av hans döttrar som har illustrerat boken med de egna fåglarna som 
förlagor. Författaren är mycket kritisk mot den utbredda tävlingsivern när 
det gäller uppfödning och utställning av kanariefåglar bland de arbetande 
klasserna. Mycket pengar är i omlopp och den som gör en dålig affär kan 
få gå från hus och hem. Utställningar och tävlingar äger rum på pubar 
och detta ibland till och med på söndagar. Boken utgör i sitt original en 
äkta viktoriansk moralitet. Inget av detta lyser dock igenom i den svenska 
bearbetningen.

Handböckerna som beskrivits ovan är alla kortfattade och praktiskt in-
riktade. De mest utförliga omfattar drygt 90 sidor och endast i två av dem 
förekommer illustrationer. Beskrivning av kanariefåglars skötsel före-
kommer under 1800-talet också i tidskrifter som Svenska Familj-journalen 
(”Kanariefåglarna”, i årg. 13 (1875), 180–181) 
och även i böcker om hushållning, till exem-
pel Mathilda Langlets Husmodern i staden och på 
landet (Stockholm 1884). 

År 1894 utkom på Sigfrid Flodins förlag 
den första boken om kanariefåglar på svenska 
som inte är en översättning. Det är Lorens 
Emanuel Björkmans Handledning i kanariefå-
gelns vård och avel.

Den i Stockholm nyetablerade fågelhandla-
ren Axel Cohn utgav 1898 Anvisning om kana-
riefågelns rätta behandling och skötsel.



22

Roger Gyllin

Strindbergs kanariefåglar
En dag, förmodligen var det 1907, steg en äldre, elegant klädd herre in i 
Axel Cohns Fågelhandel i Stockholm. Mannen lyfte på sin halvhöga grå cy-
linder och frågade butiksinnehavaren artigt om han kunde beredas möjlig-
het att få studera burfåglarnas beteende lite närmare. Butiksinnehavaren, 
som inte kände igen besökaren, beviljade denna anspråkslösa anhållan. 
Brorsonen Helge, som vidarebefordrat denna händelse till eftervärlden, 
såg emellertid direkt att besökaren var författaren August Strindberg.

Diktaren stannade en lång stund i butiken och studerade sakligt och in-
gående bland annat vävarfåglarnas byggmetoder och kardinalernas säregna 
uppförande. Om han senare omsatte just dessa observationer i sitt skrift-
ställarskap är inte känt. Hans allmänna fågelintresse är dock väldokumen-
terat och grundlades tidigt. Som han själv säger i den åtminstone till stor 
del självbiografiska romanen Tjänstekvinnans son (någon tjänstekvinnas son 
var förvisso inte den i solid borgerlig miljö uppvuxne Strindberg): ”Och 
fåglarne kände han på låten, på fjädrarne och till och med på äggen.” Men 
tiden var som den var och ”fågelbon plundrades” och ”hemma i backarne 
sköts snart kramsfågel”.

Strindberg var vid sitt besök i Cohns Fågelhandel långtifrån någon no-
vis beträffande burfåglar. Han var tvärtom sedan barnsben väl förtrogen 
med uppfödning och skötsel av både kanariefåglar och andra sångfåglar i 
bur: ”Dessutom var han djurvän och hade kanariefåglar, som han vårdade 
med omsorg”, som det står i Tjänstekvinnans son. Däremot är det nog mer 
än tveksamt om man kan kalla den vuxne Strindberg för djurvän. Till ex-
empel avskydde han hundar, vilka han i En dåres försvarstal kallar ”vidriga 
odjur”.   

Brev om Strindbergs fåglar
Än tydligare än i Tjänstekvinnans son framgår den unge Strindbergs intresse 
för kanariefåglar av hans brev till den äldre brodern Oscar, bland annat när 
denne vistades i Paris i början på 1860-talet. Några exempel ur olika brev 
som den mycket unge Strindberg skrev åren 1861–1862:

”Mina fåglar hafva haft 2 ägg hvardera häcken men de dogo andra 
dagen och den gamla gula honan har äfven dött troligen af för 
mycket mat, men jag har köpt en gul hona af Anton för en Rdr”.

”Jag skrifver detta bref vid öppet fönster på gafveln åt stora ber-
sån och har roligt åt en bofink som håller på att bygga i trädet 
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utanför. Slagtar Falk, nedanför oss, har dött. Oscar Selander och 
Röhl samt alla bekanta helsa till dig. Skrif snart beder din vän 
och Broder August. P.S. Antons fåglar hafva äfven haft en unge 
som äfven dött.”

”Emil är nu i trädgården, såsom dräng. Han skall i höst till sjös. 
Han har en kanariehona, hon har varpit 7 ägg, utan någon hane, 
men hon har hackat sönder dem. Mina foglar hafva haft ungar 
ett par gånger, men de hafva dödt”.

”Broder Oscar! Jag får underrätta dig att vi må bra och hafva 
helsan. Axel och jag läsa ferier ifrån kl: 7 om morgnana till half 
tio derefter ifrån tolf till half tu: Mina fåglar må bra och ungen 
håller på att äta sjelf.”

”Häromdagen hände mig en olycka, jag skulle göra rent åt fog-
larne och de voro i salen därföre släppte jag ut dem då kom en 
mängd Gråsparfvar på fönstret hvarföre jag öppnade det och 
straxt flög den svartfläckiga ungen ut öfver gatan jag hörde efter 
honom men han är försvunnen.”

Fågelsång
Kanariefåglar figurerar nu inte bara i breven till Oscar och i Tjänstekvin-
nans son utan också på åtskilliga andra håll i Strindbergs verk, ibland kon-
kret, ibland metaforiskt. En särskilt intressant passage hittar man i Vivi-
sektioner: ”det världsberömda hotel Beau-Rivage där kejsare och kungar 
bruka bo, och där magnolian och Libanoncedern äro blandade med lagrar 
och japanska kvittenträd; och där i en grupp nordiska granar hörde jag en 
ovanlig fågel sjunga starkt och länge. Jag stannade troende först att det var 
en utsluppen kanariefågel av första sort; men ändrade snart mening gis-
sande på en lövsångare. Näktergalen tänkte jag icke på, ty den var ju enligt 
damernas bestämda uppgift en melankolisk nattfågel. Och det här var en 
överspänd glad sångare som sjöng mitt i solskenet och fortsatte att sjunga 
hela dagen, men tystnade mot natten. Han hade en lång komposition, lik-
som kanariefågeln, stor rutin, och när jag hört honom en stund lutade jag 
åt den meningen att det var näktergalen ändå.”

Detta stycke ger en smula relief åt Strindbergs påstående att han som 
barn skulle ha känt fåglarna ”på låten”. Man får inte uppfatta detta ut-
tryck som alltför bokstavligt. Inte ens tidens naturalister var några större 
mästare vid identifiering av fågelsång och Strindberg förstås än mindre. 
Ändå är det, för den som är det minsta ornitologiskt bevandrad, anmärk-
ningsvärt att Strindberg tvekade om en viss fågelsång, som han hörde både 
länge och väl, kom från en kanariefågel (vars sång han ändå måste ha varit 
väl bekant med), en lövsångare eller en näktergal. Det kan trots allt inom 

August Strindberg, 1881.
Fotograf: Robert Roesler. 
Reproduktion: UUB.
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fågelvärlden knappast finnas två sånger som är mera åtskilda än lövsånga-
rens mjuka melodi och näktergalens slagverk.   

Oftast förekommer kanariefåglar lite vid sidan om i Strindbergs verk, 
utan bäring på skeendet i stort. Det finns dock ett verk där en burfågel 
spelar en central roll och där man med tanke på högreståndsmiljön och de 
dramatiska händelser som utspelas skulle förvänta sig att burfågeln ifråga 
vore en kanariefågel. Det handlar om det helt avgörande ögonblick när 
fröken Julie skall fly med Jean. Hon vill ta med sig sin burfågel, vilket Jean 
anser omöjligt. Han avgör frågan med att inför fröken Julies ögon blodigt 
nacka hennes älskade burfågel: inte en förväntat ståndsmässig kanariefå-
gel utan en helt alldaglig grönsiska.

Litteratur
Gunnar Brusewitz, Guldörnen och duvorna. Fågelmotiv hos Strindberg. Stock-
holm: Wahlström & Widstrand 1989.

Brev från den 12-årige Strind-
berg till brodern Oscar [1861]. 
Kungl. biblioteket.
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Ingvar Svanberg

”Svenska kanariefåglar”
Kanariefåglar förblev länge exklusiva, förunnade endast bättre bemedlade 
att kunna anskaffa. Större delen av befolkningen var därför hänvisad till 
sångfåglar som man kunde få fatt på närmare håll. Fågelfängare tillhanda-
höll därför domherrar, grönsiskor, hämplingar, steglitsor och andra arter. 
Ofta var det allmogepojkar som sålde fåglar som de fångat med hjälp av 
enkla slagfällor, snaror eller limspön. 

Det fanns även mer specialiserade fågelfängare. Carl-Michael Bellman 
observerade i trängseln bland sillpackare, skräddare och bagarpojkar på 
Skeppsbron också fågelfängare (Epistel 33). I ett reportage, signerat Au-
gust Blanche, i Illustrerad Tidning från 1860 får vi närmare lära känna några 
av Stockholms fågelfängare. De tillhörde resandefolket och stod vid Norr-
bro och sålde grönsiskor, domherrar och sidensvansar till hugade köpare. 
Men de lärde också starar att härma människoröster och dresserade kana-
riefåglar, så uppenbarligen rörde det sig om skickliga fågelhanterare, vars 
historia i dag fallit i glömska. 

Handelsnamn
För att göra fåglarna mera attraktiva såldes de ofta under mer fantasifulla 
benämningar. Det är ju ett beprövat knep som även fiskhandlare nyttjat in 
i vår tid. Linné nämner att snösparven, som han själv höll i bur under sin 
tid som läkare i Stockholm, såldes som paradisfågel. Den ofta orädda tall-
biten, som lätt lät sig fångas, tillhandahölls som svensk papegoja. Ännu på 
1870-talet sålde den under benämningen svensk papegoja. 

Siska är kanske också en benämning som forna fågelhandlare av utländsk 
härkomst gett oss. ”Siskan är een skön Sångfogel, och lustig hafwa vthi Bu-
rar”, heter det i en handbok från 1600-talet, och syftar på grönsiskan som 
redan under medeltiden var en populär sällskapsfågel, också i Sverige.

Inhemsk sångfågel
En annan uppskattad sångfågel i handeln var länge grönfinken. Den sål-
des redan i början av 1700-talet under benämningen svensk kanariefågel, ett 
namn som levde kvar ända in på 1900-talet. Linné berättar att grönfinken 
”siunger rätt artigt i burar”. Linné hade själv hållit åtskilliga rumsfåglar 
i sin studentlya. Där fanns mesar, siskor, lärkor och finkar ”som jag födt 
upp i cammaren”, skriver han. Svensk kanariefågel var ett handelsnamn som 
säkert föranletts av grönfinkens karakteristiska långa, drillande, lite skarpa 
sångstrof som minner om kanariefågelns sång, kombinerat med storleken 

Henry J. Fulljames, The greenfinch: 
its proper feeding caging and manage-
ment in captivity. London, u.å.
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och kanske också färgen. Även kanariefåglar var ofta gröna, och grönfin-
ken hade ju dessutom lite gult i vingteckningen. I Norge kallades den fak-
tiskt norsk kanariefågel och i Danmark salufördes den ännu i början av förra 
seklet under benämningen svenske (en del menar dock att det är ett gam-
malt tyskt låneord som syftar på fågelns läte snarare än att det skulle vara 
frågan om en ursprungsbeteckning). Grönfinken uppges bli sin vårdare 
mycket tillgiven, ”sätter sig gärna på hans finger och axel och kommer, 
när han ropas”, skriver L. E. Björkman. Norrmannen F.O. Guldberg ger i 
Udvalgte burfugle (1879) en uppskattande skötselbeskrivning.

Grönfinken fick tjäna som substitut för riktiga kanariefåglar. Lantbru-
karen Olof Christoffersson minns från Skytts härad i Skåne att grönfinken 
var en ”mycket tacksam och vänlig fågel som sjöng vackert med en mild och 
behaglig ton”. Ännu i mitten av 1900-talet kunde den uppbringas i handeln. 

Numera är det inte längre tillåtet att ha grönfinken i fångenskap i Sve-
rige, men särskilt i Belgien, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Tysk-
land och på Malta är den omtyckt som sällskapsfågel. Den häckar utan 
svårighet och är på samma sätt som kanariefågeln, måsfinken, undulaten 
och zebrafinken odlad i generationer. Därtill finns den företrädd i en rad 
färgmutationer, såsom helgul lutino med röda ögon, agat, isabell, kanel 
och silver. Därmed är den att betrakta som en domesticerad fågel, men 
som svensk kanariefågel kan den inte längre marknadsföras. 

Litteratur 
Ingvar Svanberg, Siskeburar och guldfiskskålar: ur sällskapsdjurens kulturhisto-
ria. Stockholm: Arena 2001.

Lutino grönfink 
(Fotograf: Tim Roche, 2009).
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Karin Dirke

Mannen som ångrade sig
”Fågeln, som är skapad att fritt sväva i luften och fröjda sig åt Guds härliga 
natur, måste, då han innespärras i en liten bur, känna en ständig längtan 
efter friheten”. Så uttryckte sig den gamle fågeluppfödaren och burfågels-
experten Lorens Emanuel Björkman (1840–1931) efter sin omvändelse på 
ålderns höst. Hans kärlek till de bevingade vännerna skiftade skepnad över 
åren. Björkman hade publicerat skötselråd om kanariefåglar för allmänhe-
ten, i såväl artiklar i Idun 1893 som i sin Handledning i kanariefågelns vård 
och afvel (1894, ny utg. 1917). I dessa skrifter argumenterade Björkman 
vältaligt för hållande av småfåglar i bur. ”Burfåglarne synas trifvas mycket 
godt i fångenskapen, och kanariefågeln, som föds i fångenskapen, kan icke 
sakna friheten” skrev han i Idun i sin uppmaning till tidningens ”läsarin-
nor” att skaffa sig ett exemplar av den ”gula älsklingen”. Den avlade bur-
fågeln menade Björkman är en ”kulturfågel”, domesticerad och präglad av 
sin tillvaro i människans närhet. 

Björkman, som var folkskollärare och journalist, hade ett stort intresse 
för husdjur och deras relationer till människor. Han skrev och översatte 
under senare hälften av 1800-talet facklitteratur om boskapsskötsel, men 
blev i början av 1900-talet alltmer intresserad av djurskyddsfrågor. Han 
kom tidigt i kontakt med den svenska djurskyddsrörelsen och publicerade 
berättelser och information om djurens vård. Framför allt producerade 
han en ström av känslosamma berättelser och anekdoter, somligt från tid-
ningsvärlden och annat ur fantasin eller egna erfarenheter, till glädje och 
nytta för djurvänner i alla åldrar. 

Djurskyddet och de bevingade vännerna
Björkmans kärlek till de bevingade vännerna formades tidigt av djur-
skyddsidéerna. Redan sin bok Om burfåglar, deras vård och afvel (1902) ut-
tryckte Björkman tveksamhet om hållandet av vilda fåglar i bur. Att hålla 
insektsätande flyttfåglar i bur tycktes för Björkman vara ett dubbelt över-
grepp mot fåglarnas natur. Inte bara förhindrades fågeln från att röra sig 
fritt utan också från att följa sin starka drift att flytta. Flyttfåglarna hade 
en särskild charm för det sena 1800-talets fågelvänner då de verkade vara 
verkligt sanna fosterlandsälskare, som varje vår återvände till fädernes-
landet med en trogenhet som tycktes svårfunnen hos människor. Denna 
vurm för flyttfåglarnas patriotism var legio i det förra sekelskiftets kultur. 
Den gav upphov till en hel genre inom poesin.

Fågelskyddet var under Björkmans tid väl etablerat i den svenska djur-
skyddsrörelsen. I själva verket kan fågelskyddet sägas vara djurskyddets 
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svenska grund. Den första svenska djurskyddsföreningen som bildades var 
Sällskapet Småfoglarnes Vänner i Göteborg 1869 som sedermera ändrade in-
riktning till att omhulda alla tama djur. Sällskapet anlade en park i Göte-
borg, kallad Fågelro, till fristad åt de små fåglarna. Fågelskyddet skilde sig 
från det övriga djurskyddet dels genom att det omfattade även vilda små-
fåglar och dels genom sin internationella karaktär. Opinionen i Sverige 
var stark – liksom i flera andra europeiska länder – mot den småfågeljakt 
som bedrevs runt Medelhavet. Det ordnades internationella kongresser i 
syfte att skapa överenskommelser om att skydda fåglarna mellan länder 
som flyttfåglarna passerade. En av de ledande i småfågelskyddet var Elna 
Tenow (1862–1944), djurskyddets Grande Dame och en av dess främsta 
agitatorer och skribenter runt sekelskiftet 1900. Det var också hon som 
författade förordet till boken Vi och våra husdjur (1923), där Björkman ut-
trycker sin slutliga aversion mot hållandet av de bevingade vännerna i bur.

Fåglar som förebilder
Björkman framhöll fåglarnas sång och deras älskvärda uppträdande som 
grund för intresset för att hålla dem som sällskapsdjur. Fåglarna hade inte 
minst förmågan att väcka den varma djurskyddsvurmen hos barn som 
växte upp i hem som genljöd av deras sång. Fåglarnas beteende tycktes för 
Björkman, liksom för de övriga djurvännerna, vara ett ideal, en illustration 
av ett sant kristligt sätt att leva. Fåglarna sjöng gladeligen trots livets alla 
vedermödor. De vände utan att klaga andra kinden till och fogade sig i 
ett borgerligt kärnfamiljsideal centrerat kring det gemensamma boet. Fåg-
larnas trohet framhölls inte minst när det blev tal om deras ”äktenskap”. 
Man noterade i djurskyddsrörelsen hur trogna fåglarna i allmänhet var 
mot sin make eller maka. I en artikel i djurskyddspressen från Björkmans 
tid kunde man läsa att sämjan i småfåglarnas äktenskap var sällsynt god 
eftersom ”honan vanligen rättar sig efter hanen”. Björkman själv berät-
tade i en av sina anekdoter ur Om konsten att umgås med djuren om ett par 
rapphöns, där hönan först dör på grund av att hanen – i sin stora kärlek till 
honan – gett henne för mycket mat då hon ruvade. Kort därefter dog även 
hanen – av sorg efter sin stora förlust.

För Björkman representerade småfåglarna skönhet, trohet och så små-
ningom även frihet. Under den senare delen av sitt liv framhöll Björkman 
alltmer detta sista. I en berättelse ur samlingen Livet på Björksäter utgiven 
1927, några år innan hans död, förtäljer Björkman om en pojke som fångat 
några tallbitar som nu erbjuds till försäljning. Fadern på Björksäter köper 
allihop för att i nästa ögonblick öppna burens dörr och ge dem fria. Gud 
och naturen vill att fåglarna ska ha frihet och familjeliv, menar han. Vid 
denna ståndpunkt fastnade även Lorens Emanuel Björkman. 

Litteratur 
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Lars Christiansen

Svenska harzerkanarier
Välsjungande kanariefåglar, uppfödda och specialtränade närmast som en 
hemindustri i gruvstäderna i Harz i Tyskland, började spridas över värl-
den redan under tidigt 1800-tal. Ursprunget var från Tyrolen inflyttade 
gruvarbetare som tagit sina färdigheter i kanariefågeluppfödning med sig. 
Konsten bestod i att få fåglarna att häcka och föda upp ett stort antal ungar 
och att sedan lära de unga hanarna att sjunga mjukt och melodiskt med 
hjälp av försångare. De sattes helt enkelt i sångskola och fick tillbringa 
några månader i en liten bur utom synhåll från varandra för att koncentre-
ra sig på inlärningen. Försäljningen av dessa Harzer Roller, harzerkanarier 
eller rullsångare, blev en exportsuccé ända fram till Första världskriget. År 
1906 exporterades till exempel 275 000 kanariefåglar enbart till Förenta 
staterna, de flesta separat i små burar med ett sinnrikt utfodrings- och 
vattningssystem som enkelt kunde skötas av en man under överresan. Den 
lilla staden Sankt Andreasberg utgjorde centrum för denna industriliknan-
de uppfödning och där finns idag ett Harzer Roller Museum. En stiliserad 
transportbur i stort format står vid en av infarterna till staden.

Sverige nåddes också tidigt av kringvandrande fågelhandlare från Harz. 
I Stockholm tog de till exempel in på hotell i Klarakvarteren och annonse-
rade sin vara i dagspressen. Uppfödning och sångträning av kanariefåglar 
efter modell från Harz ägde säkert rum på sina håll i Sverige redan under 
1800-talet. Men det var först efter sekelskiftet som detta utvecklade sig 
till något som vi idag skulle kalla en hobby, framför allt i södra och västra 
Sverige. Uppfödare organiserade sig i föreningar som Kanaria i Göteborg 
(1906) och Malmö Harzerodlarförening (1926).  Senare tillkom Trelle-
borgs Harzerodlarförening och under en period på 1980-talet fanns det 
också en förening för harzerodlare i Uppsala. Vid SM i Harzersång 1984 
tog förövrigt uppsalaföreningen hem de tre första platserna och lagsegern. 

Framgångsrika sångtävlingar
Tävlingsmomentet var från början en viktig drivkraft i uppfödningen av 
harzerkanarier. Det gällde att få fram sångare som i kollektioner om fyra 
kunde återge de godkända sångturerna enligt den tyska enhetsskalan. 
Grundturerna kallas Hohlroll, Knorr och Waserroll. Därpå följer speci-
alturer och så kallade godkända turer. Metoden, själva sångskolan, följer 
oftast det traditionella mönstret med en äldre hane som försångare och de 
unga hanarna i separata träningsburar, även om det ibland har gjorts för-
sök med mekaniskt återgiven eller inspelad ”försång”. När harzeruppföd-
ningen var som mest utbredd i vårt land var tävlingarna en stor begivenhet 

Stadgar för föreningen 
Kanaria 1906. 
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Uppfödare av harzerkanarier. 
Fotograf okänd. 

också bland den fågelintresserade allmänheten. Särskilt utbildade domare, 
ofta från Tyskland, kom för att bedöma sångprestationerna. De satt enskilt 
i ett rum där fåglarna högtidligt bars in i sina tävlingsburar, fyra och fyra. 
Efter att ha bedömts och fått sina poäng bars de ut till spänt väntande 
uppfödare. Såväl tävlingarna som resultaten refererades i dagspressen. Så 
skriver till exempel Göteborgs-Posten den 13 december 1943 under rubriken 
”Många priser vid kanariefåglarnas stora sångtävlan”:

”Föreningen Kanaria har denna gång åter haft sin stora sångtävlan 
mellan sina bevingade sångare förlagd till Göteborg och i går mid-
dag skedde prisutdelningen vid en liten festlighet i ABF:s lokaler 
vid Pusterviksgatan. Prisdomare hade varit herr Gösta Niehoff, 
Malmö, med tvenne göteborgare hrr Allan Johansson och Enar Jo-
hansson som bisittare. 82 hanfåglar hade deltagit och det var en 
imponerande samling priser som stod till de tävlandes förfogande.”  

Så följer en förteckning över priserna, bland dem Göteborgs-Postens vand-
ringspris för bästa fågel, och deras mottagare.

Organiserade kanarievänner
Kamratskapet i föreningarna och själva skönhetsaspekten i den förädlade 
kanariefågelsången var förstås också sådant som bidrog till utvecklingen 
av intresset för rullsångaren. I stadgarna till Malmö Harzerodlarförening 
står det i den första paragrafen: ”Föreningens ändamål är, att genom enig 
sammanhållning bland intresserade fågelvänner, verka för harzerfågelns 
förädling och utbredning.”

I föreningens utställningskatalog 1960 skriver man lyriskt:

”Intet kan väl vara skönare i ett hem, än att där kunna få av-
lyssna en, i rena toners mångfald sjungande fågel, som besitter 
förmågan, att behärska och framföra såväl näktergalens som an-
dra fåglars olika sångturer. Harzerfågeln har fått denna guda-
gåva och också blivit erkänd, såsom världens skickligaste sångare 
i fågelsläktet.” 

Efterfrågan på poängbedömda rullsångare var också tämligen stor. Ännu 
på 1980-talet kunde man köpa sådana i zoo-butiker i Malmö.

Som en sammanhållande länk mellan uppfödare i de olika föreningarna 
fungerade under en period Svenska Harzerodlareförbundet som också ut-
gav tidskriften Kanaria mellan 1932–1937. Tidigare hade Malmö Harzer-
odlareförening gett ut tidskriften Burfågelvännen, tidskrift för harzerodlare 
och burfågelvänner. En tysk handbok av G. Gross översattes 1934 till svens-
ka: Den ädla kanariefågelns sång och dess värdering. Översättare var en av de 
mest kända uppfödarna, Hjalmar Ekenstierna, med adress Tullkammaren, 
Clemenstorget i Lund.

 



32

Ingvar Svanberg

Universitetsvaktmästare Carl Johan 
Forslings hybrider
Det är inte mycket vi vet om den gamla universitetsvaktmästaren Carl 
Johan Forsling som tjänade akademin i över 39 år. Dock vet vi att han 
var född den 13 juli 1872 i Österlövsta socken i nordvästra Uppland och 
anställdes vid universitetet 1898. En sak känner dock många till, nämligen 
den i akademiska kretsar gärna berättade anekdoten att universitetsvakt-
mästare Forsling, med tjänstebostad i universitetshuset, använde formule-
ringen ”universitet finnes i huset”, när han annonserade om uthyrning av 
lediga rum för studenter i Upsala Nya Tidning. 

Nu skall man inte förstöra en så god historia med källkritisk gransk-
ning, men som universitetsarkivarie Johan Sjöberg vänligen påpekat, bod-
de Forsling, till skillnad från sina kolleger, aldrig i universitetshuset utan 
flyttade istället runt i dess närhet: år 1898 på S:t Johannesgatan 5, från 
1899 på Övre Slottsgatan 7, från höstterminen 1920 på S:t Larsgatan 2 och 
från höstterminen 1926 på Slottsgränd 7. 

Mindre känt är däremot att han var en gudabenådad fågeluppfödare, 
och i synnerhet av hybrider mellan kanariefåglar och andra finkar, men 
också mellan en rad andra finkfåglar. Några av hans hybrider hamnade på 
Skansen, där de kunde beskådas av en intresserad publik. Andra donerades 
till vetenskaplig granskning och finns alltjämt bevarade både på Naturhis-
toriska riksmuseet i Stockholm och på Evolutionsmuseet i Uppsala. 

Duktig uppfödare
Att odla hybrider är en gammal tradition bland kanariefågeluppfödare och 
finns belagd sedan 1600-talet. I andra länder har det till och med blivit 
en egen gren inom kanariehobbyn som gett upphov till speciallitteratur i 
ämnet, exempelvis Heinrich Zuschlag, Der Bastard-Kanarienvogel: der Zucht 
einheimischer Finkenarten mit Kanarienweibchen zu schön gezeichneten wetter-
harten und sangesfreudigen Vögeln (1911). 

Vi har redan mött Linnés fascination över Franz Mikaël von Akens hy-
brider mellan steglits och kanariefågel i Örebro och denna hybridodling är 
fortfarande populär bland många odlare i Europa. Det är också den kanske 
enklaste hybriden att odla. Men Forsling måste ha haft en särdeles god 
hand om fåglar, ty han lyckades få avkomma mellan en rad omvittnat svåra 
kombinationer av finkfåglar. 

Zoologen Einar Lönnberg fick upp ögonen för de märkliga hybriderna 
och publicerade åtskilliga artiklar i tidskriften Fauna och Flora mellan 1908 
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och 1925 om Forslings hybrider. Lönnberg var uppenbarligen fascinerad 
av ämnet.

Forsling kommer själv till tals i en artikel från 1919 där vi får intressanta 
inblickar i hans fågelhållning. Han hade infångat steglitsor för att ha till 
hands i sin bastardavel. Nu skulle han försöka med grönfinkhane och steg-
litshona. Men kanariefåglarna fick hjälpa till: 

”Jag hade då sex kanariepar till hands för att ruva. Steglitshonan 
värpte under sommaren nio stycken ägg, som lades under de oli-
ka kanariehonorna, som kläckte sju stycken ungar för sommaren 
af bastarderna. Alla sex kanarieparen uppförde sig lika mot de 
små ungarna på så sätt, att de beto vingar och ben af dem, utom 
en som jag hann rädda, innan fostermodern hann mera än vrida 
om ena foten på den, som ännu synes på densamma.”

Man förstår att det inte var enkelt, och orsaken till kanariefåglarnas ovilja 
att mata avkomman förstod han inte. Däremot visste han råd om hur han 
skulle rädda den kvarvarande ungen:

”Då jag hade en bastard mellan kanariefågel och steglitsa (hane), 
som satt ensam i en bur, och dylika bruka vara mycket hjälp-
samma med att mata små fågelungar af hvilken art som helst, så 
tog jag och lade den lilla ungen i ett rede och satt in i buren till 
honom, då jag icke hade någon annan utväg till försök, och de 
andra endast mördade. En timma därefter, då buren undersök-
tes, fann jag icke blott ungen vid lif, utan till min stora glädje, att 
den även fått rikligt med mat. Tur var, att det var mycket varmt 
dessa dagar, ty den nya fosterfadern skylde aldrig ungen, utan 
stod endast på boets kant och lutade sig däröver. Men födde upp 
den gjorde han till en stark och grann fågel.” 

Forsling fortsatte hängivet med sin hobby, samtidigt som han skötte sitt 
dagliga jobb på universitetets vaktmästeri. Ännu 1932 inlämnade han en 
av honom uppdragen bastard mellan tam ka-
nariefågel och den ostafrikanska ädelsångaren 
(Serinus leucopygius).  

Forsling avled söndagen den 2 mars 1952 
och begravdes på Uppsala gamla kyrkogård.

Litteratur
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Illustratör Axel Ekblom 
(Ur Fauna och flora 1908). 



34

Ingvar Svanberg

Österbottningen som inspirerade 
Nordens kanariefågelvänner
Bland de eldsjälar som bidrog till kanariehobbyns modernisering under 
1900-talet återfinner vi finlandssvensken Curt af Enehjelm. Hans böcker 
torde alla något äldre som sysslat med sällskapsfåglar ha kommit i kontakt 
med. Han föddes den 29 juli 1903 i Vasa i Finland och började redan som 
ung att föda upp fåglar. På 1920-talet for han till Danmark för att utbilda 
sig. Där etablerade han sig snart som framgångsrik uppfödare och utställa-
re. Hans ankomst till Danmark sammanföll med en dynamisk tid då fågel-
hobbyn var på stark frammarsch i landet. Förgrundsgestalter var fågelod-
lare som Valdemar Wiese (1852–1921) och Christian Lund (1867–1929).

Enehjelm blev snart en viktig portalfigur inom dansk fågelhobby, från 
1930-talet också i egenskap av författare till handböcker som såldes i hela 
Norden. År 1933 kom han med i styrelsen för Foreningen for Fugleven-
ner. Han var med att bilda såväl Dansk Undulatopdrætter Klub (1932) 
som Dansk Kanarieforening (1937). Enehjelm talade flytande danska med 
finlandssvensk accent, och sina böcker skrev han på danska. 

Uppfödare och publicist
Det var dock inte som kanarieuppfödare, utan som undulatodlare Ene-
hjelm först gjorde sig ett namn. Sina erfarenheter samlade han i boken 
Alt om Undulaten (1933). Redan efter något år hade den hunnit tryckas 
i över 5000 exemplar, något som vittnar om den popularitet undulaten 
hade hunnit få. Enehjelms rykte som fågelodlare spred sig. I sin bostad 
födde han förutom undulater i alla färgvarianter även upp måsfinkar och 
tropiska finkar, vilka han avyttrade till intresserade. Han kunde också till-
handahålla ändamålsenliga burar och voljärer. Under åren 1935–39 redi-
gerade han tidskriften Stuefuglene. ”Vad Rudolf Neunzig är för Tyskland 
på fågelliebhaberiets område, är Curt af Enehjelm för Danmark” skrev 
förläggaren J. Fr. Clausen, som utgav hans första bok. ”Han är vårt lands 
största kännare av burfåglar”, heter det vidare. Enehjelm skrev 1935 föror-
det till den danska översättningen av Rudolf Neunzigs De tropiske Stuefugle, 
likaså utgiven på J. Fr. Clausens förlag, som Enehjelm för övrigt förblev 
troget livet ut. Neunzigs bok är rikt illustrerad med originalteckningar av 
zookonservatorn Henning Scheel i Köpenhamn. Samma bilder kom sedan 
att användas i många av Enehjelms egna publikationer. 

Enehjelm var övertygad om att fågelhobbyn var till gagn för människor 
och bidrog till att främja intresset för djur och natur i allmänhet. Han avvi-
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sade kategoriskt det motstånd mot sällskapsfåglar som redan på 1920-talet 
fanns i djurskyddskretsar. ”Det är absolut inte djurplågeri att hålla fåglar 
i fångenskap, självklart under förutsättningen att de hålls i rymliga burar 
och får den rätta skötseln och vården”, skrev han 1935. Han såg det som 
sin uppgift att vägleda nybörjare till en god fågelhållning. Därför utgav 
han 1936 också Den ny Kanariefugle-Bog, som fram till 1954 utkom i fem 
utgåvor. År 1940 samlade han sig till en närmare dubbelt så stor volym 
med titeln Den store Kanariefuglebok, som blev en klassiker för alla kanarie-
fågelintresserade. 

Åter till Finland 
När vinterkriget bröt ut i Finland 1939 valde Curt af Enehjelm att av-
yttra sin fågelsamling och återvända hem. Efter kriget utnämndes han till 
föreståndare för Högholmens djurpark utanför Helsingfors, där han fick 
disponera en ö på närmare 20 hektar. I boken Prydfasaner (1973) återger 
Enehjelm en del av sina erfarenheter av olika fasanarter som hölls under 
hans tid på Högholmen. Eftersom djurparken ligger omgiven av vatten 
kunde han bland annat med goda resultat hålla silverfasaner frigående. 
Enehjelm byggde vid sin tjänstebostad på nytt upp en privat fågelsamling.

På 1950-talet nådde Enehjelm på allvar också den svenskspråkiga publi-
ken. Fågelhobbyn var på stark uppgång. År 1952 medverkade han i den av 
länsveterinären Uno Plazikowski (1905–77) utgivna tidskriften Vivarium. 
Snart utkom Enehjelms Den stora undulatboken (Gleerup, 1953, nya utgåvor 
1954 och 1958) respektive Kanariefågelboken (Gleerup, 1955) i översätt-
ningar av biologen Nils Noréhn (1910–71). Enehjelms kanariefågelbok är 
den enda kanariefågelbok av vikt som utgavs på svenska under 1900-talet. 

År 1959 utkom Talande undulater respektive Tropiska burfåglar. Dessa 
titlar kom senare i nyare utgåvor. I Sverige blev Enehjelm vid mitten av 
1960-talet medlem 554 i Sveriges Burfågelvänners Riksförbund (själv var 
jag 550). Att hans böcker om undulater och tropiska finkar utkom i nya 
upplagor, men inte boken om kanariefåglar, vittnar om artens tillbaka-
gång som sällskapsfågel i Sverige under senare hälften av 1900-talet. Hans 
danskspråkiga kanariefågelböcker fanns förstås tillgängliga även i Sverige. 
År 1961 publicerade han en ny reviderad upplaga under titeln Kanariefug-
leboken och 1965 Kanariefuglebok for begyndere. På finska tycks han aldrig ha 
publicerat sig. 

Efter pensioneringen
Curt af Enehjelm stannade som föreståndare för Högholmens djurpark i 
23 år. Vid pensioneringen i december 1968 återvände han med sin dansk-
födda hustru till Danmark och bosatte sig nära Nykøbing på Falster. Där 
kunde han fortsätta med sin fågelhobby och att utge ytterligare böcker i 
ämnet. Såväl Kanariefuglebog for begyndere (3 uppl., senast 1974) som Kana-
riefuglebogen (senast 1975) utkom i åtskilliga upplagor, vilket visar att ka-
nariehobbyn var betydligt starkare i Danmark. Sammantaget utgav Ene-



hjelm ett tiotal burfågelböcker på danska. Åtskilliga har översatts inte bara 
till svenska, utan flera andra språk. Hans Das Buch vom Wellensittich (1957, 
en 7:e uppl. 1983) har förblivit något av ett standardverk för kontinentala 
undulatodlare. År 1979 utgavs den i engelskspråkiga länder uppskattade 
Australian Finches. En uppdaterad version kom 1996 under titeln Finches. 
Enehjelm avled på Falster den 6 juni 1983. 
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Roger Gyllin

Litterära kanariefåglar
Kanariefågelns historia i den svenska skönlitteraturen är längre än man 
skulle kunna tro. Premiärförfattare, om man nu får använda ett sådant 
uttryck, var Haqvin Spegel. I sitt mäktiga barockepos Gudz werck ock hwila 
1685 skriver han målande om kanariefåglarna att de ”kunna Tungan böya 
Så mesterliga, at the Rösten snart förhöya, Snart senkian need igen, så wj 
med Hugnad höra, At it så litet Diur een slijk Music kan göra”.

Kanariefågeln var av källorna att döma ingen vanlig burfågel i det 
svenska 1600-talet. Den är visserligen omnämnd i Sigfridus Aronus For-
sius’ Physica-manuskript ca 1611 liksom i Johan Risinghs dagbok 19 mars 
1654 från hans resa till och vistelse i Nya Sverige 1653–1656, men ingen-
ting tyder på att Forsius hade personlig erfarenhet av kanariefåglar och 
Risingh nämner bara att bland många andra exportvaror från Kanarieö-
arna finns ”ock de sjungande Canarie fåglar”.  

Haqvin Spegels poetiska återgivning av kanariefågelns sång är emel-
lertid sådan att det knappast var fråga om en återdiktning ur främmande 
källa utan den måste rimligtvis bygga på en egen starkt uppskattande er-
farenhet.

Barock och romantik
Efter Gudz werck ock hwila får vi vänta drygt ett halvsekel innan kanariefå-
geln åter visar sig i den svenska litteraturen. Först ca 1740 finner vi en ka-
nariefågel, då den å andra sidan utgör huvudperson i en gravdikt, en under 
1700-talet populär genre. Till de svenska 1700-talsförfattare som nämner 
kanariefåglar hör Olof von Dalin, Carl von Linné och Carl Michael Bell-
man. Sångfåglar i bur var vanliga i de kretsar som de rörde sig i. Bellman 
umgicks exempelvis med Gustava Palmstedt som födde upp kanariefåglar. 
Han skrev en liten kantat 1792 betitlad ”Häckningen” som tonsattes av Jo-
han Wikmanson. Kantaten är dedicerad till både fru Palmstedt och Johan 
Fischerström, vilka båda var omvittnat intresserade av burfåglar. Det är 
fru Palmstedts kanariefåglar som ”Häckningen” handlar om: 

Vackra små, som åt naturen

Hvar och en sin lofsång bär.

Som vid vingens fläkt i buren.

Röjen lustar och besvär.

Kommen att er häckning röna.
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I er egarinnas bur.

Sjung Du hane och du höna.

Sjung om oskuld och natur!
 

Här kan också erinras om Årstafrun, Märta Helena Reenstierna, som i en 
dagbok från 1790-talet skriver om sina älskade kanariefåglar “Petit Roy” 
och “Chevailler D’ éon”, som sjöng vid levande ljus på julafton, men också 
hur en av dem gick ett sinistert öde till mötes när den blev uppäten av 
gårdens katt.

På 1800-talet fortsatte djurgravdiktningen och ett par dikter om döda 
kanariefåglar i seklets början har bevarats, däribland en av Karl August 
Nikander. Överhuvudtaget blev fåglar ett vanligt tema i tidens diktning. 
Ett exempel på detta är finlandssvensken Michael Choræus’ dikt över en 
levande kanariefågel, ”Claras kanariefågel” (1803), verkligen inte något 
litterärt mästerverk men intressant som genrefenomen (”Undan med den 
stygga katten! Friskt med löf, friskt med vatten, Och en såckerbit ibland, 
Utur Claras egen hand!”). 

Till de stora 1800-talsförfattare som ägde kanariefåglar men som veter-
ligt aldrig skrivit något om dem, åtminstone inte i litterär form, hör Esaias 
Tegnér och Johan Ludvig Runeberg. Däremot hittar vi en kanariefågel hos 
Johan Olof Wallin (”Min lilla, Min lillaste Petit”). 

I berättande prosa får vi vänta rätt länge innan kanariefåglarna på allvar 
gör entré i den svenska litteraturen. Till de tidigaste prosaförfattarna att 
nämna kanariefåglar hör Emilie Flygare-Carlén (”en den vackraste kana-
riefågel i förgylld bur”) och Fredrika Bremer  (”I ett litet lusthus i trädgår-
den sjöngo hennes kanariefåglar”).  

1900-talet
I det tidiga 1900-talet finner vi kanariefåglar, både konkret och meta-
foriskt, i en rad verk av Hjalmar Bergman: Vi Bookar, Krokar och Rothar 
(”hon pysslade med sina kanariefåglar, två små gula bollar”), Falska pap-
per (”en bur med kanariefåglar”), Jag, Ljung och Medardus (”Han sa: Alla 
flickor tycker om kanariefåglar. Det är det bästa de vet”), Swedenhielms 
(”Herr Pedersen har kommit för att titta på min berömda kanariefågel”) 
och Clownen Jac (”lär jag ha blängt så kärligt på henne som en katt på en 
kanariefågel”). Av detta får man onekligen intrycket att kanariefågeln var 
en vanlig företeelse i den tidens borgerliga miljö.  

I reseberättelsen Lata latituder gör generationskamraten Sigfrid Siwertz 
iakttagelsen att medan det hos oss är ”gamla fröknar, som resa omkring 
med en kanariefågel bland bagaget”, så ser man i sydliga länder ”oupp-
hörligt stora, starka karlar, som vandra längs vägarna med en fågelbur i 
handen”.

Kanske den mest kända kanariefågeln i den svenska litteraturen hittar 
vi hos Evert Taube i ”Bröllopsresan till Barcelona”, en text och en melodi 
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som en gång i tiden var bekanta för envar (”På promenaden i Barcelona 
stad, gick jag en dag i solen så nöjd och glad och vid min sida gick min 
Alida […] Plötsligt min ljuva kuttrande duva sa: Oh! En kanariefågel det 
vill jag ha”). I den första inspelningen, från 1924, kallas sångtexten rent 
av ”Kanariefågeln eller Bröllopsresan till Barcelona”. Kanariefåglar spe-
lar också en roll vid Taubes första möte med den blivande hustrun Astri: 
”Hon var smärt och vacker på ett liknande sätt som Sörmlandsflickan vid 
Ekenäs Kvarn och i händerna bar hon – inte ett mjölkfat men en bur med 
två kanariefåglar.”

Inte så många svenska boktitlar innehåller ordet ”kanariefågel”. I en 
samling historietter och funderingar 1945 låter emellertid Uno Eng histo-
rietten ”Den besvärliga kanariefågeln” också få utgöra boktitel. Bakgrun-
den är en framställning om hyresuppskov från den obemedlade poetens 
sida ställd till hyresvärden, den godmodige poliskommissarie Gustafsson. 
Sedan framställningen avslagits av den kycklingbensgnagande kommissa-
rien kommer samtalet att röra sig om en uppstoppad kanariefågel på buf-
fén, en gång i levande skick köpt av hans gumma från en apachetyp i Paris. 
Kanariefågeln kom att ändra på hierarkin i hemmet, noterar kommissarien 
morrande: ”Jag har haft husdjur förr, schäfrar, bulldoggar och en apa som 
hade lungsot, men värre stök än med den här stackarn har jag aldrig varit 
med om. Den fick hänga i köket och jag ville inte se’n, men jag märkte 
noga att det var nogare med honom än med mej. Fruntimmer, herrn!” 
Så visst kunde det vara märkvärdigt med en kanariefågel i ett borgarhem 
under mellankrigstiden, i alla fall om den var köpt på Lepintorget i Paris.

Fåglar figurerar i barnböcker i långt mindre utsträckning än björnar, 
hästar, hundar och katter. Kanske skapar man inte en personlig relation 
med en fågel, utom möjligen papegojor, lika lätt som med däggdjur. I syn-
nerhet gör inte barn det. Det är symptomatiskt att även när en bok är 
avsedd för barn, som Hans Petersons Gubben och kanariefågeln 1960), så är 
det inte relationen mellan en fågel och ett barn utan en fågel och en vuxen 
som berättas. 

I takt med att kanariefåglarna försvann från de svenska hemmen efter 
sekelmitten blev de också alltmera sällsynta gäster i litteraturen. Ännu på 
1970-talet finner man dem här och där, t ex i Per Olof Enquists Katedralen 
i München och andra berättelser (1972), Sjöwall/Wahlöös Terroristerna (1975) 
och Ulf Lundells succédebut Jack (1976). När man träffar på kanariefåglar 
i ännu senare verk utspelas handlingen mestadels i historisk miljö, som i 
P.C. Jersilds Holgerssons (1991). I de senaste två decenniernas väldiga flod 
av kriminalromaner och annan spänningslitteratur torde man få leta länge 
innan man hittar en kanariefågel. I en samtida svensk inramning skulle både 
burfåglar i största allmänhet och inte minst kanariefåglar utgöra en anomali.  

Nobelpristagare
Självfallet hittar man kanariefåglar också hos Nobelpristagare, exempelvis 
Ernest Hemingway, Halldór Kiljan Laxness och Harry Martinson. I He-
mingways andra novellsamling, Men Without Women från 1927, heter en av 
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novellerna ”A Canary for One”. På svenska är den publicerad i tidskriften 
All världens berättare 1946, nr 7, med titeln ”Kanariefågel för en ensam”. 
För Harry Martinson, uppväxt i en lantlig, både andligen och materiellt 
torftig miljö, är kanariefågeln inte individualiserad, konkret, utan får stå 
som symbol för instängdheten: Nässlorna blomma (”Hjärtat skulle hoppa 
som en kanariefågel från pinne till pinne i samvetets bur”), Vägen ut (”man 
ska inte sätta sig på en pinne och tro att man är kanariefågel”). 
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