Fr.v Lunchen, nötskrika, lori, kråka

Erik Kjellgren öppnar locket
på en frysbox som står inklämd i ett hörn:
– Där förvarar jag djur som
kommer in om jag inte börjar jobba med dem på en
gång.
Boxen är överfylld av färgglada fåglar och smågnagare.
Han håller upp en Liedlpåse och ler:
– Och här har jag lunchen.

– När jag var 11 år gammal hittade brorsan
och jag en stor sparvhök som ﬂugit mot ett
fönster, den hade inga synliga skador, bara
slagit i huvudet och dött. Vi tog hem den
och hela familjen enades om att man borde
ta den till någon som kunde stoppa upp
den. Mamma ringde runt och hamnade till
slut på naturhistoriska museet som bad oss
komma in med fågel. Det skulle ta ca tre
veckor ﬁck vi veta. När vi kom tillbaka för
att hämta fågeln blev vi mycket besvikna,
särskilt jag: den var klåpaktigt uppstoppad,
inte alls bra gjort.
Det visade sig dessutom att det inte var en
riktig konservator som gjort jobbet utan
någon annan. Dåvarande konservatorn på
museet ﬁck höra om detta och tog kontakt
med Erik. Han frågade honom om han
kunde komma tillbaka och berätta vad
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han tycket var dåligt. Det märktes fort att
den lilla grabben hade bra koll på vad han
snackade om.
– Jag var ju inte så duktig i skolan då, det
passade liksom inte mig. Som tur var fanns
det på den tiden någon slags praktik man
kunde få göra på halvtid. Min fröken ﬁxade
en praktikplats åt mig, självklart blev det
hos konservatorn på museet.
Sedan dess har Erik blivit kvar. Han har
praktiskt taget vuxit upp här på museet och
är idag en man med lång erfarenhet, stort
ansvar och stor nyckelknippa.
– Det är så man lär sig det här yrket. Jag
har inget gesällbrev, det är ändå resultatet
på det man gör som avslöjar ens skicklighet
och ger en jobb, man gör sig ett namn i
branschen, så att säga.
Erik har själv tagit emot ﬂera

praktikanter från konservatorutbildningen
i Göteborg, men han är skeptisk till att man
ska läsa sig till kunskap inom ämnet.
– Man behöver talang och en känsla för
estetik. Jag var jävligt duktig att teckna
som barn, det har jag haft stor nytta av.
PÅ EN KÄRRA i korridoren utanför hans rum
står några fasaner som ska snyggas till. De
har stått i ett förråd under en längre tid
och blivit tilltufsade av skadedjur. Nästa år
är det trehundra år sedan Carl von Linné
föddes och därför ska museet slå upp
en omfattande utställning om biologisk
mångfald.
Hans arbetsrum ser ut som en slöjdsal:
träbänkar, verktygsskåp, cementgolv.
Överallt på alla lediga ytor står olika
smådjur och mitt på den öppna golvytan
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Styckningsschema för Brunbjörn
poserar en tiger. Den ser oerhört levande
ut.
– Den här håller jag på med nu, har
designat den själv - kolla på svansen, säger
Erik stolt.
Med designat menar han att han har valt
och skapat posen.
– Djuren kommer in i väldigt varierande
skick. Man börjar alltid med att mäta upp
djuret för att kunna ﬂå det utan att skada
skinnet, det är något av det viktigaste, att
var noggrann.
Sedan följer en liten föreläsning om hur
kroppar bör styckas, att bara bäcken, skalle
och framben sparas, resten rekonstrueras.
Det går inte att bevara brosk och leder, så
de ersätts med konstmaterial som täljs ut
i lämplig form. På så sätt bestäms också
djurets rörelse eller pose. Huden garvas

och sys försiktigt på den nya stommen.
Därefter återskapas ögonen, eventuella
småjusteringar görs och lite extra färg
målas på en näbb eller nos. Till sist ställs
allt i ett torkrum.
– Torkningen är den slutgiltiga
konserveringen, det är då det visar sig
om man gjort ett bra jobb. Vissa hudar är
svårare än andra. Människohud skulle man
aldrig kunna bevara på ett snyggt sätt, det
skulle inte se levande ut, det är småhårens
fel.
Skrubben djuren spenderar den sista tiden
i är kall och luktar damm. Där inne ﬁnns
överfyllda hyllmetrar med svanar, ekorrar,
illrar och småfåglar som väntar på att
bli klara. Högst upp på en hylla gapar en
alligator.
– Den tog tid, nickar han upp mot
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alligatorn, fast det största djur jag gjort
alldeles ensam är en brunbjörn, vi kan
kolla på den sedan.

– Den har jag gjort! Blev verkligen nöjd
med den alltså. Erik knackar frenetiskt på
rutan vid kråkan.
I en annan monter ligger en nötskrika på
en bädd av mossa, den har fullt med myror
krypandes på vingarna.
– Det där var svårt må du tro. Som gammal
alkoholist har man ju svårt att hålla
händerna stilla, darrar hela tiden, så här.
Han ler och håller upp händerna mot mig.
– Varje myra är ditsatt med jättesmå nålar,
en för en, det tog säkert en vecka.

ERIK BESTÄMMER att vi ska gå en vända i
museet så han får visa vad han har gjort
tidigare. Vi vandrar snabbt, snabbt igenom
avdelningarna för botanik och geologi
tills vi kommer till naturkabinettet. Hela
tiden skramlar Eriks nyckelknippa. Han
vet exakt vad han vill visa och han berättar
utförligt om allt vi ser i montrarna.
– Här har de slarvat lite med ögonen, fast
det är det svåraste att lyckas med också.
Det är en norsk kille som gjort den, för
övrigt mycket duktig.
En lokatt mitt i ett språng spärrar ut klorna
innanför glaset. På marken nedanför sitter
en kråka och pickar i fusksnön.

EFTER ATT OGENERAT klampat omkring
runt det uppriggade T-rexskelettet tycker
Erik att vi ska gå och dricka choklad i
ﬁkarummet. Han hämtar två koppar från
automaten, ger mig den ena och går själv
in i en av de märkliga rökhytterna som
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Ögonen ersätts av emaljerade glaskopior
ﬁnns i ena änden av det enorma rummet.
Medan han står där i sitt tresidiga lilla hus
fortsätter han att brodera ut om vikten av
yrkesskicklighet. Ibland hamnar han på
långväga stickspår, pratar om magkorta
tröjor på unga tjejer och efter halva
cigaretten drar han upp en sax ur ﬁckan
och börjar klippa till bitar av en remlist han
ska använda i en monter.
– En död tiger har man ju intresse av i all
framtid. Den kan användas till forskning
och undervisning och sen blir det ju alltmer
viktigt att bevara saker för framtiden. Om
bara några hundra år kommer man inte
att kunna se djur som ﬁnns idag, säger han
bekymrat.
– Visst är det häftigt att gå på Skansen och
kolla på djuren men här kan man se dem i sin
naturliga miljö, jämföra, gå nära och så där.

Erik blåser rök genom näsan medan han
stirrar mig rakt i ögonen.
– Jobbet här är jävligt tufft, inte många
som klarar av konkurrensen, vet du, det är
därför det ﬁnns så få kvinnor till exempel.
Efter många, långa sekunder tillägger han:
– Synd det.
En röd Marlboro till åker fram.
– För varje datordag som går anses det här
yrket mer och mer mossigt. Vi ersätts av
datorer med animationer av djur istället för
den riktiga varan. Vi var fem stycken här
förut. Tre blev avskedade och en tog livet
av sig, så det är bara jag kvar och några
nyanställningar är det ju inte fråga om. Jag
har varit här i trettio år nu, så jag blir nog
kvar ett bra tag till.

Text & Bild: Astrid Björk
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