
Erik Rosenberg
- en föregångare i Oset

“ett föredöme för ungdomen och
som sådan en ledstjärna in i en 
framtid som också skall kunna

erbjuda oss naturens alla under”.







En biografi

 Boken om hans liv gavs ut

2002  inför 100-årsminnet 

av hans födelse.

 Erik Rosenberg föddes i

Visnums-Kil I Värmland,  

intill Vänern.





Friheten i Ansgård – ett av uppväxthemmen



Momyra – tillhörde under Eriks uppväxt Karl i Myra. Han 

var fiolspelare och potatisodlare och en som Erik gärna  

besökte som pojke. 1943 blev det hans ”fågelakademi”.



“Rosenbergstugan”



Fridolf – Erik - Karl Erik Gellner – okänd – Ragnhild – Gerda 
samlade 1931 – förmodligen i egnahemmet i Örebro



”Erik hade ingen kikare eller några 

fågelböcker, bara folkskolans naturlära och 

en katalog över Biologiska museet i 

Stockholm att titta i. 

Han var därför mycket glad när Rickard i 

Bengtsgård sköt och gav honom någon 

hackspett eller dylikt så han fick titta sig 

riktigt mätt.”

Berättat av Gerda Rosenberg när sonen Erik 

fyllde 50 år. 





”Nu lell ä dä allt du passer dä, Erk.

Hagkärrsbäsen ä i farta.”





Inför 

uppbrottet från 

Värmland

”Jag ska flötte te 

Örebro i höst å där 

finns elektriskt ljus. Jag 

ska gå opp på slottet å 

räcka lång näsa åt er.”



Till Örebro
Sommaren 1912 kommer han 

till Örebro och börjar på Karro.

Här porträtterad 1917 på I 3 

där familjen bodde.

”Jag minns hur allvarsamt och 

tyst det var i första och andra 

bataljonen, det var 

närkingarna. Men i tredje sjöng 

och skrattade 

värmlänningarna.”



De första 

upptäckterna

”1918 sysslade jag med 

utforskning av fågellivet kring 

Örebro på lediga stunder från 

skolarbetet. Faunan var i 

motsats till floran mindre känd. 

Sjöfågellivet vid västlig 

Hjälmaren var glädjande artrikt 

men föranledde också 

bekymmer. Jakttrycket var 

hårt, sällsyntheter som blå 

kärrhök, brun kärrhök och 

rördrom förde en osäker 

tillvaro.”







Kamerajakt i Oset på vadare i början av hösten 

1934 – ”en ganska rolig sport.”



Debutboken 

kom ut 1934
”Vi har här att göra med en av 
de finaste fågelböckerna i 
nordisk litteratur. Rosenbergs 
beskrivningar av särskilt 
rördrommen, kärrhöken och 
jordugglan är med sina 
fascinerande karaktäriseringar 
unika. Som helhet utgör verket 
ett koncentrat av oöverträffad 
fältornitologiska observation.

Stilen är frisk som en vårvind 
över Hjälmaren.”

Sven Rosendahl i en 
recension av senare nyutgåva.  



Oset på 1930-talet – en del av Örebros ”vilda baksida”.



”Per Albin Hansson ledde 
byggandet av folkhemmet –

Erik Rosenberg skötte fåglarna i 
det.”





Ute i fält för att spela in till radion



Uppvaktning på 

50-årsdagen 1952 





En klassiker i svensk fågellitteratur



Rosenberg som 

fågeltolk:

Arbetade länge med att tolka och 
översätta fåglarnas språk till

till snabblästa karakteristiker och 
beskrivningar hur de låter på 
svenska.

”I många trakter kan man träffa på 
bofinkar som låter ungefär som si-
si-si-si-si-ja-ja-ja-ja-ja- ä bolschevik.” 

En förebild hade han i Sven 
Nilssons Skandinavisk Fauna från 
1858.





Så här beskrev han ”Karakiet”





Internationell världskongress för ornitologer i 

Uppsala sommaren 1950



Han kom på en Sunbeam – hur långt hade 

Sálim Ali egentligen kört?





Område för 

område –

upplaga efter 

upplaga
Genom sina böcker bygger 

Sálim Ali precis som Erik 
Rosenberg upp sin berömmelse 

som ornitolog.

Bygger skrivandet på minutiösa 
anteckningar – dels i en 

”huvudbok”, dels i mindre 
anteckningsböcker från de olika 

expeditioenrna.



Färgbilderna gör det lättare för 

ornitologerna ute i fält



Sálim Ali får se Oset



+ ”där fiskgjusen skär ned i vattnet som en diskus”



Expedition på Svartån förbi Oljehamnen



Medlemmarna I Ornitologiska Klubben skötte Osetvakten, 
grävde och spanade efter fåglar.







En bok som

väckte världen
Hur skulle det vara att möta en 

vår utan fågelsång?

När den amerikanska

marinbiologens bok kom 1962 

slog den larm om hur

bekämpningsmedlen inte bara

tog död på skadedjruen utan

även arter längre upp I 

näringskedjan – som småfåglar

och rovfåglar.





Prisbelönad
1966: Fick Erik Rosenberg 

Linnémedaljen av Kungliga 

Vetenskapsakademien, bland 

annat för sina många 

decenniers fågelobservationer 

och som genom genom sin 

noggrannhet kommit att 

utgöra ett mycket värdefullt 

material vid upptäckten och 

bedömningen av biocidernas 

roll i större sammanhang i vårt 

land.”

Samma år införs förbud mot 

kvicksilverbetning av utsäde. 





Den sista spaningen



Erik Rosenbergs ”testamente”

”Av den svenska fågelvärlden har jag nog 

fått bekanta mig med allt som hör hemma 

här och jag vill att allt detta ska finnas kvar 

för framtiden, så att de som kommer efter 

oss också ska kunna få glädje 

av samma rika fågelupplevelser.”
Ur samtal med filmaren Boris Engström



En vän minns honom:

 ”Rosenbergs tålamod i fält var legendariskt. Han 

ville, han måste själv se och höra allt – hos alla 

arter, i alla väder, under alla årstider – i ofta 

vådlig glömska av hälsans bräcklighet.”

 ” I hans kunnande låt äkthetens, sanningens 

tyngd, där låg fantasi och hängivenhet.”

 Tore Hanson, konservator i Örebro.



Med 

följeslagaren 

Murjek
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