
"En märckvärdig Fogelkammare, med 
allehanda lefvanae Svenska foglar" 
Anteckningar om avikultur och äldre voljärar i Mälardalen 

INGVAR SVANBERG 

Sommaren 1753 besökte den unga kanslis
ten Christer Berch Leufsta bruk i nordöstra 

Uppland. I sin resedagbok ger han en gan

ska detaljerad redogörelse för bruksparkens 
utseende och berättar bland annat om en 

stor fågelbur som fanns inrättad där. Några 

närmare uppgifter om utseendet på voljä

ren ger han emellertid inte. Däremot får vi 

veta att i fågelhuset förvarades en örn, som 

bruksägaren sedan länge hade haft tam, 

men också orrar, tjädrar och några sjöfåg

lar. Buren var uppbyggd kring ett litet antal 
levande unga aspträd, "vilka kunde tjäna 
fåglarna att bygga sina nästen uti", skriver 
vår unge resenär. 1 

Den vackra voljär som finns i den nu
varande bruksparken söder om herrgårds

byggnaden vid Lövstabruk är välkänd för 

varje besökare, men det var inte denna på
kostade och storslagna byggnad som Chris

ter Berch beskådade, den tillkom nämligen 

några år senare. Berch ger däremot en för

hållandevis utförlig förteckning över vilka 

fågelarter som vid 1700-talets mitt kunde 

hållas i en herrgårdsvoljär i denna del av 
landet. Några exotiska arter rörde det sig, 

som vi kan se, dock inte om. Östra Sverige 

befann sig fortfarande en bra bit bortanför 

de gängse internationella färdlederna och 

för transporter känsliga exotiska fåglar hör

de till ovanligheterna, även i en välbeställd 

miljö som De Geers på Leufsta. Annorlunda 
var det i Frankrike där stora mängder exo
tiska fåglar redan på 1600- och 1700-talet 
började flöda in i landet och ett särskilt 
fågelhandlarskrå utvecklades. Där fanns 

tidigt, förutom olika papegojor, ornamen

tal hönsfåglar, kanariefåglar och inhemska 

sångfåglar också risfåglar, tigerfinkar, röda 

kardinaler och fjärilsfinkar att uppbringa. 2 

Däremot var inte Charles De Geer en

sam om att ha särskilda större fågelhus, det 
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Voljären i Lövstabruks herrgårdspark år 2000. 

Foto Agnetha Pettersson, Upplandsmuseet. 

som med ett franskt låneord vid 1700-talets 
mitt kom att på svenska kallas voljär - då 

stavat voliere - som parkinslag. Det tillhör

de engelskt parkideal möjligt att realisera 
för ett fåtal, och hade dessutom äldre anor. 

Att undersöka avikulturens historia 

Vi skall i det följande ge några exempel på 
voljärer inrättade som fristående byggnader 

i slotts- och herrgårdsparker från 1500-talet 
och fram mot 1800-talet främst i Mälarda

len. Det är ingen uttömmande inventering, 

en sådan får anstå till något annat tillfälle. 

Jag tror inte att voljärbyggnader var särskilt 
vanligt förekommande, men där det fanns 

resurser och intresse har det byggts sådana. 
Ej heller kommer framställningen ägnas 
särskilt mycket utrymme åt arkitektoniska 

stildrag. Det är också något som får vänta 

till senare och som därtill kräver annan 

kompetens än vad jag här kan bidra med. 

Istället skall vi försöka knyta samman 

några trådar i den svenska avikulturens 

mindre kända historia genom att granska 

influenser där globala strömningar som tar 
form i världens ekonomiska centra förvand

las till en lokal företeelse i nordisk periferi. 

Att hålla sångfåglar och papegojor i burar 

har en lång tradition även i Sverige och nåd

de under 1700-talet också ut i vidare kret

sar, även om den aldrig kom att få samma 

spridning som i mellersta Europa och Eng

land. Fågelhållning i fristående voljärer var 

däremot bara ett fåtal förunnar .i 

Flera av de oansenligare husdjurens his

toria, som länge hörde samman med slott 

och herresäten, är alltjämt i det närmaste 

obeaktad. Jag tänker exempelvis på kaniner

nas (silkeshararnas), marsvinens, vinbergs

snäckornas, ramduvornas, myskankornas 
(turkisk anka, desmansanka), knölgässens 
(kinesisk gås, turkisk gås) och knölsvanarnas 
kulturhistoria, för att inte tala om apornas 
förekomst vid olika herresäten (ex. Fors

mark och Söderfors). Också blodiglar och 

dammrudor förtjänar att omnämnas bland 

de mindre utforskade produktionsdjuren i 
äldre tid. 4 

Framställningen syftar därför till att 

ge en översikt över voljärernas historia 
i första hand Uppland och angränsande 

landskap, från 1500-talet fram till mitten 
av 1800-talet, men med vissa utblickar till 
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andra delar av landet. Dessutom skall vi för
söka fastställa vilka fåglar man höll i dessa 

anläggningar. Källsituationen är spröd och 
vi är hänvisade till strödda belägg i olika 
slags skriftkällor, men också ritningar och 
andra avbildningar samt fysiska lämningar 
av voljärerna har kommit till användning. 
Studien är preliminär och säkert står fler 
voljärer och ytterligare källmaterial att 

finna. Bouppteckningsprotokoll och hand
lingar i Brandförsäkringsverket skulle kan
ske kunna ge mera.5 

Voljärens historia oskriven 

Först några begreppsbestämningar och åt
följande definitioner. Nyare handbokslitte
ratur om fågelhobby definierar voljärer som 

en utomhusbyggnad konstruerad i syfte att 
hålla fåglar i fångenskap, dock "under för
hållanden så nära naturen som möjligt". 
Man skiljer på frilufts-/utomhus- och in

omhusvoljärer. Här skall vi begränsa oss till 

vad man idag skulle kalla friluftsvoljärer, 
det vill säga fristående byggnader i trädgår
dar eller parker som hyser levande fåglar. 
Specialanläggningar är duvhus, fasanerier, 
måsvoljärer (Eng. gullery) och liknande. 
Fågelhus är äldsta benämningar som finns 
belagda i svenskan för "stor bur (inhägnad) 
i det fria (numera vanl. i zoologiska träd
gårdar), avsedd till förvaring av fåglar". Det 
finns belagt som foglahwss (översättning av 
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aviarium) i ordsamlingen Variarum Rerum 

Vocabula från 1538. Även benämningen få
gelbur användes under 1500- och 1600-talet 
för större flygbur utomhus. Mera tillfällig 

tycks den tidiga 1700-talstermen fågelkam
mare i samma betydelse vara. 6 

Benämningen voljär (med betydelsen 
'fågelbur av så stort format att fåglar kan 
flyga fritt i den') var sedan 1700-talets mitt 
den gängse benämningen i Sverige. Termen 
kommer förstås av franskans voliere - av vo
ler 'flyga', av likabetydande latinets volo, och 
det feminina suffixet -iere. I svenska språ
ket finns ordet, enligt excerpter i SAOB Ar
kiv, belagt första gången 1759, när Anders 
Schönberg i en artikel om orruppfödning 
nämner "Volierer och Fogel-hus".7 

Det finns en rad benämningar för fågel
hus under antiken, men den romerska för
fattaren Marcus Terrentius Varro använde 
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Detalj ur Jean Le Pautres bildsvit av Karl X Gustavs 
likfärd 1666. Huvarna till fågelhusen vid slottet Tre 
Kronor sticker upp bakom muren. 

en grekisk term CtpVL~WV, på latin aviarium, 
som levt kvar in i våra dagar. Den gängse 

engelska beteckningen för en fågelbur i det 
stora formatet är aviary, som kommer av 
latinet aviarium. Beteckningen aviarium 
finns också i svenskan, även om det inte är 

särskilt vanligt. I Nationalencyklopedin läser 
vi aviarium (latin, 'fågelhus', av avis 'fågel') 
"stor flygbur för fåglar; även anläggning för 
fågelhållning i större skala". Belagt sedan 
1876 i skriftspråket. I fortsättningen använ
der vi, om källan inte anger annat, benäm
ningen voljär. 8 

Voljärernas historia är ännu oskriven, 
men det omtalas stora flygburar hos vad som 
lite slentrianmässigt brukar kallas forntida 

högkulturer i Medelhavsområdet, Sydasien, 
Ostasien och Syd- och Mellanamerika. Sto
ra flygburar beskrivs redan under antiken, 
även om vi har få underrättelser om hur de 

var konstruerade. Romerska författare som 
Varro och Columella skrev om aviarier i 
privat vård. En Laenius Strabo som bodde i 
Brundisium (Brindisi) under det tidiga för
sta århundradet hade ett aviarium för alla 

slags fåglar. Liknande anläggningar nämns 
även från andra romerska hushåll. Varro 

hade tydligen själv ett aviarium på gården 
till sin villa vid Casinum. Det meddelas 
att han höll fåglar "av alla de slag, särskilt 
sångare som näktergalar och koltrastar". 
Columella har ett helt kapitel om trastarnas 
vård.9 

I renässansens trädgårdar hade djuren 
ofta en symbolisk innebörd. Det blev mode 

bland europeiska furstar att inrätta fågelhus 

vid slotten. Redan under tidigmodern tid 
lät sig hovet inspireras av sina europeiska 
kollegers fågelanläggningar och lät bygga 
liknande även vid de kungliga slotten i 

Sverige. Omfattande kungliga menagerier 
finns beskrivna i litteraturen. Vid sidan av 
orangerier utgjorde särskilda fågelhus ett 
viktigt inslag i den sociala elitens trädgårdar 
fram till våra dagar. Fortfarande kan man se 
ståndsmässiga voljärer i bruk i Storbritan
nien, exempel Waddesdon Aviary anlagd 
1889 i slottsparken till Waddesdon Manor. 
På 1800-talet publicerade den framväxande 
handbokslitteraturen i fågelhobbyn också 
förslag till hur privatpersoner skulle kon
struera utomhusvoljärer.10 

Under 1800-talet började anläggas mer 
publika djurparker och i en del finns allt-
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Voljär i Zoological Gardens, Regents Park, i London 
1837. Förmodligen visar bilden den alltjämt beva
rade Raven 's Cage. 

jämt gamla voljärer bevarade. Skansen har 
inte kvar några av sina gamla voljärer. Så
dana byggdes redan på 1890-talet ritade av 
arkitekten Gustaf Ameen, men kom suc
cessivt att bytas mot nyare voljärer under 
1900-talet. Däremot finns Raven's Cage 
('Korpens bur'), som är en voljär som lär ha 
satts upp redan 1829 och betraktas som den 
äldsta byggnaden i ZLS London zoo (även 
om den återskapades efter andra världskri

get), kvar att beskåda. Det är en ganska liten 
konstruktion, och mycket har hänt sedan 
dess när det gäller voljärbyggnader inom 
zoologiska trädgårdar. 11 

De flesta djurparker med någon akt
ning har numera stora walk-through- eller 
walk-in-voljärer där besökaren kan gå i en 
markerad bana för att titta på anläggning
ens invånare. Ett stort antal arter kan sam-

sas i en sådan voljär. I anslutning till 1904 

års Världsutställning i Saint Louis byggde 
Smithsonian Institution en sådan jätteflyg
bur, vilken alltjämt är en av världens största 
voljärer. Den blev grunden för Saint Louis 

Zoo 1910 och är 69 meter lång, 26 meter 
bred och 15 meter hög. Voljären är fortfa
rande bruk. London zoo har en omfattande 

voljär som kallas Snowdon Aviary och är ri

tad av Antony Armstrong-Jones, 1st Earl of 
Snowdon, i samarbete med Cedric Price och 
Frank Newby. Den byggdes 1962- 64 och 
fick sitt nuvarande namn 1967/68. Den är 
alltjämt landets största walk-in-voljär. 1 2 

De senaste årens utveckling inom zoo

logisk inredningsdesign har varit allt större 
voljärer. I Sydafrika finns en omfattande 
fågelpark, som heter Birds of Eden, med 
den förmodligen största voljären i världen. 

Den öppnades 2005 och omfattar 21 761 
kvadratmeter. Voljären rymmer inte min
dre än 3000 fåglar fördelade på 200 arter. 
Stora voljärer finns också i fågelparker i Salt 
Lake City, Singapore, Hongkong och Kuala 

Lumpur. 

Exotism i kungliga fågelhus under 
1500-talet 

Med de framväxande kolonialmakternas 
världsomfattande sjöresor kom allt fler exo
tiska varor till Europa, däribland också le
vande djur. Åtskilliga fåglar nådde Europa, 
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inte minst från den amerikanska kontinen
ten. Furstar lät bygga menagerier, som ock
så innefattade fågelhus, vid sina slott. En 
av de mest betydande var det kungliga me
nageri som fanns i Towern i London, som 
Henrik III inrättade år 1235 och fanns kvar 
till början av 1800-talet. Mycket omfattan

de var den tysk-romerska kejsaren Fredrick 

II:s menageri, omsorgsfullt beskrivet och 
som innefattade en mängd olika fågelarter, 
inklusive en rad exotiska arter. I 1500-ta
lets början hade den italienska aristokratin 
gärna menagerier i sina lantliga egendo
mar, däribland kardinal Scipione Caffarelli
Borghese (1576- 1633) i Rom. Med upptäck

ten av den amerikanska kontinenten kom 

ytterligare exotiska fåglar, och de välbeställ
da var beredda att betala ansenliga summor 
för dessa rariteter från fjärran länder. Även 
tidens lärde, som Ulisse Androvandi, Pierre 

Bdon och Konrad Gessner, sökte upp den 
sociala elitens menagerier för att studera 
och avbilda fåglar.' J 

Först vid mitten av 1500-talet kom Sve
rige att på allvar integreras med europeisk 
renässanskultur. Ett intresse för exotiska 
djur kan vi skönja redan under Gustav Vasa 
som höll både papegojor och apor. Men det 
var sönerna som realiserade den hovkultur 
som utmärkte furstarnas tillvaro på kon
tinenten. Även hovet skulle ståta med den 

prakt som utmärkte de kontinentala fur
stehusen. Dit hörde också inrättandet av 
särskilda fågelhus. De första kända fågel-

Djurparksvoljärerna var ofta stabila järnkonstruk
tioner. Här ses en gammal nu övergiven rovfågelvol
jär i Riga zoo. Foto Ingvar Svanberg. 

husen i Sverige är de som byggdes åt den 

trädgårds- och djurintresserade hertig Erik 

(sedermera Erik XIV). År 1555 uppfördes i 

slottsträdgården vid Uppsala slott en foug
lebur som enligt uppgift var uppförd av lätt 
treillageverk (korsvis sammanfogade rib

bor). Erik XIV var uppenbarligen mycket 

förtjust i fåglar och 1564 uppdrogs åt Paul 
Schiitz att uppföra ännu en stor fågelbur, 
enligt konsthistorikern Kristina Francki 

inrättad ungefär där kafe Fågelsången för 
närvarande ligger. '4 

Även vid Stockholms slott lät Erik XIV 
i övre trädgården bygga en praktfull fougle
bur i den lilla trädgården på södra sidan år 
156i. I en handling från 1565 nämns att det

ta fogelhus hade en särskild väktare anställd. 
Hovet hade möjligen också falkar som 
användes vid jakt, men var de hölls framgår 
inte. Fågelhuset vid slottet ägde bestånd till 
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Tendens i djurparker under senare år har varit att 
skapa stora voljärer som man kan gå in i. Redan 
1904 byggdes denna omfattande fiygbur, nu i Saint 
Louis Zoological Park, Saint Louis, Fiirenta sta
terna. Foto Robert Lawton 2006. 

år 1637, då det ersattes av ett nytt. Det syns 
i form av två huvar på Jean le Pautres stick 
föreställande Karl X Gustavs likfärd 1660.1s 

Även på Gripsholm slott byggdes uppen

barligen under 1500-talet ett fågelhus. En 
beskrivning uppger att det i slottets krydd
trädgård fanns en fouglastuffua, som hade 
timrats 158i. Det hade gått åt inte mindre 
än 8 dagsverken att färdigställa den. 16 

Vi bör här nämna att i slutet av 1500-talet 
inrättade Tycho Brahe på Uraniborg på Ven 
två särskilt byggda fågelhus. De var belägna 
i den södra rundeln, i den sydöstra delen av 
omgången.17 

Några uppgifter om vilka fåglar som fanns 
i 1500-talets fågelhus har vi inte. Förvisso 
kom papegojor till Sverige redan vid denna 
tid, och som vi nämnt vet vi att redan Gustav 

Vasa lyckades anskaffa sådana, men i vilken 
utsträckning de hölls i särskilda fågelhus är 

osäkert. Fåglarna gav status och tjänade som 
förnöjelse, men man kan också, har det fram

hållits, uppfatta voljärerna som kosmologiska 
framställningar som fungerade som symboler 
för universums vidd och mångfald.18 

Stormaktstidens praktträdgårdar 

Av den danske ädlingen Christen Sked rese

dagbok från det kontinentala Europa 1619-
1627 framgår att europeisk adel gärna höll 
sig med fågelhus, men han nämner sällan 
vad slags fåglar som fanns i dessa. Högadeln 
i Sverige kom under stormaktstiden att få 
möjligheter att förverkliga tidens kontinen
tala barockideal på sina slott i Sverige. Att 

hålla sig med olika slags djur i parkanlägg
ningarna var en del av detta ideal. Några 

inrättade regelrätta djurgårdar med hjortar, 
rådjur och andra djur.19 

Johannes Loccenius, professor skyttea
nus och universitetsbibliotekarie, författade 
1660 på latin en skildring av Magnus De 
la Gardies magnifika barockträdgård på 
Jacobsdal (nuvarande Ulriksdals slott). Där 
tas läsaren på en rundtur i trädgården och 
vi får veta att det finns en inhägnad med 

vilda djur, bland annat lodjur och hjortar. 20 

Trädgårdshistorikern Nils Wollin har 
studerat slottsparken i Jakobsdal närmare, 
och berättar att det enligt en källa från 
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Karta iiver Linne trädgården 1770. Djurhuset där Linne hade sina fåglar är markerat med F. 

1653 fanns hjortar, påfåglar och duvor i 

djurgården. Rikskanslerns ville att djurgår

den skulle utökas med ett stort fågelhus. På 
kullen Mons Mariae nordväst om slottet 

uppfördes ett tempellikt lusthus. Siktstråk 
röjdes genom terrängen mot slottet, grot

tan och ett nybyggt fågelhus. En teckning 

av fågelhuset från 1661 finns bevarat och det 

stod förmodligen färdigt 1664. En polack 

vid namn Schamelschi tycks ha varit sär

skilt sysselsatt med bygget. Mot Edsviken 
anlades östra sjöparterren med hög terrass 
och åt söder avslutades parken med två lust

hus och en svandamm. 
Slottsfrun Maria Euphrosina samlade 

på sig en rad olika fåglar, för sin tid exo-
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Voljären vidUivstabruk. Foto Giiran Tuneld 2012. 

tiska varelser, som hon höll i sitt fågelhus. 
Ar 1664 bekostades föda till inte mindre än 
13 svanar, 30 duvor samt ett antal påfåglar i 
parken. Från år 1668 föreligger ytterligare 
en lista över fåglar: 6 svanar, 12 "persian
ska" duvor, 2 orrar, 2 harar, 2 nötskrikor, 30 

"parijs fouglar" och 50 småfåglar. Vad som 
menas med "parijs fouglar" är ovisst, men 
benämningen parisfåglar används av Linne 
om tallbit, Pinicola enucleator. Tallbiten var 
ju en vanlig, men inte särskilt långlivad bur
fågel i äldre tid. 2 1 

Några år senare övergick Jacobsdal till 
änkedrottningen Hedvig Eleonora som 
bytte namn på egendomen till Ulriksdal. 
Intresset for fågelhuset tycks därmed också 
ha upphört och 1704 uppges det vara förfal
let. Senare anlade änkedrottningen ett fasa
neri, men hur det var konstruerat har vi ty
värr ingen aning om. Ar 1809 byggdes dock 
en ny voljär på terassen på Ulriksdal. 

Vid många slott fick man nöja sig med 
påfåglar. De La Gardie lät ju också bygga 
Venngarns slott, men där fanns, uppger 
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Rekonstruerad voljär i Forsmarks herrgårdspark. Foto Ingvar Svanberg, 2 013. 

Lars Ljungström som undersökt saken, 

inget fågelhus. Däremot nämner källorna 
påfåglar, genom att man till deras utfodring 
1671 inköpte en tunna kålhuvuden. 22 

Karl XI bör ha haft särskilda byggnader 
för sina många fåglar som han redan som 

ung hade vid slottet Tre Kronor i Stock

holm. Bevarade räkenskaper visar att en 

mängd djur hörde till samlingarna. Där 
fanns björnar, vargar, älgar, mårdar, renar, 
hjortar, kaniner, igelkottar, lodjur, uttrar, 
röda (!) kajor, korpar, rapphöns med mera. 

Tack vare David Klöcker Ehrenstrahls mål

ningar känner vi till bland annat flera pape

gojarter, däribland ljusröd ara (Ara macao), 
soldatara (Ara militaris), gultofskakadua 

(Cacadua sulphurea) och solfjäderpapegoja 
(Deroptyus accipitrinus ). 2 1 

Från Karlbergs kungsgård finns en för

teckning från slutet av 1600-talet över en 

rad fåglar som hölls där, och vi får väl miss

tänka att en del hölls i voljärer. Gösta Berg, 
som studerat listan, nämner duvor, ankor, 
fiskmås, tyska höns, "indianska gäss", två 
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påfåglar och en "västindisk höna". 2 4 

Linnes fågelhus 

Under sina utlandsår i ungdomen hade Lin
ne stiftat bekantskap med flera olika mena

gerier, och han kom själv att förestå Georg 
Cliffords trädgård, som inrymde också en 
samling exotiska fåglar och däggdjur. Han 

hade också tillfälle att besöka värdshuset 
Blauw Jan i Amsterdam, som kombinerade 
vinförsäljning med en omfattande handel 
och uppvisning av exotiska djurarter. Som 
professor och föreståndare för den akade

miska trädgården i Uppsala önskade Linne 
bygga upp ett eget vivarium med levande 
djur. Det skulle bli en skådesamling för hans 
studier, men också för hans höga nöjes skull. 
Han började på allvar samla på sig exotiska 

djur under 1750-talet. Den 3 augusti 1751 
anhöll han hos universitetsledningen om att 
få extra medel för att kunna färdigställa det 
fågelhus han hade påbörjat. Det var placerat 
i trädgårdens nordöstra hörn, ungefär där 
hotell Linne nu har sin frukostveranda. Nå
got spår av fågelhuset finns inte. Det uppges 
att fågelhuset var ganska stort och rymligt, 
samt att det var indelat i flera avdelningar 
för att kunna hysa olika fågelarter. Husets 
placering framgår av en karta från 1770.25 

Eric Säfström, som i maj 1760 gjorde 
ett hemma-hos-reportage hos Linne, berät
tar: "Uti den stora fågelburen i trädgården 

vistades några turturduvor som sutto och 
knurrlade till varandra". Förmodligen av
ses skrattduvor. "I samma hus visades en 
trana", heter det vidare. Säkert hade Linne 
andra fåglar också i fågelhuset, bl.a. en del 
av sina papegojor och kanske andra exotiska 
arter som han omgav sig med (hockohöns, 
pärlhöns). Johan Fischerström berättar 
också om Linnes fågelsamling - förmodli
gen baseras hans förteckning på Sefströms 
reportage - och han nämner också ljusröd 
ara, gultofskakadua, jako och blåpannad 
amazonpapegoja som tidigare hade härbär
gerats i Uppsala vivarium.26 

Kina slott 

Givetvis fanns praktfulla voljärer också vid 
de kungliga slotten, exempelvis vid Kina 
slott där en ännu finns bevarad. Den åt
tasidiga voljären uppfördes av trä i pagod
stil. Ytterligare ett fågelhus byggdes, men 
vi känner inte till dess utseende närmare. 
Catrine Arvidsson har dragit fram intres

sant källmaterial rörande voljärerna där. 

Redan 1754 tycks det ha funnits burfåglar 
vid Kina slott och "fogelburar" omnämns 
i handlingarna. Där fanns "ostindiska fog
lar" och i ett annat sammanhang nämns 
"Chinesiske foglar". Dalkarlar, som ofta 
anlitades för anläggningsarbeten, deltog 
redan åren 1757-58 i arbetet att skaffa sten 
och mura fundamentet för bägge fågelhu-
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Bevarad voljär 
vid Kina slott. 
Foto Ingvar 
Svanberg. 
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sen. I en smedsräkning från hösten 1758 
berättas om en grund "under tilllärnade 
2ne fogelhus". Länge trodde man att de 

ritats av Carl Fredrik Adlecrantz, men det 

motsägs av att de grundlades redan 1758. 

En handling från 1777 talar om den tyska 
resp. svenska voljären. Båda var omgivna 

med voljärgårdar, där det växte syrener 

resp. kaprifol. Enligt bevarade räkenskaper 

hade man vid ett tillfälle köpt in inte min

dre än 46 kanariefåglar för att hålla i en av 

voljärerna. Ar 1787 och 1791 nämns påfåglar 

vid Kina slott. Arvidsson uppger att under 

senare delen av 1700-talet fakturerades ofta 

skorpor, ägg och annat som föda åt anlägg

ningens påfåglar. Också näktergal figurerar 

i handlingarna, vilket knappast var någon 
lämplig voljärfågel. Mer detaljer får vi i en 
inventering från 1811 där den ena voljären 

kallas "Facan burn", som enligt Arvids

son är identisk med den bevarade voljären. 

Det menageri som inrättades vid Kina slott 
kom i själva verket att bli ett fasaneri. Vid 

foderladan på ängen hade man inrättat en 
hökbur, och på vinden till ladan förvarades 
rapphöns vintertid. 27 

Ännu i slutet av 1700-talet hölls kana

riefåglar i slottsparken. I en beskrivning 

från 1796 heter det att en av voljärerna var 

av "en mängd kanariefåglar uppfylld, vilka 
med deras kvitter roa dem som häri parkens 

skugga hämta svalka". Den andra voljären 
stod emellertid då tom. Ännu finns en voljär 
kvar i parken, om än starkt ombyggd. In-

tressant är också att den är omgiven av en 
konstruerad voljärgård. 28 

Intresset för fåglar levde kvar i kunga

husen fram mot 1800-talets förra hälft. En 

vacker voljär i form av en turkisk paviljong 

planerades åt drottning Desideria, som med 

Karl XIV Johan bebodde slottet Rosersberg. 

Huruvida en voljär verkligen byggdes är 
emellertid oklart. Desideria var drottning 

mellan 1818 och 1844, och hon levde ett 

ganska isolerat liv sommartid ute på Ro

sersberg, där hon lär ha varit mycket rädd 

för fladdermöss. 2 9 

Frihetstiden och gustavianska tiden 

På Aspnäs gård i Östervåla socken i nord

västra Uppland hade hovjägmästaren An

ders Schönberg (1689 - 1759 ), enligt en be

varad biografisk uppgift, en "märckvärdig 

Fogelkammare, med allehanda lefvande 
Svenska Foglar, såsom en angenäm ro för 
en gammal Jägare". Sonen Anders berättade 
i en artikel i Vetenskapsakademiens hand

lingar 1757 om faderns intresse för fåglar, i 
en text om den svenska papegojan, tallbiten, 

Pinicola enucleator: "Min Fader, som alltid 

med sorgfällighet sökt utforska foglarnas 
art och egenskaper", som han gjort såväl un

der långa skogsvistelser "och sedan af sin fo

gelkammare haft godt tilfälle", skildrar hur 
de infångades för att hållas i fångenskap. Ar 

1759 återkommer sonen Anders med en ut-
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tömmande artikel om faderns erfarenheter 

på Aspnäs av fåglar i fångenskap, där han 

berättar att man födde upp orrar.1° 

Christer Berch berättar från sitt besök 

på Lövstabruk 1753 om en stor fågelbur 

där det förvarades en örn som bruksägaren 
hade haft tam sedan länge, men att där ock

så fanns orrar, tjädrar och några sjöfåglar, 
men ovisst av vad slag. Den nuvarande vol

jären byggdes dock först 1759. Daniel Tilas 

besökte den 8 september 1768 bruket och 

nämner särskilt att en "Voliere har ägaren 

äfwen för sitt nöje inrättat". Vad den inne

höll vet vi emellertid inte. Ar 1772 försågs 

voljären med nytt tak.31 

Den engelska trädgårdsstilen som park

anläggningsideal blev på modet mot senare 

hälften av 1700-talet. Den kom att utgöra 

en brytning med barockens ideal med hårt 

tuktad växtlighet och fyrkantiga former. 

Den engelska parken tillät lummig grön

ska och mjukare och mer naturliga former. 
Ett fint exempel på en engelsk park hittar 

vi vid Forsmarks bruk och i den finner vi 
också en voljär. Den nuvarande voljären i 
parken är dock en rekonstruktion från bör

jan av 1990-talet. Det är förstås trevligt att 

man månat om att behålla voljären i det nu 

iordningsställda parklandskapet för att ge 

en uppfattning om hur det kunde te sig i 
äldre tid. Den första voljären på Forsmark 

byggdes så vitt vi vet 1787 och i den hölls 
orrar. Uppenbarligen var den inte tillräck
ligt representativ, ty en ny och större voljär 

uppfördes 18oi. Väggarna utgjordes av gal

lerverk av trä som levererades från af Ugglas 

finska egendom Männais. Johan Erik Fors

ström, som 1801 besökte bruket, beskriver 

voljären som vara "betydligt stor med gal

lerverk i trä". Det hölls då bland annat en 

pärlhöna och en så kallad indiansk korp i få
gelhuset. Det kan nämnas att i trädgården 

hölls även en levande markatta. 32 

Voljären var uppenbarligen länge i bruk. 

På 1870-talet uppfördes en ny voljär i par

ken i Forsmark efter ritningar av arkitekter

na Axel och Hjalmar Kumlien (skapare av 

Grand Hotel i Stockholm). När reseskild

raren Nils Peter Ödman 1896 kom till bru

ket användes voljären som uvhus: "Jag vet 

ej bättre namn, ty lägenheten var uteslu

tande bebodd af bergufvar, tre stora exem

plar, som med mycket intresse betraktades 

af barnen genom det höga gallret på fram

sidan och som äfven med lika stort intres

se glodde på dem tillbaka så att de nästan 

kände sig litet hemska till mods". Voljären 
förföll under 1900-talet och revs slutligen 

1962, men har som sagt rekonstruerats i 
början av 1990-talet .B 

Vi finner även voljärer i urban miljö un

der 1700-talet. I Tessinska palatset, uppfört 

i slutet av 1600-talet av arkitekten Nicode

mus Tessin (1654- 1728) den yngre, i Gamla 
Stan finns fortfarande spår av ett slags vol

järer. Nischbyggnaderna mellan norra och 
södra gården var på Tessins tid försedda med 
galler, och kunde därmed tjäna som fågel-
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Guldfasan som tillhört Lovisa Ulrika (Carl Linnaeus, Museum Adolpho-Fridericianum, 1746). 

burar. På så vis kunde man tillföra fågelsång 
i trädgården. Det är väl dokumenterat att 

Ulrika Lovisa Sparre, Carl Gustaf Tessins 
hustru, hade ett stort intresse för exotiska 

fåglar. Redan under bröllopsresan 1728- 29 
till Paris och London inköptes en papegoja 

till henne. Under senare resor på kontinen
ten förvärvades ytterligare burfåglar. Man 

hade också med sig papegojan Jakob när 
familjen reste till London på 1730-talet. På 
godset Åkerö i Södermanlandet höll paret 
åtskilliga fåglar för sitt nöjes skull.34 
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Det finns likaså uppgifter om voljärer i 
andra välbärgade Stockholmshem. En voljär 
omnämns på Tottieska malmgården (nume
ra placerad på Skansen) vid Skeppsbron år 
1765, och hela gården var färdigställd 1773. 
Några spår av den finns inte kvar. Även 
den försvunna Swedenborgs malmgård på 
Hornsgatan, också på Södermalm, hade vid 
samma tid en voljär. Swedenborg flyttade 
in där 1746. I en skildring från 1772 heter 
det att åt södra sidan i trädgården fanns en 
flerkantig voljär "för allehanda sorter större 
och mindre fåglar". Väggarna uppgavs vara 
nät, "gjorda av grov mässingtråd". Henrik 
Alm förmodade att fåglarna under den kall

la årstiden förvarades i orangeriet, också i 

trädgården, där Swedenborg odlade citron
träd, cypresser, aloe med mera.Js 

Voljärer i andra landskap 

Vi har samlat några strödda uppgifter om 

voljärer även på andra håll i Sverige, men 
någon fullständig lista är det givetvis inte 
fråga om. Johan Gustaf von Carlson var en 
fågelkunnig herre, som ägde Mälby säteri 
i Södermanland. I den engelska parken på 
sitt gods hade han inrättat en voljär. En be

sökare som 1795 kom till gården berättar: 
"Där på en utstigande bergsudde är en Vo

liere uppbyggd för varjehanda fåglar". Inte 
heller här får vi några detaljer om vilka ar
ter som hölls. Carlson hade ett stort natura-

liekabinett med många exotiska fåglar, och 
man kan förstås tänka sig att några av dem 
faktiskt hållits av honom i voljären.16 

På 1770-talet byggdes Skinnskattebergs 
bruksherrgård, som ägdes av brukspatronen 

Wilhelm Hising (1727-1790). Mot slutet av 
1780-talet anlades en stor engelsk park, med 
bland annat fågelhus och drivhus. Skinn

skatteberg fick därmed en av Västmanlands 
främsta engelska trädgårdar. Voljären finns 
ej längre kvar.37 

Från Värmland nämns vid en avstäm
ning 1811 en voljär i Apertins herrgårdspark 
i Kils kommun. Några närmare uppgifter 
har vi för närvarande inte.38 

Godegård herrgård i Östergötland äg
des från 1770-talet av Jean Abraham Grill. 
I den engelska trädgården byggdes med 
hjälp av Fredrik Magnus Piper en voljär i 
kinesisk stil. Magnus Olausson menar att 

den fanns på plats 1785. Den var belägen på 
backen mellan landsvägen och en höjd där 
ett turkiskt tält skulle byggas. En besöka

re nämner att voljären var en av de första 
byggnader man fick se när man närmade sig 
Godegård. Voljären revs på 1800-talet och 
ersattes med ett lusthus.19 

Vid det skånska slottet Övedskloster i 
Sjöbo kommun fanns redan på 1790-talet 
en voljär, dokumenterad av Anders Sigfrid 

Rålamb. Den nuvarande voljärbyggnaden i 
parken byggdes sannolikt 1813, men bygg
des på 1860-talet om till ett bostadshus. Un
der senare år har voljären, som relativt ny-
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Myskanka omnämns från många gods och herrgårdar, men det är tveksamt om den verkligen hiills i voljärer. 
Trots att den är flygkunnig kan man ha den frigående sommartid (Ur Eleazar Albin, Supplement to the Natural 
History ofBirds, 1740) 

ligen restaurerats, använts i samband med 
julmarknader, men också för utställningar 
och olika framträdanden. 4° 

Att voljärer kunde utgöra inslag i herr
gårdsparker även senare under 1800-talet 
finns ett par exempel på. Någon gång på 
1800-talet lät exempelvis Robert Dickson 

bygga en voljär på Fimmersta gård nära 
Töreboda i Västergötland, som fortfarande 
finns i behåll. I parken till Billdals herrgård 

nära Göteborg, som under James Dicksons 
tid utvecklades till en omfattande anlägg
ning, fanns en åttakantig voljär. Den var 
belägen vid nuvarande Krogabäcken. Herr-
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gårdsparken är i dag starkt förfallen och vol
jären är försvunnen. Likaså uppges kortfat

tat att Jan Carl Adelsvärd på 1800-talet lät 
inreda en praktfull trädgård på Överrums 
herrgård i Tjust med bland annat voljärer. 
Ytterligare detaljer saknas. 4' 

Orrar var populära voljärfåglar 

En uppgift har varit att försöka kartlägga 
vilka fågelarter som hölls i äldre tiders vol
järer. Uppgifterna är i det genomgångna 
materialet tyvärr knapphändiga; vanligen 
skymtar fåglar emellanåt, sällan får vi några 

direkta inblickar i vilka arter det rörde sig 

om. 
Orrar - Vår inhemska orre, Lyrurus te

trix, tycks dock ha varit en allmänt spridd 
voljärfågel i 1700-talets Sverige, nämnd 
bland annat från Aspnäs, Akademiska träd
gården i Uppsala, Lövstabruk och Fors
mark. Anders Schönberg förmedlar 1759 re
gelrätta skötselråd för orrar. I en del fall har 
det rentav handlat om försök att domesti
cera orrar som husdjur. Anders Ett för Sve

rige säreget nöje under 1700- och det tidiga 
1800-talet, var att också att hålla spelande 
orrtuppar i små burar. Carl Michael Bell
man skildrar mötet med en sådan orrtupp, 
med dess "knot och knorr", på Mummens 
källare i Stockholms innerstad, medan fru 
Märta Helena Reenstierna i samband med 
en gårdsfest ute på Årsta som gåva fick orrar 

i en vackert utsirad bur. Det tycks ha varit 
en utbredd sedvänja att hålla orrtuppar i 
fångenskap vid denna tid. 42 

Påfåglar och andra ornamentala hö"nsfåglar 

- Påfåglar, Pavo cristatus, har sedan gammalt 
varit en självklarhet i slotts- och herrgårds
parker. Arten, som väcker uppmärksamhet 
genom tuppens färgprakt och framträdande 

fjäderdräkt, kommer ursprungligen från In
dien, och har sedan urminnes tider hållits i 

fångenskap. Redan på 500-talet före vår ti
deräknings början hölls den som tamfågel 
i östra Medelhavsområdet. Utgrävningar 
från romerska bosättningar på de brittiska 
öarna indikerar artens förekomst där. Käl

lorna visar att den även hölls som en sta

tussymbol vid keltiska och germanska stor
mansgårdar under folkvandringstid. 43 

De äldsta kända beläggen för påfågel i 
Norden är skelett- och fjäderrester i en båt

grav vid Sandefjord i Vestfold. John Bern
ström menar, med utgångspunkt i uppgifter 
hos Olaus Magnus, att påfågeln sannolikt 
hölls vid många senmedeltida gårdar i Svea
land och Götaland. I Peder Månssons Bond

akonst, nedskriven ca 1520, ägnas ett särskilt 
kapitel åt uppfödning av påfåglar. Till
gången på påfåglar i Norden möjliggjorde 
att man i herremanshus kunde servera den 
tillagad, något som Linköpingsbiskopens 
Hans Brasks hushållsbok från 1520-talet bär 
vittnesmål om. Vid hovet fanns det uppen
barligen påfåglar på 1590-talet som utfodra
des med spannmål och mjölk. Skelettdelar 
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45· 

Skrattduvan är en lättskiitt och uppskattad duva som under lång tid varit domesticerad. Linne hö'll den i sitt 
fågelhus i Uppsala (Ur Eleazar Albin, Supplement to the NaturalHistory ofBirds, 1740) 
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av påfåglar har också påträffats vid utgräv
ningar i Uppsala. 44 

Om påfåglar berättar Johan Fischer
ström 1768 att på "åtskillige ställen i Swe
rige blifwa de underhållne såsom en raritet. 

Jag har blifwit bekant med dem i Skåne". 
Han ger ganska utförliga skötselanvisning
ar med uppgifter om foder och uppfödning. 
Gustaf von Carlson på sörmländska Mälby 
har egna erfarenheter av dess vård och kan 

1789 meddela: "De hygga sig gerna til andra 
hemtamda foglar, i synnerhet Dufvor, för 

hvilka de synas antaga sig et slags förmyn
darskap, jag har äfven sett en Påfogel, som 
större delen af en Sommar beständigt vallat 

Gåsungar". 45 

Uppenbarligen hade Linne påfåglar re
dan på 1740-talet, eftersom hans tvättbjörn 
inte försmådde en sådan, om den kom åt. 
Han berättar också i en artikel om en mar

katta 1756, att då påfågelhönan i trädgården 
låg på sina ägg, brukade den vid middagstid 
om dagen flyga iväg en stund för att bala, äta 
och dricka. Då hönan lyfte avgav den skrik, 
som skrämde apan. I ett brev till Abraham 
Bäck i augusti 1757 gör Linne förfrågan 
om att förvärva påfågelkycklingar hos en 
fru Brita Maria Schröder i Stockholm. Sef
ström skriver från sitt besök i maj 1760 att 
där "war äfwen at se några Påfågel-hönor, 
med deras Tupp". Uppenbarligen förökade 
de sig och Linne kunde avyttra avkomman 
till hugade köpare. Hösten 1762 kunde Lin
ne exempelvis erbjuda vännen Charles De 

Geer på Leufsta påfåglar. Linne försökte sig 
vid flera tillfällen på att hålla påfåglar även 

på Hammarby, men räven tog dem och han 
"ledsnade dervid". I en reseberättelse 1785 

uppger Fischerström att påfåglar "under
hållas vid en och annan gård såsom en rari
tet. Förmögit folk kunde vinnlägga sig om 
denna förnäma afvel: ty köttet är läckert, 
besynnerligen unga Påfoglars, Äggen koste
lige, och Hanens lysande fiädrar utgöra et 
föremål för handeln. 46 

En och annan fasan, Phasianus colchicus, 
fann vägen till Sverige. De första fasanerna 
lär ha kommit som krigsbyte under tret
tioåriga kriget. Vid Stockholms slott an
ställdes 1638 fasanvaktare, snart också vid 
Gripsholm och vid Borgholm. Fasanerna 
hölls alltid som prydnadsfåglar, understry
ker John Bernström, något inplanterings
försök var det aldrig frågan om. Även om 

enstaka fasangårdar förekom vid hovet re

dan på 1700-talet var det först vid mitten 
av nästa sekel som fasanuppfödning i större 
skala började. Under Oskar I:s tid anla
des exempelvis ett fasaneri på Djurgården 
i Stockholm 1846 och de kommande åren 
försökte Johan Carl Adelsvärd att föda upp 
fasaner på Adelsnäs i Östergötland. Ett an
nat fasaneri tillkom på 1850-talet vid Näs
byholm i Skåne. 47 

I vilken utsträckning andra pryd
nadsfasaner förekom är inte känt, men en 
guldfasan, Chrysolophus pictus, nämns från 
hovet redan på 1740-talet, även om det är 
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osäkert huruvida den kommit in levande 
eller medförts av Lovisa Ulrika uppstoppad 

från Hessen. Guldfasanen kom till Europa 

på 1730-talet och förekom, ehuru sällsynt, i 
England och Frankrike. Denna art och an
dra prydnadsfasaner kunde inte vara frigå
ende, utan måste härbergeras i en voljär. 48 

På 1500- och 1600-talet omnämns pärl

höns, Numida meleagris, som tamfågel på 
kontinentala gods. Den danske adelsman

nen Christen Skeels (1603-1659) nämner i 
sin resedagbok att han såg Pharaonis höns 
(benämningen poule de Pharaon är belagd 
sedan medeltiden) på kontinenten. John 
Bernström menar att det äldsta säkra beläg
get för pärlhöns i Sverige är de "sprutfläck

iga Indianska höns" som 1754 hölls av Carl 
Gustaf Tessin på Akerö i Södermanland. 

Gårdsfolket kallade dem för tallpinnskator, 

förmodligen en förvrängning av deras fran
ska benämning poules pintades. I sina föreläs
ningar från 1740-talet har Linne inte myck
et att redovisa om pärlhönsen. Han uppger 
dock att de förekommer vilda "i Africa, 
besynnerligen i Barbariet, i Asien, särdeles 
i Arabien, och i Södra delen af America är 
han mycket allmen och wild, derifrån de 
föras hit". Uppgifterna äger sin riktighet, 
ty pärlhöns hade förvildats i Mellaname
rika. Från år 1757 fanns pärlhöns i Linnes 
trädgård. Även hovet hade pärlhöns 1765, 
vilket framgår av Johann Beckmanns besök 
på Ulriksdal. Enligt hovförtäringen serve
rades uppenbarligen pärlhönsägg vid hovet 

1764. Pärlhöns behöver inte hållas i voljärer 
sommartid utan kan som höns och kalkoner 

vara frigående. Deras enorma vaksamhet 
gör dem inte bara till goda vaktdjur utan 
också att de inte överraskas av rovdjur. 49 

Ett exotiskt inslag var hockohöns, Crax 

allector, numera ovanliga som voljärfåg
lar och mest hemmahörande i djurparker. 

De har sedan gammalt hållits av indianer 

i fångenskap och på sina håll kunde man 
i Sydamerika förr se tama hockos springa 
omkring på städernas gator i stora skaror. 
En "indiansk höna" som änkedrottningen 
Hedvig Eleonora på 1690-talet lät sända 
till Karlberg har tolkats som en hockohöna. 
Linne själv lärde känna dem första gången 
i Vivarium Cliffortianum i Holland på 
1730-talet. I sina föreläsningar på 1740-talet 
uppger Linne att ingen av detta släkte "har 

varit synt i Swerje", men senare återfinns 
hockohöns i hans fågelhus. Var Linne fått 
sina hockohöns ifrån vet vi ej. Under sitt 
besök på Ulriksdal 1765 fick Johann Beck
mann möjlighet att se också hockohöns 
där.SO 

Knölsvanar och andra simfåglar - Svanar, 
gäss och ankor tillhör kanske inte direkt 
voljärfåglar, även om de uppenbarligen ib
land förvarades i fågelhusen. Till äldre ti
ders högreståndsmiljöer hörde dammar 
med knölsvanar, Cygnus olor, vid denna tid 
främst en i fångenskap hållen halvdomes
ticerad simfågel. Som den tyske zoologen 
Ragnar Kinzelbach visat, har knölsvan 
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hållits i västeuropeiska dammar sedan 
medeltiden, och därifrån spritts ut i land

skapet. Redan på 1600-talet förekom den 
i svenska slottsparker, men på 1700-talet 
blev det populärt att hålla svanar i dammar 
även i herrgårdsparker och annorstädes. På 
Leufsta i Uppland hölls på 1760-talet en
ligt Daniel Tilas många "tamda swanar" 

uti parkdammen. Svandammar tycks ha fö
rekommit ganska allmänt på stora gårdar. 
Från akademiträdgården i Uppsala såldes 
på 1780-talet svanar, där trädgårdsmästaren 
Broberg ägnade sig åt svanuppfödning, till 
olika herrgårdar runt om i Uppland. "Tam 

förekommer denna art vid Säterierna i det 

södra och mellersta Sverige", skriver Sven 
Nilsson rörande knölsvanar på 1830-talet .5' 

Myskanka, Cairina moschata, härstam
mar ursprungligen från Sydamerika, där 
den domesticerades av ursprungsbefolk
ningen långt innan europeerna nådde dit. 
Redan under 1500-talet inkom myskan
kan, ibland också kallad kinesisk anka, tur

kisk and, desmansand eller bisamanka, till 

Europa. Turkisk and finns omnämnd från 
Borgholm 1654. Den fanns uppenbarligen 
spridd här och var på herrgårdar i södra 
Sverige under 1700-talet. Linne noterades 
1749 vid krutbruket Tåssebro (Torsbro) i 
Skåne Chinesiska Ankor som var tama: "En 

röd bar ring gick omkring ögonen och ög
ne-låcken, hwilken drogs fram til näfwet; 
Hanen luktade starkt perfume, men icke 
så honan". Han antecknade i Fauna svecica 

1761 den som sällsynt förekommande vid 
större gårdar. Till skillnad från många an

dra andfåglar är den inte särskilt beroende 
av vatten och kan hållas utan en särskild 
damm. Någon voljärfågel var den väl egent
ligen inte, även om den är flygkunnig, utan 
kunde hållas frigående ute sommartid, men 

är näppeligen vinterhärdig. Honan försva

rar också intensivt sina ungar mot angrepp. 
Arten fanns i Linnes trädgård, omnämnd 

1769. Också Johan Fischerström uppger att 
i Linnes vivarium "herbergerades den hvita 
Desmans-Gåsen".s2 

Duvor - Tamduvan (Columba livia domes

tica) har länge förekommit som husdjur. Pli

nius skriver att många romare älskade sina 

duvor högt, byggde särskilda torn åt dem på 
hustaken och att det förekom olika slags du
vor. Redan då hade olika odlingsformer ta
gits fram. I Västeuropa och England är det 
dock förs t under korstågstiden som duvslag 
börjar bli vanliga hos storgodsägare. Det är 
ovisst om man under medeltiden höll ram

duvor i Sverige. Olaus Magnus avbildar för
visso ett fantasifullt duvslag, men skriver 
att man i Norden sällan eller aldrig särskilt 
uppföder duvor. I stället får man se hans il
lustration som ett förslag till hur ett duvslag 
skulle kunna se ut. Även den samtida Peder 
Månsson har i sin Bondakonst ett särskilt 
kapitel betitlat "Dwffwor fostra", där texten 
dock bygger på Columella och andra kon
tinentala förlagor och likaså skall ses som 
en handledning för att sprida kunskapen 
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Indiansk korp, det vill saga ljusröd ara, som var förunnad ett fåtal ur den sociala eliten att kunna 
hålla. (Ur George Edwards, A Natura! History ofBirds, 1751). 
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om skötsel av tamduvor. Vid Åbo akademi 

framlades 1694 avhandlingen de Columbis 

under Petrus Hahns presidium. Dissertatio

nen innehåller en avbildning föreställande 

en tamduva. Träsnittet är dock kopierat ef

ter Aldrovandis ornitologi; några originella 

upplysningar innehåller inte heller texten. 

Reinerus Reineri Broocman skriver däre

mot om duvor, bland annat nämner han den 

vackra påfågelsduvan, i sin hushållsbok från 

1736. Linne listar allmän hemduva, turkisk 

duva, kväkeduva, jakobinerduva, tumlare, 

kroppduva och krumstjärtduva - och ger de

taljer om duvornas vård. Johan Fischerström 

berättar att duvor hölls på "åtskillige ställen" 

i Mälardalen, men mer för nöjes skull än för 

nyttan, även om närheten till Stockholm 
borde garantera avsättning för köttet. si 

Bertil Rapp har visat att det i Hedvig 

Eleanoras räkenskaper finns uppgifter om 

ett par turturduvor år 1709, kanske det rent 
av rörde sig om skrattduvor, Streptopelia riso

ria, som länge varit domesticerad. De hölls 

dock i en bur av ek med blank mässingtråd, 
och inuti rymdes ett litet hus. Även Linnes 
"turturduvor", som enligt Säfström hölls 

i hans djurhus, var sannolikt skrattduvor. 

Det är en mycket lättskött art, som utan 

svårighet förökar sig i fångenskap och som 
snabbt blir handtam.s• 

Kanariefåglar - Från voljären vid Kina 

Slott omtalas 1797 kanariefåglar. Normalt 
hålls inte kanariefåglar i voljärer utan för 
dem hade man vanligen ganska små burar 

i vilka de också utan svårighet häckade. Ka

nariefågeln, som måste betraktas som vårt 

äldsta sällskapsdjur, domesticerad under re

nässansen, härstammar från Kanarieöarna 

och nådde Europa under senmedeltiden. Vi 

vet inget säkert om när kanariefågeln nådde 

Sverige och beläggen på 1600-talet är fåta

liga. Som benämningen på en specifik få

gelart används ordet Canariefoglar i svenska 

språket första gången 1611. En intressant 

uppgift är en utgiftspost i De la Gardieska 

räkenskaperna från april 1648. Där notera

des att man betalat en holländare vid namn 

Cornelius Rolofsen för Canaria fogglarna. 

Det är ju ett konkret belägg, det första 

kända, för att kanariefåglar vid den tiden 
kommit till Sverige. Ebba Brahe hade vid 

den här tiden flera fågelburar, bland annat 

en av elfenben, och man bör nog förvänta 

sig att det var mer exotiska sångfåglar än 

hämplingar eller grönsiskor som hölls i den. 

Kanariefåglar fanns alltså tillgängliga och 

De la Gardie köpte uppenbarligen sådana 

från en importör. Belägget från 1648 får 
väl anses som ett bevis på att kanariefåglar 
faktiskt fanns i Sverige på 1600-talet, vilket 

visar att den har en lång historia även här. 

Från 1700-talet blir beläggen för kanarie
fåglar vanligare, och då hittar vi uppgifter 
om importer och handel. Linne berättar om 

kanariefågeluppfödaren Johannes Breden
berg i Björkskog, Västmanland, som inrät

tat en enkel voljär inomhus för sina kana

riefåglar, och om apotekaren Franz Michael 
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Ett magnifikt inrett fågelrum. Troligen är det en 
fantasibild (Ur Svensk Familj-journalen, 8/1869). 

von Aken i Örebro, som inte bara uppfödde 
kanariefåglar i stor skala, utan 1746 också 
publicerade skötselanvisningar på svenska.ss 

Indianska korpar - Vid voljären i Fors

mark finns en skylt uppsatt som berättar att 

år 1801 fanns där en "indiansk korp". Det är 
en intressant benämning som åtminstone 

på 1700- och det tidiga 1800-talet användes 

främst om ljusröda ara, Ara macao, en av de 

mest kända papegojarterna i Europa och 

tidigt införd, sedan handeln med Sydame

rika började utvecklas på allvar i början av 

1500-talet. Det är en magnifik fågel som är 

lätt att tämja och hålla i fångenskap. Långt 

innan europeerna kom till Amerika hade 

indianer i Sydamerika, Mellanamerika och 

i Karibien hållit tama aror vid sina bosätt

ningar, en sedvänja som för övrigt fortlevt 

in i våra dagar. Även till södra Nordamerika 

importerades aror av indianer redan under 
förcolumbiansk tid. s6 

Linne hade åtminstone två stycken ljus

röda aror i sitt vivarium, vilka måste ha 

väckt stort uppseende. "Af åtskillige kall

las denna Indianisk korp, men orätt; det är 

ock ingen ting mindre likhet, än emellan en 

Korp och denna Papegoja", kommenterade 
Eric Sefström från sitt besök i Linnes träd

gård. I ett brev, dagtecknat februari 1790, 
skriver Erik Gustaf Oxenstierna, friherre 

på Eka, till Carl Peter Thunberg och frågar 
om det fortfarande finns Indianska korpar 
i den akademiska trädgården i Uppsala. Vi 

kan notera att samma benämning, india

nische Rabe, återfinns också vid samma tid 

i tyska språket. Möjligen har benämningen 
"indiansk korp" sitt ursprung, som John 
Bernström framhållit, i det faktum att aror, 

precis som korpar, lär sig härma mänskliga 
röster.57 

Papegojor infördes sedan 1500-talet till 

Sverige. Vi vet att det på 1600- och 1700-ta

let fanns kakaduor, jakopapegojor, blåpan

nade amazoner, morhuvade papegojor, aror 
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och andra papegojarter i den sociala elitens 
hem, men de hölls mestadels som ving
klippta tamfåglar, ofta fjättrade vid en klät
terställning, eller i mindre stålburar. Sällan 

fick de vara i voljärer, även om det dock fö

rekom, exempelvis som i fallet med den ljus
röda aran vid Forsmarks bruk, att de kunde 
förvaras i voljärer. ;s 

Övriga fåglar - vi har i listorna ovan stött 

på även andra fågelarter som kunde hållas i 
voljärer. Det nämns nötskrikor, kajor, tall
bitar, måsar och trana, alla lätta att hålla i 
fångenskap. Gustaf von Carlsson nämner 
en handram sidensvans och berättar om 

problem med att hålla vaktlar i fången
skap. För Sverige mer exotiska fåglar tycks 
däremot ha varit ovanligt förekommande i 
1600- och 1700-talets Sverige. s9 

För 1500-talets människor var fågelhål
landet mycket en fråga om prestige och att 
kunna uppvisa en elitkultur likvärdig den 
man återfann på kontinenten. De koloniala 
upptäckterna skulle visas upp på hemmap

lan, även om man i Sverige fick vara mer 
modest och ofta nöja sig med fåglar som 
fanns i ens närhet. Påfåglar var dock re
dan etablerade i Sverige. Under 1600-talet 
blev fågelhus en del av barockens parkideal, 
oändliga trädgårdar som skulle innefatta 
djurgårdar, orangerier, alleer, grottor, väl

doftande växter, svandammar och också 
särskilda byggnader för fåglar. Även om in
hemska fåglar fortfarande dominerar kom
mer dock vissa nya arter, bland annat fasa-

ner och myskänder. Med 1700-talet kommer 
en ny faktor, förutom det engelska par
kidealet med dess mjukare och "naturliga" 
former, också det som Gunnar Brusewitz 

kallat den nöjsamma nyttigheten, som en 

vetenskaplig och ekonomisk nyfikenhet, en 
del av fågelskådandet. Voljärerna blev del av 

ett vetenskapligt, ornitologiskt projekt för 
Schönberg, von Carlsson, Linne och andra. 
De kunde med hjälp av voljärerna studera 
fåglarnas vanor närmare. Gustaf von Carls
son ger åtskilliga exempel på det i sitt tal till 
Vetenskapsakademien 1789. Fågelhållning i 

voljärer är, som bland andra Tim Birkhead 
och Bas van Balen framhållit, en viktig del 
av den moderna ornitologins utveckling.60 

Avikulturens modernisering 

Inomhusvoljärer eller fågelrum hör vi inte 

mycket av i källmaterialet innan 1900-talet. 
Vi har bara några fragmentariska uppgifter. 
En voljär som bokstavligen sjöd av liv - up

penbarligen dock endast av inhemska fåglar 
- var mecenaten och zoologen baron Axel 
Gustaf Gyllenkroks, som han låtit inrätta i 
sin vinterbostad i Lund och som konstnären 
Magnus Körner avbildade i en bok 1846. Ett 
fantastiskt men säkert fantasifullt fågelrum 

finns också avbildat i Svensk Familj-Journa

len 1869. I årgång 1876 av samma tidskrift 
avbildas efter utländsk förlaga en praktfull 
inomhusvoljär under titeln "en lyxmöbel". 
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Modern voljäranläggning i dagens Uppsala. Foto Ingvar Svanberg 2013. 

Under 1800-talet har avikulturen utvecklats 

till en hobbyverksamhet.6' 

Ur ett europeiskt perspektiv var fågel

hobbyn länge starkt eftersatt i Sverige. 

Medan fågelhållningen såväl på de brittiska 
öarna som i tysk- och romanskspråkiga om

råden i Europa hunnit formas till en bred 

och utvecklad hobby, som omfattades inte 
bara av överklassen , utan också av hantver

kare och industriarbetare som kunde upp
visa en stor skicklighet i att föda upp och 

producera goda sångfåglar eller vackra ut

ställningsfåglar, förblev fågelliebhaberiet -
som det hette enligt tidens språkbruk i den 

framväxande litteraturen - begränsat till en 

liten krets i Sverige även efter industrialis
mens genombrott. 

Orsakerna till detta är ej entydiga, men 

ett skäl torde vara den fördröjda urbanise
ringen och annorlunda demografiska struk

turen i Sverige. På kontinenten uppbars 
intresset av ett småborgerligt skikt i städer 
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och större byar, på de brittiska öarna främst 
av en etablerad arbetarbefolkning (som fick 
nöja sig med kanariefåglar och duvor när 
överklassen ägnade sig åt tävlingar med 
hästar och rashundar). I Sverige levde män
niskorna till stor del ännu på landsbygden, 
och överskottet emigrerade utomlands, inte 
till städernas ännu begränsade industrier. 

Globaliseringen fick därför inte samma ut
tryck i det sena 1800-talets Sverige som an
norstädes i nordvästra Europa. Vid utställ
ningar i Skottland, England eller Tyskland 
kunde tusentals kanariefåglar ställas ut på 
1880-talet, i Sverige var arten alltjämt rela
tivt ovanlig, flertalet sångfågelintresserade 
fick nöja sig med grönsiskor och hämpling
ar. Utställningsverksamheten var mycket 
blygsam, och inskränkte sig till några få, i 
huvudsak ägnade höns. Redan i Danmark 
var situationen en annan, vilket framgår av 

de översikter som publicerats.6 ' 

Med resandets revolution, den växande 
industrialiseringen och spridning av ur
bana aktivitetsfält till allt vidare kretsar 

hade avikulturen snabbt moderniserats och 
expanderat på kontinenten, med ett omfat
tande utbud av exotiska importerade fåglar, 
en omfattande avel av sångkanariefåglar, 
industriell framställning av foder och till
behör samt en professionalisering av handel 
och annan kringverksamhet. Utställningar 
med raskanariefåglar förekom i England 
redan på 1830-talet, där man träffades på 
enkla pubar för att tävla med sina fåglar. 

Än hade inte dessa strömningar nått 
Sverige. Den tyske zoologen Alfred Brehm, 
som tecknat fågelhandelns tillstånd i Eu
ropa på 1860-talet, sammanfattade förhål
landet i Sverige att liebhaberiet där stod på 
samma nivå som i Grekland och i Turkiet. 
Det vill säga: det förekom knappt. I Sverige 

hölls mest inhemska fröätare i bur, heter 

det. Hans rapportör, konservatorn vid Na
turhistoriska Riksmuseet, den tyskfödde 
Wilhelm Meves (1814-91), meddelade att 
någon fågelhandel i egentlig mening kunde 
man knappast tala om. Ville man ha ka

nariefåglar, papegojor eller andra exotiska 
fåglar var man hänvisad till att importera 
dem själv, vilket förekom i hamnstäder som 
Göteborg och Malmö, eller så fick man som 
i Stockholm i regel nöja sig med de tyska 

kringvandrande handlare som då och då 
dök upp med kanariefåglar. Meves ger en 
ganska dyster bild av kommersen. Fågel
handlare från Harz anlände ibland till hu
vudstaden med några hundra kanariefåglar, 
skriver han. De sålde raskt slut på sina varor, 

men var uppenbarligen inte särskilt nogräk
nade, eftersom en stor del av fåglarna senare 
visade sig vara honor, inte de skönsjungande 
harzersångare kunderna förväntade sig. 61 

Först i slutet av 1890-talet, när den 
danske inflyttaren Axel Cohn etablerade 
sin fågelbutik i Klarakvarteren i Stockholm, 
började det finnas en jämn tillgång på ka
nariefåglar och andra mer exotiska fåglar. 
Frilufsvoljärer fortsatte att vara ovanliga i 
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privata trädgårdar (Sten Bergman hade på 
1930-talet en uvvoljär i Rönninge). Däremot 
växte det så småningom fram en parkkul

tur där man inrättade voljärer, exempelvis 

i Malmö (Pildammsparken), Lund (Stads

parken), Göteborg (Slottskogen), Alingsås 
(Nolhaga), Västerås (Djäkneberget), Norr

köping (Folkparken) och på andra platser, 

men det är en ännu oskriven historia. Här 

kan också nämnas intresset för att införa 

och underhålla svanar, gäss och andra sjö

fåglar i städernas parkdammar som blev 
en bred folkrörelse i början av 1900-talet. I 

Svandammen i Uppsala fanns under stads

trädgårsmästare Pehr Boierths egid i början 

av 1930-talet exempelvis ett par knölsvanar, 

ett par vardera av vigg (häckande), rostand, 
krickand och stjärtand; tidigare också säd

gås och spetsbergsgås som båda hade häck

at. Dessutom övervintrade ett stort antal 

gräsänder i dammen. Svandammen har 

alltså gamla traditioner med parkfåglar, nå
got som nu av oklar anledning skall överges. 

Därmed bryter man mot ett hävdvunnet in

slag i stadens parkkultur. Även Enköping 

byggde på 1920-talet upp ett litet bestånd 
av parkfåglar. 64 

Ännu i början av 1960-talet var frilufts
voljärer sällsyntheter i privata samman

hang. Numera finns det många engagerade 

fågelhobbymänniskor som även i Uppsala 
har stora voljäranläggningar där man håller 

sina exotiska fåglar och framgångsrikt får 
dem att fortplanta sig. 
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