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Förord
Framför Dig har Du resultatet av en stor
författares och naturkännares vision av att
skriva en bok om det svenska landskapet,
dess mångskiftande karaktär och dess ur
sprung, historia och icke minst framtid. Det
levande landskapet i Sverige har
sedan
många år varit borta från bokhandelsdiskarna
och slut från förlaget. Under de trettio år
som gått sedan Sten Selanders bortgång, har
boken alltmer befäst sin ställning som Boken
om det svenska landskapet.
"En klassiker"; "en självklar bas för ar
betet med att skydda och vårda Sveriges na
tur"; "en ovärderlig inspirationskälla genom
symbiosen mellan naturvetenskap och kul
turkännedom" är några av de många positiva
värdeomdömen om boken jag mött i mitt
arbete som lärare i miljövård. Så småningom
framstod det som alltmer angeläget att på något
sätt få boken återutgiven till ett pris som
skulle göra det möjligt även för studerande och
ungdom att köpa den.
Institutionen för Miljövård vid Göteborgs
universitet, min arbetsplats, har från första
början stött mig i projektet, men ekonomiskt
visade det sig omöjligt för institutionen att
ro det hela i land, och vi fann en samarbets
partner i bokförlaget Bokskogen och även de
kunniga och engagerade medarbetare som ut
givningen krävde.
För mig personligen var det, från det att
tanken väckts inom mig, en glädjande upp
gift att kontakta Dagmar Selander. Hon var
Sten Selanders hustru och ovärderliga stöd.
Som barn hade jag haft förmånen att få vis
tas i familjen Selanders sommarhem på Bjä
rehalvön som lekkamrat till sonsonen Eddy,
tragiskt bortgången i unga år. Då även sonen
och journalisten Tom Selander gått
bort
1978, stod Dagmar Selander ensam
kvar,
med obruten livsvilja och skarpt
intellekt.
Det varma mottagande min förfrågan om
samtycke till en återutgivning av Det levande
landskapet i Sverige fick, gav uttryck för
hennes uppskattning av att Sten Selander och
hans litterära produktion än i dag är av in4

tresse för naturvården. Tyvärr får jag aldrig
glädjen att överlämna faksimilutgåvan till
Dagmar Selander hon gick bort, 94 år
gammal, i mars i år.
Det var från början självklart att vi skulle
eftersträva att ge boken en lika hög teknisk
kvalité som 1957 års upplaga, vilken utgör
förlagan för faksimiltrycket. Stora svårigheter
väntade oss med reproduktionen av de cirka
200 bilderna. Endast 38 originalbilder fanns
kvar i Bonniers bildarkiv. Bonniers bokför
lag, vilket var utgivare av de två ursprungliga
upplagorna 1955 och 1957, ställde välvilligt
dessa bilder till vårt förfogande. Totalt har
bilderna 46 olika upphovsmän, vilka vi hade
ambitionen att kontakta för ett medgivande
till reproduktion av deras fotografier och om
möjligt få disponera originalbilderna.
Av
dessa 46 har vi ringt eller tillskrivit 42 eller
deras närmaste anhöriga. Totalt har vi
"återfunnit" cirka 70 procent av fotografier
na. Samtliga dessa fotografier har samma ne
gativoriginal som de ursprungliga bilderna i
2:a upplagan. Några har vi dock erhållit nå
got annorlunda beskurna jämfört med 2:a
upplagan. Vi har dock i dessa få fall valt
högre kvalitet och skärpa framför förlusten
av någon centimeters bildyta i kanterna. För
de resterande har vi med senaste reproteknik
utgått från 2:a upplagans planscher.
Till alla som hjälpt oss med det stora ar
betet med bildinsamlingen vill jag framföra
vårt varma tack: fotografer och deras anhö
riga, Bonniers arkiv, Svenska Turistförening
en med dess arkiv, Svenska Naturskydds
föreningen, Skånes Naturvårdsförbund, Fo
tografiska Museet, Nordiska Museet, Natur
historiska Riksmuseet, Växtbiologiska insti
tutionen vid Uppsala universitet och många
andra.
Jag vill särskilt framhålla vår tacksamhet
för det översvallande positiva mottagande
vårt faksimilprojekt mött hos många av dem
jag talat med eller skrivit till.
Utan detta
hade vi sannolikt inte mäktat med uppgiften.
Än en gång: Tack för alla uppskattande ord
och fascinerande inblickar i den inte alltför
avlägsna tid, då naturskyddet i stort sett
saknade den förankring det har i dag bland
vanliga människor och politiker.

Under alla de samtal jag hade under arbetet
med bokprojektet, utkristalliserade sig snart
behovet av någon form av komplement till
en ren faksimilutgåva. De flesta avrådde oss
vist nog att inte kommentera eller komplet
tera Selanders text på annat sätt än genom
ett litteratursupplement. Litteraturlistan i
detta supplement är ett urval av litteratur
sedan andra upplagan gavs ut 1957. Den kan
omöjligen täcka allt som skrivits under dessa
30 år. I stället har vi försökt plocka ut en
blandning av vetenskaplig och mer populär
litteratur som har eller har haft stor betydel
se för kunskapen inom de områden Det le
vande landskapet i Sverige behandlar. Så
långt möjligt har vi följt Selanders indelning
av litteraturen. De mer detaljerade beskriv
ningarna av vegetation och berggrund, som
utgörs av vegetations- och geomorfologiska
kartor, har inte tagits med. Inte heller läns
styrelsernas inventeringar, reservatsbeskriv
ningar etc finns med. Dock har två stora
landskapsomdanare tillkommit under 60- och
70-talen. Därför innehåller listan litteratur
om försurning och eutrofiering. Vi har också
kompletterat med sådan litteratur som an
knyter till bokens många inslag av debatt
och naturfilosofi. Sådan litteratur återfinns
nästan inte alls i 2:a upplagans litteraturlista,
och existerade även mycket sparsamt på Se
landers tid.
Flera sakkunniga har välvilligt hjälpt till
med att plocka ut litteraturen till litteratur
listan:
Urban Ekstam, SNV, Henry Kenamets,
Bokskogen, Lars-Erik Liljelund, SNV, Bo
Lind, Geol. inst., Göteborgs universitet, Jan
Lundquist, Kvartärgeologiska inst., Stock-

holms universitet, Håkan Pleijel, Institutet
för vatten- och luftvårdsforskning, Göte
borg, Hugo Sjörs, Växtbiol. inst., Uppsala
universitet, Gunnar Weimarck, Växtgeogr.
inst., Göteborgs universitet, Christer Agren,
Internationella försumingssekretariatet. Dess
utom har Naturvårdsverket bidragit med
personal till framtagandet av referenser.
Det var ju också vår ambition att hålla
förlagspriset så lågt, att priset i bokhandeln
inte skulle avskräcka någon. I skrivande
stund ser även denna målsättning ut att gå i
uppfyllelse. Hittills har vi fått ekonomiskt
stöd av Stiftelsen Oscar och Lili Lamms
Minne, förmedlat genom Lantbruksuniversi
tetet, Statens kulturråd, Längmanska kul
turfonden och Lantbrukarnas Riksförbund.
Till detta kommer alla de ideella insatser
som gjorts i samband med bildinsamlandet
och litteraturlistorna, och Gunnar Brusewitz
och Nils Dahlbecks texter. Per Wramner,
Tord Ingmar och Gunnar Weimarck skall
också ha ett varmt tack för hjälpen med att,
under stor tidspress, skriva korta presenta
tionstexter i den informationsfolder vi pro
ducerat för att berätta om projektet. Slutli
gen vill jag tacka mina kolleger, vilka kanske
alltför många gånger tvingats avlyssna återut
givningens senaste framsteg utan att en enda
gång uttrycka tvivel om dess slutliga fram
gång. Främst är det kollegerna på institu
tionen - Stefan Byden och Mats-Ola Lars
son - mina tankar går till, liksom till den
outtröttlige Henry Kenamets på Bokskogen.

Fotnot 1: Plansch 110 har fått en felaktig text i original
utgåvan: Platsen för fotografiet skall vara Hälsingland,
Färila socken.
Fotnot 2: Plansch 116 är spegelvänd i originalutgåvan. I
denna utgåva är den rättvänd.
Fotnot 3: Henning och Gunnar Weimarcks bilder är
hämtade ur Skånes Naturvårdsförbunds arkiv, liksom
även Olof Anderssons.

Fotnot 4: C G Rosenbergs bilder är lånade från Foto
grafiska Museet/STF.
Fotnot 5: En del av Gösta Lundquists bilder är lånade
från STF.
Fotnot 6: Gunnar Lundhs bilder tillhör Nordiska Muse
et.
Fotnot 7: Plansch 45 är fotograferad 21 juli 1944.

Göteborg i juni 1987

Mikael Olsson
Institutionen för Miljövård
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MÄNNISKAN OCH NATURVÅRDAREN STEN SELANDER
Nils Dahlbeck var under många år Sten Selanders följeslagare på hans resor i Sverige. De har
också arbetat tillsammans i Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.
Om personen Sten Selander, och om hans arbete för naturvården i Sverige, berättar här Nils
Dahlbeck.
.
Sten Selander knegar uppför fjällsluttningen.
Minnesbilden står alldeles klar för mig. Fö
regående eftermiddag drog molnen ihop sig.
Vi hann få upp tältet innan åskovädret bröt
löst.
Det fanns ett jättestort klippblock, där jag
i skydd kunde göra upp en liten eld och
koka maten. Det mullrade och dundrade
hela natten, men tältduken höll bort det
våldsamma regnet. Vi undrade om klövje
hästen också fått regnet över sig eller om
man hunnit fram i tid till Staloluokta med
utrustningen, då särskilt den stora växtpres
sen.
På morgonen stod en tät dimma i den
gryta där vi övernattat. Första biten blev vi
uppfriskade av att vada barfota över en flö
dande bäck, där smältvattnet satte tempera
turen. Så småningom, när vi klättrat över
kammen, lättade molntäcket och dagen blev
fin.
Vi slingrade oss fram i huvudsakligt västlig
riktning. Vi var helt övertygade om att ingen
botanist före oss vandrat denna väg. Allt vi
såg var nya fyndplatser. Jag har ännu brok
starren, Carex bicolor, på en grusfläck all
deles klar i minnet. Timmarna går. Vi tog en
riktig middagsvila, så att Sten skulle få ett av
de tre varma mål mat, som vi lovat hans
närmaste och läkare, att han skulle få var
dag.
Sten har beslutat att vi skall göra en extra
krök från närmaste väg mot det basläger vi
skall upprätta, dit den snälla klövjehästen
förhoppningsvis burit huvudpackningen. Vi
skall upp mot en liten topp. Det bär ganska
brant uppför. Än har vi säkert minst ett par
timmars vandring framför oss.
Sten går först. Han blir mindre trött på
det sättet. Vi har inte sett några mer spän
nande arter under en stund. Även om Stens
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ryggsäck inte är särskilt tung, ser jag att han
börjar få ont i nyckelbenen, som han i ung
domens vår brutit under en skidfärd. När
tröttheten börjar komma sätter smärtan in.
Så stannar Sten, kroppen får ny spänst.
Ryggsäcken ker av och själv går han ned på
knä. Jag är framme efter några steg. Sten
jublar men tvivlar ännu. Sedan vi båda be
skådat den lilla fjällväxten ordentligt ser vi
varandra i ögonen och nickar - jo det
måste vara rödnöreln, Minuartia rubella. Ett
stort fynd för att vara i Lule Lappmark. Se
dan går vandringen vidare mycket lättare och
vi jublar nästan, när vi kommit fram och
finner hela utrustningen väl förvarad och
torr i Svenska Turistföreningens njalle.
Vi behöver inte vänta på att någon skall
sjunga vaggsång för oss, när vi sträckt ut oss
i våra sovsäckar vid elden i kåtan. Jag anser
fortfarande att få somna vid elden i en lapp
kåta, där golvet blivit riktigt risat, är den
finaste och mest fantastiska upplevelse som
en människa kan få.
Under årens lopp blev det många över
nattningar ute till fjälls.
Om man levt ihop på det sättet, inte en
under
dast en gång utan många gånger
många år, och dessutom verkat tillsammans i
dagligt arbete, så känner man varandra så
väl, att det egentligen är omöjligt att ge en
beskrivning av den andre. Det märkliga är
att jag från första mötet med Sten Selander
personligen kände den öppna samhörighet,
som man i regel endast känner för mycket
nära anförvanter. Man kunde vara alldeles
öppen i tal och tankar utan att riskera att bli
missförstådd.
När jag kom som sekreterare till Svenska
Naturskyddsföreningen hade jag tidigare icke
träffat Sten Selander personligen. Som sek
reterare åt professor Rutger Sernander hade

Sten Selander botaniserar på Hallands Väderö. Foto: Olof Thaning.
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jag bland annat sysslat mycket med frågan
om bevarandet av Fiby Urskog. Bland papp
ren fanns ett litet ganska dåligt foto från den
exkursion som Sernander lett, då man upp
täckte denna lilla orörda rest gammelskog,
som i varje fall icke varit föremål för avverk
ning sedan den berömda snöstormen, som
fällde skogarna i stora delar av norra Upp
land på 1700-talet. På fotot fanns också Sten
Selander. Rutger Sernander berättade om
denne begåvade botanist, som övergivit bota
niken för journalistiken och som numera var
en del i det svenska kulturetablissementet.
Rutger Sernander skildrade livligt hur man
den gången gjort en provisorisk bro över ån
med några runda störar och hur Sten Selan
der, lång och smal som han var, halkat ned
mellan störarna och farit ned i vattnet "som
ett spett". Sten Selander hörde till de tidiga
re deltagarna i det legendariska växtbiologis
ka seminarium som Rutger Sernander ledde.
Själv hörde jag till de sista under Sernanders
tid som ordinarie professor.
Vid samma tid som jag utsågs till SNF:s
sekreterare, blev Sten Selander vald
till
SNF:s ordförande. SNF hade under några år
drabbats av interna strider och var i en
svacka. Det fanns stridbara personer som å
ena sidan ville skydda naturen helt mot all
mänsklig aktivitet och sådana som ville ex
ploatera naturen för mänsklig fritidsaktivitet.
Till en viss del kan man säga att striden i
denna avvägning alltjämt pågår. Sten Selan
ders inträde som ordförande blev en ideolo
gisk vändpunkt.
Det gällde att äga eller skaffa sig verklig
kunskap om naturen och om människans
påverkan på denna under tidens lopp och i
nuet, och med den kunskapen som grund
vidtaga de åtgärder som måste göras för att
naturföreteelsen skall överleva. Naturen skall
bevaras, men människan måste också få
möjlighet att uppleva den. Sten Selander har
formulerat saken så en gång: det är inte synd
om havsörnen om den blir utrotad, utan det
är synd om människan. Man måste alltid ha
klart för sig den sociala sidan av naturvården.
Som jag tidigare sade, är det mycket svårt
att riktigt skildra en person, som man kän
ner riktigt väl och där samverkan varit helt
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öppen. Vem som först kom med en synpunkt
eller framförde ett faktum är omöjligt. att
klarlägga, om respektive människor är mer eller
mindre inne i likartade tankegångar. De
synpunkter som jag själv kunnat för värva,
dels som sekreterare i Rutger Sernanders
offentliga utredning om det svenska
naturskyddets statliga förankring och dels
genom studieresor till andra länder, kunde
jag framföra för Sten Selander och få vidare
utveckla och väsentligt riktade med hans po
sitiva intresse för sakfrågorna.
Mötet med Danmarks legendariska natur
skyddare, kunstmaler Erich Struckmann, hade
gett mig möjlighet att få klarlagt grun derna för
naturvårdens sociala och politiska sida. Mötet
med det holländska naturskyd dets "Onkel
Piet", advokaten van Tienhof ven, gav
inblickar i hur naturskyddet kunde växa fram i
ett starkt exploaterat land. Dåva rande ledaren
för Reichstelle fiir Naturschutz i Berlin,
Walther Schoenichen, tog emot mig med
hjärtlighet och berättade hur natur skyddet
byggts upp genom statliga, centrala beslut och
hur ett sådant naturskydd kan bjuda på
problem. Icke så långt efter det att jag skilts
från honom vid mitt andra besök, försvann han i
den inre terrorn i dåtidens Tyskland.
Vi måste också ha klart för oss tidens 1935-1945 - situation för naturskyddet i
vårt land. Man fick närmast be om ursäkt
för att man sysslade med naturvård, som
enligt det etablerade samhällets syn helt sak
nade praktisk betydelse. Det var ytterst få
som anslutit sig till den frivilliga rörelsen,
som dessutom splittrats av fundamentalistiska
åsikter. Den statliga organisationen saknades
i praktiken helt.
En av de dominerande frågorna var i då
tiden den ohämmade torrläggningen och ut
dikningen av grunda sjöar och myrmarker.
Den officiella attityden var i detta avseende
att även om det fick kosta vad det kosta
ville, så var åtgärden önskvärd. Ett typiskt
exempel på detta var Sten Selanders erfaren
het, då han trängt in i en del sjösänknings
torrläggningsföretags ekonomi. Det var
ju
icke så många år sedan riksdagen fått gripa
in och sträcka till medel, för att icke mark-

ägarna vid Hornborgasjön skulle bli ruinera
de genom den ur formell synpunkt skan
dalösa behandling torrläggningsföretaget or
sakat. När Sten Selander höll ett lysande
föredrag om detta problem på Lantbruks
klubben i Stockholm, avslutades sammanträ
det av dåvarande generaldirektören för Lant
bruksstyrelsen med slutorden: "Det var ett
mycket intressant föredrag, men jag tycker
att det ändå är mest praktiskt att dika ut."
Det principiellt viktigaste ärendet under
denna tid var frågan om Lina myrs på Got
lands framtid. SNF gav sig här ut på okända
vatten och överklagade syneförrättningar så
att ärendet skulle underställas vattendom
stolens prövning. Trots att SNF förklarades
vara icke sakägare befriades föreningen från
rättegångskostnader, och ärendet återförvisa
des till vattendomstol för prövning. Natur
skyddsföreningen fick genom detta ärende en
betydligt stärkt ställning som sakkunnigt or
gan och remissinstans, som i dåtidens sam
hälle långt ifrån ansågs självklar.
Så sakteliga mognade Sten Selanders beslut
att han skulle skaffa sig även en formell aka
demisk kompetens. Det kändes för honom
djupt otillfredsställande att han icke kunde
uttala sig med formell auktoritet i sakfrågor
na, utan man, kanske endast hövligt, lyssna
de på honom på grund av hans allmänna
ställning i kulturlivet. Sten Selander var ju en
betydande man inom publiciteten, både som
kritiker och författare-poet och allmänt in
tresserad i samhällslivet. Icke minst under
vinterkriget och i arbetet med "Finlands sak
är vår" kom detta till uttryck. Under denna
tid fick han den utmärkelse som han sedan
under förtroliga stunder sade sig ställa extra
pris på. Som medarbetare i Svenska Dagbla
det anmälde tidningen honom som sin repre
sentant i en av tyska staten gjord inbjudan
att sända en reporter. Tidningen fick då sva
ret att "Herr Selander är icke önskvärd", ett
faktum som vittnar i hög grad om männi
skan Sten Selander.
Sten hade aldrig släppt kontakten med flo
ristiken. Han hade en flora på nattduksbor
det och läste i den då han behövde koppla
av tankarna. Han kunde vår flora till stor
del genom självsyn. Dessutom hade han en

djup specialkunskap om humlor och bin.
Trots denna kunskap ville han dock skaffa
sig en formell grad i det akademiska livet.
Det var ganska lätt för fil kand Sten Selander
att skaffa sig en fil lie i Uppsala. Att fort
sätta dessa studier till en disputation för fil
doktorsgrad var dock ett allvarligt
steg.
Skulle han göra det ansåg han att han måste
skriva en avhandling av bestående värde.
Det är svårt att säga vad som verkligen
fick Sten Selander in på dessa tankar. En bi
dragande orsak kan vara att SNF:s sekretera
re licentierat och disputerat och att ordfö
randen tyckte att han borde skaffa sig sam
ma formella kompetens. Den viktiga orsaken
tror jag dock kan sökas i professor Rolf
Nordhagens utredning om grusnarven, Are
naria humifusa. Arten beskrevs av Göran
Wahlenberg på ett fynd 1805 på fjället Lill
Tokin vid Virihaure i Lule Lappmark. Arten
blev så förväxlad med en annan och bortförd
ur floran.
En dag fann så Rolf Nordhagen på Ma
geröya vid Nordkap en från Nordamerika
beskriven Arenaria-art. När Nordhagen så
granskade alla Arenarior i de skandinaviska
herbarierna fann han att den nordamerikans
ka arten var identisk med den som beskrivits
av Wahlenberg. Denna växt kom så att spela
en framträdande roll i frågan om den skan
dinaviska florans övervintring under istiden.
Frågan var om grusnarven växte kvar på ur
sprungslokalen? Efter ett par misslyckade
försök att finna den av andra, beslöt Sten
Selander att göra ett försök under sommaren
1939, varvid jag fick medfölja på expedition
en som medhjälpare.
Vi vandrade då från Kvikkjokk till Viri
haure, men tog en litet mer slingrande väg
sträckning än den ordinarie stigen. Vi fann
då det märkliga att gränsen kring Sareks na
tionalpark i detalj lagts så att den undvek att
ta med någon rik flora inom nationalparken.
Vi nådde Virihaure och letade i terrängen på
sydsidan, där dåtidens topografiska karta
föga överensstämde med verkligheten.
Vi
fann ingen grusnarv, men däremot blev Sten
Selander övertygad om att dessa trakter av
Lule Lappmark närmast var jungfruliga mar
ker ur botanisk synpunkt. Jag tror att jag
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vågar säga att de första tankarna om att göra
en nationalpark av detta område då kläcktes,
de tankar som efter många år resulterade i
Padjelanta nationalpark, där SNF var idegi
vare.
Sten Selander beslöt att göra en ny expe
dition följande sommar, 1940, men som alla
vet innebar det året bl a den tyska ockupa
tionen av Danmark och Norge. Sten kunde
icke göra sig lös, men jag som förberett fär
den ville och kunde fullfölja planerna. Med
mig fick jag då den drivne friluftsmannen
Sture af Ekenstam. Då hade jag turen att på LillTokin trampa på vittrad skiffer in situ och
vid kängans tåhätta se Arenaria humifusa växa.
När Sten Selander nåddes av detta bud tror jag
att han beslöt att genomföra det stora verk,
som sedan blev hans doktorsavhandling om
floran i Lule Lappmark.
Följden av detta blev att jag fick följa Sten
under långa och härliga turer.
Sten Selander kunde icke släppa sitt arbete
på tidningen men tvingades släppa en del
andra ting. Samtidigt som han allt ivrigare
ägnade sig åt arbetet med Lule Lappmark,
tror jag att det någonstans i hans innersta
mognade ett beslut att, om det kunde finnas
möjlighet, han skulle skriva en bok om det
svenska landskapet. I varje fall besökte han,
man skulle nästan vilja säga systematiskt,
olika delar av landet. Som sekreterare i SNF
försökte jag också träffa naturkunniga i olika
delar av landet och ofta skedde resorna ge
mensamt.
När så Sten Selander av tidsbrist tvingades
lämna ordförandeskapet i SNF, fick jag dock
fortsätta den fasta kontakten och följa hans
arbete och skapande. En allt vidare och dju
pare kunskap om det svenska landskapet
samlade han i sin hjärna. När så ledamoten av
Svenska Akademien, Sten Selander, dis
puterat i Uppsala på sin avhandling om flo
ran i Lule Lappmark, blev han fri att ägna sig
åt storverket om Det levande landskapet i
Sverige.
Den grundsyn som präglar Sten Selanders
skildring av det svenska landskapet, som han
genom självsyn i hög grad kunde skildra, är
väl nu huvudsakligen godtagen av alla som
sysslar med naturvård och vegetation i vårt
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land. Så var långt ifrån fallet när Sten Selan
der blev ordförande i SNF. Hans företräda
res i ämbetet, professor Henrik Hesselman,
avhandling om lövängarna var den akade
miska grunden för uppfattningen om denna
landskapstyp. Man var ännu övertygad om
att denna landskapstyp var en i grunden na
turlig företeelse, om än i viss mån påverkad
av mänsklig aktivitet. Nytänkandet på områ
det, då främst spritt genom Mårten Sjöbecks
skrifter, anammades helt av Sten Selander.
Av egen erfarenhet vet jag att samtidigt som
man vägrade att erkänna att mycket av vår
vegetation var resultat av långvarig odling, så
föraktade man i viss mån det som på något
sätt var människopåverkat. Mitt eget forsk
ningsområde, de sydvästskånska havsstrand
ängarna, betraktades av finsmakarna som
dassvegetation.
I dag tar vi Sten Selanders beskrivning av
dåtidens Sverige och förklaring hur denna
påverkats av mänsklig aktivitet som självklar.
Denna allmänna attityd kan säkert till stor del
bero på Sten Selanders dubbla ställning. Han
var en forskare, som visat sig kunna
genomföra ett akademiskt prov av högsta
klass, och dessutom var han en i samhället
etablerad kulturpersonlighet, som man måste
lyssna till med uppmärksamhet. Den bety
delse som Sten Selander haft för själva grun
den för naturvården i vårt land är därför
enorm.
Sten Selander var medveten om den ke
miska förändring som under senare år av
hans levnad började drabba även vårt land,
men den hade ännu icke förändrat det land
skap där han vuxit upp. Genom hans stor
artade kunskap och förmåga att skildra utgör
hans arbete själva grunden för nutidens, lik
som framtidens, förståelse av hur landskapet i
vårt land formats.
Men vem var Sten Selander? Hur var hans
människosyn? Hur var hans djupaste upp
fattning om naturvårdens roll för den enskil
da människan? Hur såg han på människans
ställning i det stora tidsperspektivet? Det är
givet att svaren på dessa och liknande frågor
kunde ge oss en väsentlig förståelse även av
innehållet i hans dokumentära livsverk Det
levande landskapet i Sverige.

Dessbättre behöver ingen söka att själv leta
reda på svaren på dessa frågor. I sina dikter
har Sten Selander själv gett uttryck åt vad han
trodde och tänkte. Han lämnar själv svaren,
som endast en stor poet kan göra. En liten
kort dikt av en gudabenådad poet kan vida
bättre klarlägga en fråga än vad en akademisk
avhandling eller en statlig utred ning förmår.
Behöver vi formulera varför vi behöver
en stor vildmark, kan vi med fördel läsa
hans dikt "Tjuoltadalen" i hans posthuma dikt
samling Avsked:
Kunde du orka leva
om inte, okänd för andra
runne en avsides ålv,
genom en dal där du vandrar
ensam, osedd,
bort från dig själv.
I hans ljuvliga dikt ''Trotjänarinnor i Para
dis" i diktsamlingen Sommarnatten anar vi
hans uppfattning om livets mening, det han
önskar. att alla skall uppleva:

Nej, låt dem födas om igen
på jorden här bland kvinnor och bland
män
som lever, oinskränkt på gott och ont,
det enda, stora, svåra liv vi fått.
Med vilka tankar kan vi möta slutet av detta
liv vi fått? Tankarna i hans dikt "Helgmål på
Alvaret", också den i diktsamlingen Avsked,
är i varje fall för mig naturvetare en tröst:
Din framtid är för längesen förgången
och flyktig skrift i sanden vad du gjort
och du kan fatta snart det ofattbara,
att rum och tid är obönhörligt slut.
Du vet, att alltet, det mångtusenmila,
skall en gång sprängas i ditt ögas lins
och sjunka i en ocean av vila
där ocean och vila inte finns.
Men för oss och för kommande människor är
Det levande landskapet i Sverige ingen flyktig
skrift i sanden.
Kållered 19/5 1987
Nils Dahlbeck

FÖRFATTAREN STEN SELANDER
Sedan ungdomen har Gunnar Brusewitz följt utgivningen av naturlitteratur. Han berättar här
hur Sten Selanders produktion mottogs av dåtida kritiker, och vad Det levande landskapet i
Sverige betytt för läsarna och för honom själv.
Intresset för landskapets och odlingsmarkens
historia har ingen lång tradition i vårt land.
Fornlämningar och gamla byggnader har
vördats och vårdats som en del av vårt kul
turarv men att också odlingslandskapet måste
räknas dit har inte varit lika självklart.
Okunnigheten om landskapets utveckling
var häpnadsväckande stor bland
fackfolk
ännu på 20-talet. Det klassiska exemplet är
avsättandet av Ängsö som nationalpark. För
att skydda landskapet begränsade ansvariga
experter den bofasta torparens verksamhet,
vilket fick till naturlig följd att ängslandska
pet snabbt växte igen. Naturskydd till döds
med andra ord!
Kulturlandskapet och dess historiska bak
grund fick inte sina forskare och uttolkare
förrän ett gott stycke in på det tjugonde
seklet. Det var en tvärvetenskap som inte
betraktades som särskilt seriös varken av
naturvetare eller humanister och de forskare
som sökte spår efter mänsklig odling i
skånska risbygder och småländska ryar be
traktades till en början med klar skepsis.
En av de första som fängslades av männi
skans betydelse för landskapets utformning
och som tidigt insåg de historiska och ekolo
giska sambanden var betecknande nog en
amatörforskare - Mårten Sjöbeck. Han
hade visserligen ett kortare botaniskt-geogra
fiskt förflutet vid Lunds Universitet men
knöts tidigt till SJ och gjorde sig känd som
författare av kulturgeografiska handböcker
för järnvägsturister. Vid sidan av detta inten
sifierade han sina markhistoriska forskningar
och får betraktas som en av de viktigaste
pionjärerna på området. Så ung var den nya
vetenskapen att Sjöbeck tvingades skapa en
alldeles ny terminologi för att beskriva ske
enden och företeelser, något som kan göra
Sjöbecks texter en aning svårtydda för den
oinitierade.
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Av något yngre årgång var tre landskaps
historiker med skiftande akademisk bak
grund, som började uppmärksammas på 30talet; Lars-Gunnar Romell, Carl Fries och
Sten Selander. Romell var naturvetare med
markhistoria som specialitet, Fries var utpräglad
humanist med djupa naturvetenskapliga
kunskaper och Selander var en unik
kombination av naturforskare och diktare.
De båda sistnämnda visade till en början
mest intresse för den orörda vildmarken.
Där fanns drag av civilisationsförakt på
botten. Människan framstår som ensidigt
destruktiv i förhållande till naturen. Men det
ändrades så småningom. I något samman
hang säger Fries att han med åren alltmer
vände sitt intresse åt den odlade marken kanske var det en fråga om mognad? Sten
Selander genomgick en liknande utveckling
och hans bästa naturskildringar vävs nästan
alltid samman med känsla för människans
villkor och hur dessa har präglat naturen och
landskapsbilden.
När jag som sjuttonåring - av Selander
personligen! - fick hans lyriska samling
Sommarnatten, var det särskilt ett avsnitt
av titeldikten som fängslade mig. A slut
ningen handlar om en gångstig och där finns
en vers som jag lärde mig utantill:

Här går min väg. Två gamla byars fälad
är mer än bara mark med björk och sälg.
Den ligger tung av tid. Den är besjälad
av skrovlig arbetsdag och stilla helg.
Kanske var det genom dessa rader jag först
började ana sambandet mellan människan
och landskapet. "Fälad" - ett så ålder
domligt och fantasieggande ord! Och marken
som "ligger tung av tid", vilken svindlande
tanke.
Ett par år senare utsattes Selander för
hänsynslös kritik och begabbelse av Stig

-.._

-'

'

Sten Selander
F. 1891, d. 1957. Fil kand 1917. Fil lic 1949. Fil dr 1950 och docent i växtbiologi vid Uppsala universitet
1951. En av de aderton i Svenska Akademien 1953. Verksam som journalist och litteraturkritiker vid

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Mångårig medarbetare i Svenska Turistföreningens och Svenska
Naturskyddsföreningens skrifter. Ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen 1936-1947.
Böcker om natur (i urval):
Svensk mark, Bonniers, Stockholm 1934.
Mark och människor, Bonniers, Stockholm 1937.
Lappland. Några sommarströvtåg, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1948.
Floristic phytogeography of south-western Lule Lappmark (Swedish Lapland) 1-2. Uppsala 1950.
Akademisk avhandling.
Stränder, Bonniers, Stockholm 1951.
Det levande landskapet i Sverige, Bonniers, Stockholm 1955 och 1957.
Mark och rymd, Bonniers, Stockholm 1957.
Linnelärjungar i främmande lå'nder, Bonniers, Stockholm 1960.

Därutöver har Sten Selander skrivit många böcker, både diktsamlingar och litterära essäer, och utgivit
samlingsverk med svensk lyrik, t ex Levande svensk litteratur från äldsta tider till våra dagar. I urval.
1-24, Stockholm 1936-38.
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Ahlgren i Obehagliga stycken (1941). Denne
briljante skribent läste Selander som fan läser
bibeln, han gjorde sataniska citeringar och
påstod också orättvist att Selander aldrig
skämtade: "Han är tråkig som en påstigande
i Alvesta." Ett uttryck som blivit klassiskt
och hamnat i Bevingade ord av Pelle Holm.
Det var främst den skönlitteräre Sten Se
lander som Ahlgren angrep, naturskildraren
gav han motvilligt godkänt. Men även som
sådan hade han tidigare - i. Orfeus i folk
hemmet (1938) - hånat Selander för bris
tande
samhällsengagemang
och
allmän
eskapism.
För många · kulturradikaler var naturskild
randet något reaktionärt, något som ytterst
handlade om äganderättsförhållanden och
klasstänkande. När Selander talar om den
svenska naturen som ett gemensamt arv, "ett
dyrbart fideikommiss att förvalta åt ofödda
släkten", så rågas måttet för den känslige
Ahlgren och mycket av hans politiska raseri
mot Selander bottnar i denna till synes g<lns
ka oskyldiga formulering.
Ahlgren ironiserar: "Där blev du och jag,
käre läsare, fideikommissarier. Hoppas bara
att vi inte vaknar på sopbacken, där vi med
våra äggskal och konservburkar egentligen
höra hemma."
·
Mycket skulle kunna sägas kring denna
skendebatt, som nu känns så passe. Tanken
på naturen som ett "arv" tror jag ingen blir
upprörd över i dag, även om vissa av våra
kulturgiganter fortfarande gärna koketterar
med avståndstagande från allt vad "natur"
heter.
Olle Hedberg, som efterträdde Sten Selan
der i Svenska Akademien, markerade i sitt
installationstal dessa motsättningar med en
skärpa som är rätt förvånande både med
tanke på talaren och hans forum. Ännu i
mitten på 50-talet då Selander avled, hade
naturintresset låg status i tongivande kretsar.
Harry Martinson menade rentav att natur
skildringen hörde till de förföljda litteratur
artema. Han visste av egen erfarenhet.
Med verket Det levande landskapet i Sve
rige fick äntligen naturbeskrivningen en plats
i det svenska kulturlivet som den inte haft
tidigare. Vulgärkritiken mot Selander tystna14

de, man vågade sig helt enkelt inte på denne
imponerande kombination av
naturforskare
och diktare, som i 60-års-åldern disputerat,
blivit docent och mitt i alltsammans åstad
kommit denna väldiga analys av det svenska
landskapets historia och struktur.
· Boken blev en av mitt livs första stora
läsupplevelser och den har, tror jag, betytt
oerhört mycket för generationer av natur
vårdsintresserade. Det finns en hetta och ett
engagemang i skildringen av det svenska
landskapets tillblivelse som rycker läsaren
med sig. Selander kan skriva om interglaci
altider eller växterna på gårdsplaner i Skåne
så medryckande att man tvingas hänga med
även om man kanske är mer road av andra
delar av naturen. För många unga läsare har
boken säkert varit av livsavgörande betydel
se. En diktares visionära bild av vad som har
skett, vad som sker och vad som kanske
kommer att ske med vår natur.
Inställningen till
naturskildringen
har
svängt på senare år. Allt fler har börjat inse
vår ödesroll som delar av ett ekologiskt
sammanhang. Endast de mest aningslösa väg
rar att uppge klockartron på teknologin som
den enda lösningen av mänsklighetens alla
framtidsproblem. Naturskydd och miljövård
har plötsligt blivit ett politiskt brännbart be
grepp, hotfullt i mångas uppfattning. Kom
munernas planeringspolitiker ser i regel mil
jöaktivisternas verksamhet som en käpp i
hjulet.·
Vem trodde att det skulle gå så här, för
trettio år sedan? Selander kanske, och några
få framsynta till. Nu har hånflinet från för
aktarna stelnat i mungiporna på många håll
och naturvårdstanken fått en tyngd och
auktoritet som man inte vågade drömma om
på 40-50-talen.
Det är i sista ögonblicket men
kanske
ändå inte för sent.
Jag minns en gång för många år sedan då
naturprogrammen i TV som vanligt angreps
från kulturradikalt håll. Angreppen gick ut
på att naturskildringar gör oss "samhälls
frånvända", att de stjäl uppmärksamhet från
människan och hennes problem. Den gamla
vanliga visan, alltså.

Jag hade inte lagt det på minnet om inte
Werner Aspenström kommenterat de där
synpunkterna i en artikel. Att TV-program
om naturen och djuren skulle draga intresse
från människan själv är, skrev Aspenström,
"en djurisk synpunkt, ty liksom vissa djur
snålt hävdar sitt revir vill man att människan
skall förevisa enbart sig själv i de apparater
hon uppfunnit".
Jag tror att Sten Selanders Det levande
landskapet i Sverige bidragit och kommer att
bidraga till att öka insikten hos många män
niskor om sambandet mellan människan och
hennes miljö. Att bredda och fördjupa kun-

skapen om orsak och verkan i naturen leder
till ökad förståelse för de stora samman
hangen och därmed också till ökat medan
svar för utvecklingen. Steri Selander visar
med sin bok hur människan manipulerat och
utsugit naturen omkring sig, men visar också
vad som kan göras för att hindra fortsatt
förstöring och vända en negativ utveckling.
Innerst är det en optimistisk bok. En hyll
ning till skapelsen.
Utan kunskap om vad som skett och hål
ler på att ske med miljön omkring oss är det
risk för att vi sågar av den gren vi sitter på.

Gunnar Brusewitz
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