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Efternamnet Gaunitz har en central plats i
norrländska naturstudier och då speciellt när
det gäller utforskandet av fauna och flora i
Sorseletrakten och Ammarnäsfjällen. Or-
saken till detta förhållande återfinns i det
faktum att jägmästaren Victor Gaunitz,
bördig från Östergötland, med de tre
naturintresserade sönerna Bertil, Daniel och
Sven var bosatta i Sorsele under åren 1904
till 1921. Dessutom besöktes de åter-
kommande av Victors bror Rickard. Deras
intensiva naturstudier finns bevarade i form
av publicerade skrifter och det material de
bidragit med till landets botaniska och
zoologiska samlingar. Vid sidan av deras
egna skrifter finns tyvärr inte mycket skrivet
om deras liv och gärning och mitt syfte är
nu att delvis fylla denna lucka. Föreliggande
artikel tillägnas i första hand mellanbrodern
Carl Bertil (CB), även om delar av
informationen med nödvändighet äger en
vidare giltighet. Mitt fokus på CB är
huvudsakligen litterärt betingat och kopplat
till det faktum att han var den som var bäst
på att få sina texter utgivna i bokform. Han
fick utgivna hela 33 böcker, varav flertalet
skrevs för barn och ungdom. En annan
bidragande faktor kan vara att han i likhet
med mig själv bland insekterna specialiserat
sig på skalbaggarna.
 Carl Bertil Gaunitz föddes i Åsele den 17
september 1895 och avled den 23 juli 1969
i Fagersta, och ligger begravd på Skinn-
skatteberg nya kyrkogård. Han blev 73 år
gammal och var under huvuddelen av sitt
yrkesverksamma liv lärare, trots att han
utbildat sig till och titulerade sig agronom.
En titel som mot slutet byttes ut mot adjunkt.
Han var gift med fyra olika kvinnor och far

till sammanlagt åtta barn. Efter uppväxten i
Lappmarken flyttade han runt en hel del, till
en början i Småland från Österkorsberga till
Klavreström. Därefter blev det några år på
Värmdö följda av en kort sejour i
jämtländska Hålland och därifrån till
Gästrikland och Ockelbo. På detta följde sex
år i Hultsfred innan livsresan avslutades i
Bergslagen, med början i Skinnskatteberg
och slutet i Fagersta.

Mitt material
Mina personliga kontakter med företrädare
för släkten Gaunitz gäller framför allt Sven
Daniel Gaunitz, ende son till CB:s bror
Daniel och nu som pensionär boende i
Ystad. Som yrkesaktiv var Sven D
ekonomisk historiker vid Umeå universitet.
Han bodde under många år i Vindeln, där vi
båda var aktiva i den lokala natur-

Porträttfoto av Carl Bertil Gaunitz från ca 1938, det år
då bilden användes i en artikel i tidningen Vi.
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skyddsföreningen. Jag är mycket tacksam
för att Sven D hjälpt mig så mycket i min
undersökning av hans farbror CB. Det kan
även nämnas att jag som redaktör för
Entomologisk Tidskrift hann ha några
telefonsamtal med CB:s yngre bror Sven
Harald, innan han gick bort 1995, och via
epost även haft kontakt med hans son
Harald. Via epost har jag haft kontakt även
med CB:s söner Göran och Johan, den
senare bosatt i Danmark.
 Jag vill även tacka Christoffer Fägerström
vid Biologiska museet i Lund för hjälp med
uppgifter om bröderna Gaunitz’ insekts-
samlingar, som de har i sin vård. Även om
bara en bråkdel av CB:s insektsfynd har
digitaliserats ger ändå de fynduppgifter jag
kunnat studera en bild av hans förflyttningar
i tid och rum. Historien som föregick
museets köp av brödernas insekter har
belagts genom brev i Carl H. Lindroths arkiv
vid Lunds universitetsbibliotek.
 Med några  få  undantag har  jag  läst  alla
böcker CB fick utgivna samt de artiklar han

publicerade i Entomologisk Tidskrift. Jag har
även sökt efter hans namn i andra tidskrifter
och funnit ett mindre antal uppsatser, men
troligen långt ifrån alla. Via söktjänsten
Sveriges Dagstidningar har jag hittat ett stort
antal notiser, artiklar, annonser och
bokanmälningar som berör CB. Jan Malm-
stedt, Lidingö, har hjälpt mig att få se några
artiklar ur KB:s samlingar.
 Till sist kan nämnas att biografiska data
insamlats och belagts med hjälp av de
databaser över Sveriges befolkning som
finns tillgängliga på fo-arkivet vid univer-
sitetsbiblioteket i Umeå.

Liv
Föräldrarna
CB:s far Victor Didrik Teodor Gaunitz var
född i Värna socken i Östergötland den
första maj 1856 och utbildade sig till
jägmästare och var under sonens uppväxt
anställd av kronan först i Åsele från 1890
och från 1904 revirförvaltare i Sorsele, och
bodde efter sin pensionering 1921 och fram

Familjen Gaunitz i hemmet i Sorsele ca 1917. Längst till vänster Sven invid mamma Martina, i mitten Carl Bertil
tittande mot kameran, till höger Daniel och pappa Victor. Foto i Sven D. Gaunitz ägo.
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till sin död den 30 oktober 1925 i
småländska Ryssby. Farfadern Carl
Christian Gottfried Gaunitz (1815–1897),
som invandrat från byn Dahlen några mil
öster om Leipzig i dåvarande kungariket
Sachsen till Linköping år 1840, gifte sig
1848 med Hedvig Charlotta Lovisa Moll
(1825–1863), som han träffat på Värnäs
säteri utanför Linköping, och gården
övergick i släkten Gaunitz ägo. Victor hade
fem syskon, varav tre ogifta bröder: Johan
Carl Gottfrid (1851–1923), Rickard
Emanuel (1857–1934) och Fritz Wilhelm
(1859–1895). Medan den sistnämnde
arbetade som lantmätare i Stockholm, drev
de båda andra Värnäs vidare, som de dock
senare avyttrade 1921 för att själva flytta till
Borensberg. Rickard brukade besöka
familjen Gaunitz i Sorsele och där även
samla in en del växter och insekter.

 CB:s mor Sophie LouiseMartina ”Marta”
Pontén föddes i Lemnhults prästgård,
Korsberga den 23 november 1861, gifte sig
med Victor den 19 maj 1893 och avled den
12 maj 1937 i gården Gustavia i
Österkorsberga. Martinas farfar Johan
Pontén (1776–1858) var läkare och präst.
Han gav 1831 ut en handbok för
insektsamlare, vilket även CB kom att göra
mer än hundra år senare.
 Farfaderns giftermål och övertagande av
Värnäs, liksom faderns uppväxt och
förbindelse med släkten Pontén har skildrats
i skönlitterär form av Sven H. Gaunitz i
kortromanen Sådana var deras öden (1977).

Bröderna
Vid sidan av en i späd ålder avliden yngre
syster hade CB två bröder: Daniel Mattias
Viktor född den 6 april 1894 i Åsele, död

Jägmästarbostaden Pansborg i Sorsele, i vilken Victor Gaunitz med familj flyttade in när den stod klar 1905. Huset
kom senare att benämnas Backens skola. Foto hämtat från villevylva.blogspot.se.
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den 9 januari 1955 i Korsberga, och Sven
Harald Gaunitz född den 18 september 1904
i Sorsele, död den 14 maj 1995 i Växjö.
Tillsammans växte de upp i Åsele och
Sorsele. Jägmästarbostaden Pansborg i
Sorsele, där familjen bodde fram till 1921,
uppfördes 1905 och kom senare att användas
som skola. Daniel och Sven bidrog båda till
botaniken och zoologin. Entomologiskt kom
Daniel att specialisera sig på gaddsteklar och
även skinnbaggar, medan Sven
huvudsakligen studerade flugor. CB uppger
i brev till Carl H. Lindroth 25 oktober 1956
att han började samla insekter redan 1907 i
Sorsele. Samlandet kom att bli livslångt och
omfattade stora delar av Sverige med viss
tonvikt på Småland.
 Åren  1907–1913  var  Daniel  och  CB
inackorderade i Umeå under högstadie- och
läroverkstiden. CB tillhörde latinavdel-
ningen, men avslutade studierna utan att ta
studenten. Han var även aktiv i den lokala
scoutkåren. Efter skolåren lämnade CB
Sorsele och han var skriven i Värnäs under
åren 1915–1919. Han fullgjorde sin officers-
utbildning vid krigsskolan i Karlberg 1918
och utbildade sig därefter till agronom vid
Ultuna med examen 1922. I rikspressen
samma år rapporteras om att CB fått stryk
av ett gäng i elevkåren efter det att han hos
styrelsen beklagat sig över allt festande på
boendet. Två av de skyldiga blev relegerade.
Samma år blev han ständig ledamot i
Stockholms Entomologiska Förening. Under
några år i Stockholm arbetade CB med
pojkar på glid, som inspektör vid barna-
vårdsnämnden, på Skrubba skyddshem och
som ungdomsledare på Birkagården (C.B.
Gaunitz 1935). Han hade flyttat till
Österkorsberga när han 1930 fick anställning
som ämneslärare vid Grimslövs folkhög-
skola nära Växjö och flyttade då efter något
år till Klavreström. Trots att han var utbildad
agronom valde alltså CB att satsa på
läraryrket. Valet av utbildning kan ha

påverkats av att han på grund av sin dyslexi
föredrog en mer praktiskt inriktning, plus att
han hade i tankarna en anknytning till
säteriet i Värna.

De två första äktenskapen
CB gifte sig för första gången den första maj
1932 med Dagny Ingrid Emmy Johansson
född den 12 april 1908 i Åseda. Ingrid var
dotter till inspektorn Carl Johan Johansson
född den 27 april 1878 i Slätthög och död
den 7 november 1925, och Emmy Davida,
född Ljungcrantz den 23 mars 1877 i
Virestad och död den 9 april 1971. Ingrid
och CB fick dottern Ingrid Birgitta ”Bibbi”
den 9 maj 1933 i Växjö. Modern dog dock i
sviter efter förlossningen redan den 16 maj
samma år i Nottebäck. Birgitta blev
sjuksköterska, gifte sig 1955 Strömberg och
avled den 7 november 2010 i Lidköping.
 CB stannade kvar i Klavreström och gifte
den 27 juni 1937 om sig med Maja Hanna
Kristina Gustafsson, född den första april
1916 i Älmhult. Maja var dotter till
lantbrukaren Erik Anton Gustafsson född
den 21 september 1887 i Algutsboda och död
den 13 november 1972 i Hökhult, Lenhovda,
och Frida Ulrika, född Andersson den 8
januari 1886 och död den 26 december 1951.
Maja kom till CB som barnflicka åt Bibbi
och de gifte sig när hon blivit myndig. CB
och Maja flyttade in hos släktingar i gården
Gustavia i Österkorsberga och efter en tid
till en mer centralt belägen modernare
lägenhet. De fick i Österkorsberga
tillsammans tre söner: Carl Göran Natanael
född den första maj 1938, Carl Anders
”Ante” Daniel född den 6 juli 1940 (död den
17 juni 2010), och Carl Bertil Samuel ”Sam”
född den 15 april 1944. Som reservlöjtnant
i Smålands husarregemente var CB under
beredskapsåren placerad i Värmland och
familjen bodde då fortfarande i
Österkorsberga. Familjen flyttade 1944, året
innan CB utnämndes till ryttmästare vid
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Livregementets husarer, till Värmdö där CB
var ämneslärare och vikarierande rektor vid
gymnastikrörelsens folkhögskola Lillsved
fram till 1947. Han undervisade därefter på
folkhögskolan i Hålland nära Åre under
något år varefter han blev uppsagd efter ett
bråk med skolans rektor Lage Eklöv. CB
överklagade uppsägningen hos skolöver-
styrelsen samtidigt som han anklagade
Eklöv för ”otillbörlig religiös påverkan av
eleverna”. Myndigheten lämnade dock
uppsägningen utan åtgärd.

De två senare äktenskapen
CB och Maja skiljde sig den 26 juni 1950,
varvid CB, främst av ekonomiska skäl, fick
vårdnaden om de tre gemensamma barnen.

Maja gifte om sig med Israel Ruong, som de
umgåtts med åtminstone sen tiden i Hålland,
och avled den 28 november 1997 i Uppsala.
Efter att ha fått tjänst som ämneslärare i
Ockelbo i Gästrikland gifte sig CB för tredje
gången den 29 juli 1950 med folkskolläraren
Judith ”Jutta” född Renard den 26 februari
1923 i Linköping. Judiths far Maximilian
”Max” Renard föddes den 14 februari 1865
på Krim i det dåvarande Ryska riket och
avled den 15 januari 1945 i Helsingborg.
Judiths mor Dagmar Charlotta Viktoria
Hallqvist föddes den 27 augusti 1883 i
Falköping, och avled 1972 i Helsingborg.
Judith hittade av en ren slump CB via hans
annons i DN där han sökte efter hjälp med
att ta hand om barnen.
 I november 1950 erhöll CB ett stipendium
på 5.000 kronor för skrivandet av djurböcker
åt Rabén & Sjögren. I Ockelbo föddes sonen
Carl Johan Gottfrid den 28 juni 1951.
Familjen flyttade i juli 1952 till Hultsfred
där CB erhållit tjänst som adjunkt. Samma
år blev han medlem i Entomologiska
Sällskapet i Lund. I Hultsfred föddes
ytterligare två söner: Carl Peter Gustav den
18 maj 1953 (död den 10 november 2012 i
Lund), och Carl Mikael Gunnar den 16 juni
1957. Mycket på grund av att Judith inte fick
någon ordinarie lärartjänst i Hultsfred,
flyttade familjen 1958 till Skinnskatteberg
där CB fortsatte sin lärarbana på
Centralskolan som adjunkt i biologi och
kemi och Judith avled i cancer den första maj
1964, endast 41 år gammal. CB erhöll 1958
ett stipendium från Rabén & Sjögren på ett
tusen kronor för sin bok om ryggradslösa
djur.
 CB gifte sig en fjärde och sista gång den
22 juli 1964 med Kerstin Viola Vilhelmina
Esking, född den 16 mars 1931 i Solberga i
Bohuslän, och tillsammans fick de i Fagersta
den första augusti 1965 dottern Carola Maria
Christina, senare gift Gaunitz Karlsson.
Judith och Kerstin var studiekamrater i
Uppsala, och Kerstin hävdade att hon på

Pärmens framsida på Maria Nyckelpigas äventyr av C.B.
Gaunitz. Kerstin Frykstrands förmänskligande av
insekternas drag var inte författarens melodi.



6   Anders N. Nilsson

Judiths dödsbädd lovat att ta hand om
barnen. Kerstin var adoptivbarn till prosten
Karl Erik Ferdinand Esking i Örebro född
den 18 maj 1905 i Eskilstuna och gift den 28
februari 1932 med Anna Gustava, född
Hedberg den 7 juni 1893 i Tumbo, Söder-
manland. Anna avled den 26 september 1980
i Järfälla, och Erik Esking 1990. Kerstin
avled den 25 oktober 2011 i Örebro. I
Fagersta fick CB anställning vid gymnasiet,
där han arbetade fram till sin död.

Texter
Artiklar
Entomologisk Tidskrift
1924: O. Lundblad, Några ord om aculeat- och

tubuliferfaunan i Lycksele lappmark. Ent.
Tidskr. 45(1):17-28. [Bygger helt på material
insamlat av bröderna Gaunitz.]

1927: Bidrag till kännedom om Cerambycidernas
förekomst inom Sorsele socken av Lycksele
lappmark, 48(3):177-179.

1928: Coleoptera från Sorsele socken av Lycksele
lappmark, 49(2):84-92.

- : Coleoptera, funna i gråsparvbo, 49(3):167-168.
- : Cerambycider från Sorsele socken, Cerambycider

från andra lappmarkslokaler, Fyndorter från
södra Sverige för några Cerambycidarter,
49(4):248-252.

- : Chrysomela geminata Payk. – Systenocerus
caraboides L., 49(4):252-253.

- : Lappfolkets fruktade skadegörare, 49(4):253-254.
- : Återfunnen skalbagge, 49(4):255-256.
1930: Cerambycider från Sorsele socken [Tillägg],

51(1):72-75.
- : Elaterider från Sorsele socken [Tillägg],

Elaterider från andra Norrlandslokaler, Elaterider
från Sydsvenska lokaler, 51(1):75-80.

- : Chrysomelider från Sorsele socken [Tillägg],
51(3-4):259-262.

- : Chrysomelider från södra Sverige, 51(3-4):262-
263.

- : Silphider från Sorsele socken. Underfamilj
Silphinae [Tillägg], Silphider från andra
lappmarkslokaler, Silphider från sydsvenska
lokaler, 51(3-4):263-265.

- : Coccinellider från Sorsele socken [Tillägg],
Coccinellider från andra Norrlandslokaler,
Coccinellider från södra Sverige, 51(3-4):265-
267.

1932: Carabider från Sorsele socken, 53(1):39-55.

1933: Några anteckningar från Sorsele socken om
arterna Carabus violaceus L. och glabratus Payk.,
54(3-4):283-288.

1935: Till frågan om Ectobius lapponicus L.
förmenta skadegörelse inomhus i Lappland,
56(3-4):138-150.

- : Ekbocken vid Halltorp, 56(3-4):192-196.
1937: Tvestjärten, Forficula auricaria L., som

blodsugare, 58(1-2):75-79.
- : Några biologiska anteckningar om trenne arter

av Heteroptera, 58(3-4):185-191.
- : En okänd parasit på råttor, 58(3-4):191-192.
1951: Några fyndorter för Ranatra linearis L.,

72(1-2):77-79.

Övriga tidskrifter
1924: Bidrag till kännedom om kärlväxtfloran i

Sorsele socken av Lycksele lappmark, Svensk
Botanisk Tidskrift  18(4):128–140 [medförf.
Daniel Gaunitz]

1932: Prat om föreläsningar, Folktiljan,
sommarblad för teaterklubbar, musik- och
studiecirklar 11-13.

1935: Ett besök hos Kronobergs distrikts
studieledare, SLU-bladet 11:13-14.

1937: Ett sätt att utrota morotbladloppan, Trioza
viridula Zett., Entomologbladet 1(1-2):41-42.

1937: Råttorna som ”husdjur”, Ute och hemma,
Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse 10:287-
290.

1937: Från ett entomologernas paradis. Ett par
minnesvärda insektfynd i Halltorps-trakten på
Öland. Sveriges Natur Årsbok 28:71-80.

1938: Om igelkottar, kackerlackor, råttor och Carl
von Linnés misstag, Ute och hemma, Svenska
kyrkans sjömansvårdsstyrelse 11(1):17-23.

1955: Fjällens ilskna vandrardjur, På skidor, Skid-
och friluftsfrämjandets årsbok, s. 25-36.

1956: Mysteriet med påskäggen, På skidor, Skid-
och friluftsfrämjandets årsbok, s. 196-200.

Böcker
C.B. Gaunitz skrev han sitt namn som
författare. I de två första böckerna på
Harriers förlag, liksom i Lille Görans
bilderbok,  skrivs  efternamnet  Gaŭnitz,
troligen i syfte att tydliggöra uttalet. I
Baggar och fjärilar från 1945 står författaren
som Bertil Gaunitz. Böckerna har här
ordnats kronologiskt och även grupperats
efter aktuell bostadsort. Vid sidan av sina
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egna böcker översatte CB tillsammans med
Birgit Weister 1946 ryssen Biankis bok
Skogens nyheter. Lästa recensioner av
böckerna har lagts in direkt efter aktuell titel
och refereras bara till anmälarens namn eller
signatur i den påföljande texten. Utländska
utgåvor listas sist efter aktuell titel.

Klavreström/ Österkorsberga 1938-1944
Den brokiga väven, Harriers Bokförlag,

Stockholm, 1938, 356 s.; rec. av K.G.
Rylander 1938 i Provinstidningen
Dalsland 28 september; av Nils Willén
1938 i DN 21 november.

Sagan från skogssjön, Harriers Bokförlag,
Stockholm, 1938, 74 s. [förord av Robert
Fur]; rec. av D.E. Kaarle 1938 i
Provinstidningen Dalsland 17 oktober.

Utkik på insektfronten, Kooperativa
Förbundets Bokförlag, Stockholm, 1938,
232 s.; rec. av Nils Willén 1938 i DN 4
juli; av K.G. Rylander 1938 i
Provinstidningen Dalsland 28 september.

Maria Nyckelpigas äventyr, Svensk
Läraretidnings Förlag, Stockholm, 1939,
177 s. [Barnbiblioteket Saga nr 189]
[”G.B. Gaunitz” på omslag]; rec. av S.B.
1939 i AB 16 december; av Gun- 1940 i
SD 25 februari.

Pojkäventyr i Lappland, Svenska Missions-
förbundets Förlag, Stockholm, 1939, 95
s. [Min bokserie.]

Myran Blända. Öden och äventyr. Del 1. I
Aspstaden, Svenska Missionsförbundets
Förlag, Stockholm, 1940, 127 s. [Även
som tecknad serie i veckotidningen Vi
1937]; rec. av Eva von Zweigbergk 1940
i DN 2 december.

Myran Blända. Öden och äventyr. Del 2.
Som spaningschef i Trojaborg, Svenska
missionsförbundets Förlag, Stockholm,
1941, 131 s. [Även som tecknad serie i
veckotidningen Vi 1938]; rec. av Nils
Willén 1941 i DN 27 oktober.

Göran och småkrypen, Skriv- & Ritboks-
aktiebolagets Förlag, Arlöv m. fl., 1941,

82 s.; 2:a uppl. 1945. [De små
läseböckerna nr 13.]

Lilla Birgittas berättelsebok, Örebro
missionsförening, Örebro, 1941, 31 s. [Ej
sedd.]

Björnjägaren Klomma, ill. Viktor Lind-
strand, Lindfors Bokförlag, Stockholm,
1942, 180 s. + 1 karta [förord av major
Carl Lagercrantz, känd jägare och
författare 1898-1961]; 4:e uppl. 1947;
rec. av Ernst Manker 1942 i SD 3
december; av Prins Wilhelm 1942 i SD
11 december; av Erik Lundegård 1942 i
DN 21 december; av Kai Curry-Lindahl
1943 i Sveriges Natur Årsbok 34:153-
154; Schweiz, Bärenjäger Klomma,
Zürich, 1944; Finland, Karhunkaataja
Klomma, Werner Söderström, Porvoo,

Omslag till boken Utkik på insektfronten av C.B. Gaunitz
med fantasifull teckning av Bertil Bull Hedlund. Är det
allseende ögat Guds eller entomologens?
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1945; Danmark, Bjørnejægeren,
Normann, Odense, 1946; Frankrike,
Klomma. Le chasseur d'ours, Bordas,
Paris, 1947.

Hur de små bli till, Litteraturförlaget,
Stockholm, 1943, 77 s.; rec. av S.B. 1943
i SD 22 juli.

Hur man lägger komposter. Även med
hänsyn till den bio-dynamiska metoden,
Litteraturförlaget, Stockholm, 1943, 68 s.
[Jordbrukets förnyelse nr 3.]

Lille Görans bilderbok. Bilderbok avsedd
för små barn, Litteraturförlaget, Stock-
holm, 1943, 27 s. [bokens tecknade
planscher signerade 1939.]

Nya pojkäventyr i Lappland, Svenska
Missionsförbundets Förlag, Stockholm,
1943, 80 s. [Min bokserie]; rec. av G.B.
1943 i SD 15 december; av Eva von
Zweigbergk 1943 i DN 27 november.

Om gödselvård enligt den bio-dynamiska
metoden, Litteraturförlaget, Stockholm,
1943, 57 s. [Jordbrukets förnyelse nr 2.]

Harungarna i Hökhult och andra
berättelser, Lindqvists Förlag, Stock-
holm, 1944, 125 s.; rec. av J.P.W. 1944 i
SD 4 november.

Lillsved 1944-1948
Naturens väderleksrapporter. Praktisk

handledning i konsten att förutsäga
morgondagens väder, Lindfors Bok-
förlag, Stockholm, 1944, 83 s.; rec. av By
1944 i Aftonbladet 30 maj; av Nils Willén
1944 i DN 7 augusti; Norge, Naturens
værvarslere. Praktisk håndbok i kunsten
å forutsi morgendagens vær, Oslo,
Fagforlaget, 1947.

Nybyggarna vid Svarttjärn, Albert Bonniers
Förlag, Stockholm, 1945, 177 s. [Önske-
böckerna ny följd nr 61-62]; rec. av G.B.
1945 i SD 3 december; Norge, Nybrottet
ved Svarttjönn, Damm, Oslo, 1950.

Baggar och fjärilar. Om fångst och
samlingar, Albert Bonniers Förlag,
Stockholm, 1945, 91 s. [Studentför-

eningen Verdandis Småskrifter nr 479];
rec. av Nils Willén 1945 i DN 13 oktober.

Klomma på jaktstigen, ill. Viktor Lind-
strand, Lindfors Bokförlag, Stockholm,
1946, 2:a utg. 1947, 206 s.; Samlings-
volym med Björnjägaren Klomma som
ungdomsbok, Ehlins, Stockholm, 1958,
264 s.; rec. av Bertil Haglund 1946 i
Svensk Jakt 84:129; av Erik Lundegård
1946 i DN 30 november; av Sven
Sandstedt 1946 i SD 23 november; av Kai
Curry-Lindahl 1947 i Sveriges Natur
Årsbok 38:172-173.

Lill-Anders på äventyr, ill. förf. & Britt-Lis
Erlandsson, Lindqvist Förlag, Stockholm,
1946, 12 s. [Titel omslag Lill-Anders på
upptäcktsfärd.]

Barnen i Äppelbo, Lindqvists Förlag,
Stockholm, 1947, 160 s.; Finland, Nuoret
metsänkävijät [Unga jägare] Paletti,
Helsinki, 1948.

Jägmästarns pojkar, Lindfors Bokförlag,
Stockholm, 1947, 145 s. [Omslags-
teckning Sten Grytt]; rec. av Yngve
Flyckt 1947 i Expressen 30 oktober.

Lilla fjärilboken, Lindqvists Förlag,
Stockholm, 1947, 61 s.; Finland, Lilla
fjärilboken,  bearbetad  av  W.  Hellén,
Helsinki, 1954; Pieni perhoskirja,
Helsinki, 1954.

Människan och småkrypen; Våra bästa
vänner, våra värsta fiender, Lindfors
Bokförlag, Stockholm, 1947, 132 s.; 2:a
uppl. 1948, 132 s.; rec. av Yngve Flyckt
1947 i Expressen 15 september; av Per
Brinck 1948 i Sveriges Natur Årsbok
39:171.

Sannsagor om naturens småttingar,
Svenska Missionsförbundets Förlag,
Stockholm, 1947, 56 s. [Ej sedd.]

Paddan Plomp, Lindfors Bokförlag,
Stockholm, 1948, 96 s.; rec. av Eva von
Zweigbergk 1948 i DN 8 december.

Vilda jakter, Lindqvists Förlag, Stockholm,
1948, 170 s. [Titel omslag Vilda jakter i
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nordanland]; rec. av Nils Dahlbeck 1949
i Sveriges Natur Årsbok 40:186.

Undersåker 1950
Varg och vargrännare, Lindqvists Förlag,

Stockholm, 1950, 264 s.; rec. av Kai
Curry-Lindahl 1951 i Sveriges Natur
Årsbok 42:165-167.

Hultsfred 1956-1958
Rabén & Sjögrens stora bok om djur.

Ryggradsdjur, ill. Harald Wiberg, Rabén
& Sjögren, Stockholm, 1956, 158 s.
[Teknik och natur, red. Bo Rosén]; rec.
av Knut Hagberg 1956 i SD 14 december;
Norge, Damms store bok om dyr, Damm,
Oslo, 1957; Finland, Eläinten kirja.
Selkärankaiset, Werner Söderström,
Porvoo, 1962.

Rabén & Sjögrens stora bok om djur.
Ryggradslösa djur, ill. Harald Wiberg,
Rabén & Sjögren, Stockholm, 1958, 168
s. [Teknik och natur, red. Bo Rosén]; rec.
av Erik Dahl 1958 i DN 29 november; av
anonym 1959 i Expressen 2 januari.

Skinnskatteberg 1960-1961
Småkryp. En bok om ryggradslösa djur, ill.

Harald Wiberg, Bokförlaget Liber,
Stockholm, 1960, 36 s.; rec. av Ingegärd
Martinell 1960 i AB 7 juni.

Ryggradsdjur, ill. Harald Wiberg, Bok-
förlaget Liber, Stockholm, 1961, 36 s.

Om böckernas innehåll och mottagande
Insektsböckerna
Även om många av CB:s böcker är svåra att
kategorisera ska jag här försöka gruppera
dem ämnes- och genremässigt. Med början
i den mer renodlade entomologin utgör hans
Baggar och fjärilar en praktiskt inriktad
introduktion till insektsamlandet som hobby.
Noteras bör att den föregår Carl H. Lindroths
Handledning för insektsamlare med fyra år,
och därmed utgjorde en högst sannolik
inspirationskälla till den senare. CB blun-

dade ingalunda för insektstudiernas mer
andliga aspekter och började boken med
Adams namngivning av alla djuren och
entomologens lycka att få utforska Paradiset
Jorden ”där han själv är den Adam som ger
namn åt vännerna för att sedan kunna tala
om dem” (s. 11). Själva dödandet var aldrig
något problem och CB tyckte sig se hur
insektsamlandet danar ”naturvårdare och
naturälskare, djurvänner och naturvärnsfolk”
och dessutom verkar stärkande på
förhållandet till hembygden och hemmet.
Boken fick ett mycket positivt mottagande
och rekommenderades av Nils Willén som
gärna sett några fler morfologiska planscher
istället för den utförliga skildringen av
insekternas förvandlingar. Han noterade till
slut att med den rätta viljan ”så kan en rätt

Baggar och fjärilar är en tidig handledning för
insektsamlare som står ut bland annat genom att
författaren här skriver sitt namn som Bertil Gaunitz.
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behandlad och ordentligt monterad insekts-
samling bli en fröjd för ögat.”
 Till  CB:s  renodlade  insektsböcker  hör
förstås även Lilla fjärilboken, som med sitt
händiga format och många färgbilder
utgjorde ett bra lågbudgetalternativ till
Fritiof Nordströms Våra fjärilar. Boken
riktade sig i första hand till de lite yngre
nybörjarna och CB såg den som en hjälp att
uppleva den levande naturen som ”de tusen
sannsagornas förlovade land” (s. 56). Man
kan förstås lära sig en del om fjärilar bara
genom att betrakta dem, men ”ännu
duktigare blir man, om man dödar fjärilen
och examinerar den och sätter upp den, gärna
i en låda med glaslock” (s. 54).
 CB skrev om insekter som samlare, men
även ur agronomens perspektiv, och då
handlade det som regel om de skador de kan
vålla på våra kulturväxter och hur man kan
skydda sig mot deras framfart. Hans Utkik
på insektfronten, med fantastisk omslags-
teckning av Bertil Bull Hedlund, riktade sig
främst till ”lantmän, skogsmän och
trädgårdsodlare” som har mycket att vinna
på att lära känna fienden. Men inte bara för
att kunna bekämpa insekterna, utan även
förundras över dem. Bokens fyra delar talar
för sig själva: på åkern, i trädgården, i
skogen, och för insektsamlaren. Den lätt
kåserande texten tar fasta på det som är
vanligast och utger sig ingalunda för att vara
täckande. Utvikningar är legio i CB:s texter
och skildringen av rapsbaggens liv leder
direkt fram till hur tidiga studier av insekter
kan motverka den påstådda tråkigheten på
landsbygden och verka som motvikt till
fester och dansbanor. Den andliga
dimensionen var ständigt närvarande i CB:s
naturstudier när storheten i Skapelsens
Herres planer blottlägges. Allt liv har sin
”välsignebringande uppgift”, och det är bara
när den tänkta balansen rubbats som
problemen uppstår. Nils Willén berömde CB
för hans pedagogik, enligt vilken all
information blandas ut med små anekdoter

som kan vara med och ge stöd för minnet.
Även om Willén ansåg boken kunna nå en
bred läsekrets, rekommenderade han den
särskilt som premiebok i landsbygdens
skolor. K.G. Rylander noterade att boken
gjort succé och sålt bra. Han kallade den
folkbok och hoppades på god spridning via
bibliotek och skolor.

Människan och småkrypen påminner med
sin vardagsentomologi byggd på egna obser-
vationer mycket om föregångaren Utkik på
insektfronten. Det enklare utförandet gör att
boken känns som någon slags light-version
av den tidigare och troligen riktad mot en
yngre läsekrets. Enligt förordet tänkte sig
CB en andra del med fokus på asätare,
parasiter och sjukdomsspridare, men denna
blev så vitt jag vet aldrig utgiven. Per Brinck
fann boken lättläst och innehållsrik men
beklagade det grådaskiga bildtrycket. Han
saknade ett kapitel om loppor och löss med
redogörelse för de nya DDT-preparatens
betydelse, men hoppades ett sådant skulle
finnas med i den planerade andra delen. Efter
att först ha ryggat tillbaka för några
sagotantstendenser i CB:s språkbruk växte
Yngve Flyckts förtjusning över boken med
läsningen, som han till slut trodde kunde bli
en klassiker.
 Till  CB:s  insektsböcker  vill  jag  även
räkna Naturens väderleksrapporter, även
om den vid sidan om småkrypen även
rymmer några sidor om fåglar och mer
ickebiologiska fenomen. CB skildrar här
med en god portion inlevelse hur krypens
förändringar av sina aktiviteter kan ge oss
information om kommande väder. Många av
tipsen återkommer i CB:s andra texter, men
här har man dem i samlad form. I sin
anmälan ville Nils Willén rekommendera
boken då den kunde ”bidra till att man
skärper uppmärksamheten i skog och mark
och lär sig läsa i naturens stora bok.” Även
signaturen By ställde sig positiv i sin
anmälan av boken som hen såg som ”en liten
tilltalande lärobok för naturvännerna”.
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Författaren själv hade ett mer andligt
perspektiv på sina krypstudier och tog hjälp
av Linné när han slog an sitt slutackord:
”Människan måste skåda naturen som ett
skapelseunder, för att icke tappa kontakten
med de fördjupande krafterna i sin egen själ,
annars blir hon rolös och rotlös” (s. 82).

Skolzoologi
CB:s senare bokproduktion rymmer fyra
zoologiska verk, varav två entomologiska,
riktade mot skolvärlden. Först ut var
volymen om ryggradslösa djur i Rabén &
Sjögrens faktabokserie Teknik och natur.
Trots det bredare upplägget domineras
boken av landlevande leddjur, dvs entomo-
logi. Professorn i evertebratzoologi, Erik
Dahl, protesterade i sin anmälan av boken
förstås mot denna felaktiga marknadsföring
och klagade på författarens okunnighet om
andra djur än insekter. Dahl fann även CB
bristfälligt orienterad i den moderna littera-
turen och kallade hans stil för krystad och
knagglig. Inte förvånande att CB i sin tur
upplevde Dahls negativa omdöme som
skrivet ”med en cynism som är fast otrolig”
(CB brev till Per Brinck 1959-01-11). Med
tanke på de yngre läsarna förefaller mig
CB:s text idag kanske lite ålderdomlig, men
i övrigt är det en mycket informativ och
läsvärd presentation av insekter och
spindeldjur han fått till. Harald Wibergs
illustrationer fungerar bra i sammanhanget,
och bokens färgplanscher kom sedan att
återanvändas i den tunnare boken Småkryp.
Denna är en typisk skolbok och innehåller
även en del lämpliga uppgifter för eleverna
att ta tag i. Ingegärd Martinell fann tonen i
boken lite väl ”naturlig” för barn och gillade
inte att CB höll det för fördummande att
betrakta djur som bara följer sin natur som
elaka mördare. Gissar att han såg de olika
djurens uppgifter som givna av Gud, och
därmed inte för oss människor att moralisera
över.

Väckelsen
Den brokiga väven är den av CB:s många
böcker som mest står ut genom att den kan
läsas på så många olika plan. Till största
delen innehåller den i likhet med flera av
hans övriga böcker kåserande texter om
insekter i människans närhet. Men redan i
ansatsen visade CB att hans mål med texten
gick längre än till den rena folkbildningen.
Redan i förordet delgav han läsaren sin kamp
för att förena sin naturvetenskapliga
kunskapstörst med den brinnande kristna
tron. Han fann räddningen i en text av
Nathan Söderblom, som i skydd av den
okunnighet den vetenskapliga kunskapens
relativa karaktär medför, lämnade utrymme
även för tron. I bokens titel förenas en
gummas tro på att hennes vävs mönster
inspirerats av växterna och djuren i Guds fria
natur med de intrikata samspelen i naturens

Pärmens framsida på boken Den brokiga väven av C.B.
Gaunitz, i vilken han ger sig på att försöka förena sina
naturstudier med Skapelsens andliga dimension.
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balans bakom vilka CB såg bevis på
skaparens vishet.
 CB  stod,  att  döma  av  de  tidningar  han
nämnde i slutet av boken, nära Svenska
Missionsförbundet. Vidare framgår i sista
kapitlet att CB sympatiserade med den så
kallade oxfordgrupprörelsen, en väckelse
som just före andra världskriget nådde en
viss framgång inte minst i Småland
(Oredsson 2015). Rörelsen, som hade sina
rötter i USA, var ekumenisk och utgick från
den andens vägledning i livet som följde av
en total underkastelse inför Gud. För CB
gick en viktig skiljelinje mellan Bibeln med
dess andeingivna sanningar och den
människoskapta visdom som bland annat
naturvetenskapen representerar. Detta inne-
bar för CB att vetenskapen står sig slätt när
den utmanar tron, och ”för var människa är

det fuller nog att ha Bibeln till urkund, när
hon vill lära känna Skaparen och Hans
skapelse” (s. 291). Därmed även sagt att CB
var kreationist, och särskilt vände han sig
mot påståendet att människan härstammar
från och därmed även är ett djur, vilket han
såg som obibliskt och därmed okristligt (s.
141f).
 Nils  Willén  tog  i  sin  anmälan  fasta  på
bokens brokighet och menade att en och
annan tråd stack av mot helhetsbilden. Han
noterade bokens genomgående ström av
bibeltrogen religiositet och beskrev CB:s
kritiska hållning till vetenskapen: ”Han vill
bygga lärdomen på självsyn och eftertanke,
och han hatar auktoritetstro.” K.G.
Rylanders anmälan visade att han verkligen
fascinerats av boken, som han menade
skrivits i kärlek. Han såg den främst som en
vidräkning med ”materialismen i alla dess
former, med okunnighet, slarv, slentrian och
fördomar.” Även om Rylander fann kritiken
av historieskrivningen och kyrkan lite
överdriven, uppvisade han även en förståelse
för de tillspetsade formuleringerna som del
av ”ett väckelserop till tiden och männi-
skorna”. Det räcker inte längre med att tala
om Jesus, utan var och en måste även följa
hans exempel i sin personliga gärning. Till
skillnad från dessa båda anmälare fann Ernst
Manker i sin recension av Björnjägaren
Klomma att Den brokiga väven var ”ett
brokigt virrvarr, överspänt och outhärdligt”.
Dagens läsare håller säkert med Manker i
detta.

Uppfostran och sannsagor
De många barnkullar CB var med att sätta
till världen gjorde att han under merparten
av sitt yrkesverksamma liv hade gott om
barn omkring sig. I den lilla boken Hur de
små bli till skildrade CB hur olika typer av
organismer förökar sig. Genomgången får
bilda fond till det sedelärande samtal som
förs genom boken. Varför det är fel att ljuga
för barnen, liksom att berätta verklighets-

Pärmens framsida på boken Hur de små bli till av C.B.
Gaunitz. Boken kallades av en recensent för
”sexualupplysning på villovägar”.
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främmande sagor för dem. Varför barnen bör
fostras till i det närmaste blind lydnad där
även en avbasning har sin plats. Varför
landsbygden kan ses som föredöme: ”Liv
och arbete, det är landsbygdsfolkets enkla
och sunda inställning” (s. 63). Även om CB
tog naturen som förebild, betonade han att
människan är en andlig varelse, vilket för
honom innebar att ”hennes kroppsliv måste
helgas för att hennes ande fritt skall kunna
växa mot det stora målet: ett fullkomnande
för Guds rike” (pärmens baksida). Boken
sågades helt av signaturen S.B. under
rubriken Sexualupplysning på avvägar.
Anmälaren anser att CB:s sanningskrav inför
barnen rimmade illa med bokens halvkvävda
visa om vad människans sexualliv innebär.
Boken beskrivs som ett ”kuriöst opus”, och
ett mycket tråkigt sådant.
 CB insåg dock att barn behöver fantisera,
varför böcker i sagostil hade en uppgift att
fylla. Han myntade här det något själv-
motsägande begreppet ”sannsagor”, och
fann att man hos insekterna hittade en bra
grund för sådana verklighetsbaserade fan-
tasier: ”Äventyrens värld, det är små-
krypens!” (s. 72).

Bildberättelser eller serier?
Enligt författarens förord i Sagan från
skogssjön inledde den en serie av tre böcker
med ett likartat upplägg, och helt planenligt
följdes den av Maria Nyckelpigas äventyr
och de båda historierna om Myran Blända.
Boken om Paddan Plomp ansluter sig något
senare till skaran. Alla dessa fyra böcker
bygger på en sekvens av teckningar i
gråskala med tillhörande text. Förhållandet
mellan text och bild, avgörande för huruvida
verken ska räknas som tecknade serier eller
ej, påverkas lite av layouten. Mest serielik
är Myran Blända där varje teckning är
försedd med egen underställd text, och den
gick ju även som följetong eller serie i
tidningen Vi. Samma layout använde CB
senare för serien om ekorren Kurre Titt, som

gick i Kamratposten från nr 11 1955 till nr
10 1956, utan att ges ut i bokform. Layouten
i Sagan om skogssjön med många små
numrerade bilder samlade till planscher med
motsvarande numrering i den löpande texten
påminner mer om bildberättelsen. Då texten
i de resterande två böckerna saknar direkt
indelning i förhållande till bilderna, framstår
de som mer typiska bildberättelser.
 Alla fyra berättelserna utgör exempel på
CB:s sannsagor där kunskapen om arternas
biologi utgör verklighetsgrunden medan
deras förmänskligande via tal och egennamn
är en produkt av fantasin. Fantasin ligger
endast i texten, medan teckningarna som
regel framstår som naturtrogna. Hans syn på
sannsagornas roll framgår tydligt ur förordet
till Lille Görans bilderbok: ”Personligen

Sida ur första berättelsen om Myran Blända av C.B.
Gaunitz. Bild och text samverkar på ett sätt som
kännetecknar tecknade serier. Texten ger även prov på
författarens vana att förse alla kryp med individuella
namn.
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anser jag att alltför fantastiska sagoberät-
telser och onaturliga bilder som t. ex.
påklädda djur icke är lämpliga som
handledning, när det gäller att väcka barnens
sunda intresse för det skapade.” Begreppet
sannsagor och därmed sammanhängande
uppfattningar kan spåras långt tillbaka i
tiden, och särskilt närstående till CB:s
variant var de från danskan i början av
1900-talet översatta böckerna av Carl Ewald,
med titlar som Sannsagor och Småkryp och
dess öden (Zweigbergk 1965). Ewalds
sannsagor var dock som regel inte
illustrerade, varför CB:s stora bidrag till att
utveckla denna subgenre var att förse den
med ett överflöd av bilder.
 Eva von Zweigbergk fann i sin anmälan
av Paddan Plomp att förordets moraliska
pekpinne fick henne att ”grubbla över
författarens attityd” samtidigt som hon
saknade i bokens innehåll något om paddans
fortplantning. CB:s teckningar höll hon för
naiva och okonstnärliga. Hon trodde boken
kunde passa för 7–10-åringar. Signaturen
S.N. kallade CB träffande för ”Herr
Pedagogicus Pekfinger” i sin anmälan av
Maria Nyckelpigas äventyr och höll boken
för väl planlagd, men tyckte sig ana att
författarens intresse för krypen var större än
vad den ungdomliga läsekretsens var. Första
boken om Myran Blända fann Eva von
Zweigbergk i sin anmälan lite förvirrande
genom alla fantasi- och människonamn och
klagade på att teckningarna var stela och grå.
Hon fann det ändå troligt att 9–11-åringar
kunde ha nöje av boken. Nils Willén
noterade i sin anmälan av andra boken om
Blända likheten med tecknade serier som en
modernitet. Han oroade sig för att mängden
för barnet obekanta figurer som dyker upp
kunde medföra svårigheter att skapa
sammanhang. D.E. Kaarle ansåg i sin
anmälan av Sagan från skogssjön att den
utgjorde en rik kunskapskälla och menade
vidare att framställningen höll läsaren
trollbunden.

 CB  lät  ofta  sina  barnböcker  avslutas  av
namnförteckningar, vilket han själv sade sig
ha saknat i de böcker han läst som liten. Då
hans berättelser är fulla av kryp av olika slag
är det många namn för läsaren att hålla reda
på. Varje litet kryp har ofta tre olika namn:
svenskt och vetenskapligt artnamn samt ett
individnamn. CB motiverade denna praxis i
förordet till andra boken om Myran Blända
med hänvisning till Guds förhållande till
Skapelsen. Även den minsta lilla myra står
enligt CB under Guds hägn och genom sin
personifiering av dem ville CB lära barnen
”att Guds brokiga skapelseväv är så kostbar,
att det där icke finns någon upprepning eller
exakt avbildning” (s. 8).
 CB  skrev  även  en  rad  bilderböcker
tillägnade sina egna barn Birgitta, Göran och
Anders. Böckerna bygger till synes på
familjens egna upplevelser i natur och
trädgård. Även dessa böcker har baktill listor
över omnämnda djur och växter. Böckerna
varierar i formatet och i antal bilder i färg.
De saknar förord och därmed även direkta
moraliska pekpinnar. Jag har inte heller stött
på några recensioner av dem.

Pojkåren i lappmarken
CB återgav en rad historier från sin uppväxt
i Sorsele i kapitelböckerna Pojkäventyr i
Lappland, Nya pojkäventyr i Lappland och
Jägmästarns pojkar. Alla tre böckerna
summeras av Gerda Helena Lindskog i
boken Norrbarn (2013, s. 139, 163 resp.
187). I den sistnämnda boken ligger fokus
på hur bröderna lär upp sig till jägare och
även en skildring av farbrodern Rickard och
hans besök i fjällvärlden finns med. Historier
av samma slag finns även i Harungarna i
Hökhult, men blandas här med historier från
hustrun Majas uppväxt i Småland. Även
Barnen i Äppelbo innehåller några historier
från lappmarkstiden, även om fokus ligger
på familjens upplevelser på Värmdön.
 Signaturen J.P.W. fann historierna i boken
om Harungarna lite poängfria och
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charmlösa, men att boken genom sin
förmedling av naturkunskaper och moral-
föreställningar ändå kunde rekommenderas
som ”pedagogisk nöjesläsning”. Jaktskild-
ringarna i Jägmästarns pojkar trodde Yngve
Flyckt kunde få ögonen att lysa på yngre
läsare. Han stördes dock lätt av CB:s böjelse
för att ”sagotantsaktigt stryka under
sedelärande poänger”. Signaturen G.B. fann
mycket av stilen i Nya pojkäventyr i
Lappland larvig, och ville hellre kalla
innehållet för barndomsminnen än
”äventyr”. Eva von Zweigbergk var mer
positiv till texten och reagerade endast
negativt på att man brast i sin naturhänsyn
när man sköt fåglar och samlade ägg.
 Även ungdomsromanen Nybyggarna vid
Svarttjärn bygger på CB:s erfarenheter från
Sorseletrakten och dess innehåll summeras
av Lindskog i Norrbarn (2013, s. 178).
Boken utnämndes av Bonniers till bästa
pojkbok 1945 varvid CB fick 1500 kr i pris.
Läsaren får här möta den strävsamma
vardagen hos nybyggaren Jonas Fjällman
och hans fru och fyra barn. Barnen upplever
en rad små äventyr i naturen i samband med
tillsyn av gårdens djur och deltar även i
helgfirande i Sorsele kyrkby. Deras lycka
låg delvis i att ”de lärde sig redan som små
att livet var arbete och uppoffring” (s. 135).
Signaturen G.B. noterade att över familjen
vilade ”en gammalluthersk anda av
gudsfruktan och förnöjsamhet, parad med
sträng arbetssamhet”. För att vara en bra
ungdomsbok saknade anmälaren främst
spänning. Det hände för lite, natur-
skildringarna tog för stor plats, och det hela
blev ganska tråkigt. Lindskog (2005, s. 239)
noterade att CB i boken behandlade samröret
mellan samer och nybyggare som varande
helt friktionsfritt.

Klomma
Förutom som populär skildrare av
insekternas liv hålls CB Gaunitz minne vid
liv av hans jaktskildringar. Sina största

framgångar som författare rönte han med
Björnjägaren Klomma, översatt till åtmin-
stone fyra andra språk, och sammanfattad av
Lindskog (2005, s. 257 & 2013, s. 156).
Boken lyfts av den kände glaskonstnären
Viktor Lindstrands fina kolteckningar.
Jakthistorierna i boken bygger till synes på
faktiska händelser upplevda eller återgivna
av den bofaste samen Nils Johanssen, kallad
Sme’n vid Tjulträsk, med vilken CB:s far
blev god vän och samtalspartner (se Varg
och vargrännare s. 158). Samekännaren
Ernst Manker formligen öste lovord över
boken, och kallade den för ”en lappländsk
djungelbok”. Han fann berättelserna äkta
och berömde CB:s fina naturiakttagelser och
suggestiva skildring. Lite mer återhållsam
var Prins Wilhelm i sin bedömning av
bokens förtjänster. Han fann den spännande
och lättläst och imponerades av Lindstrands

Pärmens framsida på vuxenutgåvan av Björnjägaren
Klomma av C.B. Gaunitz. Teckning av Viktor Lindstrand.
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bildkonst. Men berättelsens karaktärer blev
för prinsen aldrig mer än skuggor, begrepp
utan kött och blod. Erik Lundegård däremot
ansåg att CB lyckats fylla Klomma med liv
och gav omdömet ”en verkligt förnämlig
äventyrsbok”. Den välkände zoologen och
naturvårdaren Kai Curry-Lindahl berömde
CB:s bok som vildmarksskildring av bästa
märke. Han betvivlade dock starkt san-
ningshalten i en del av björnhistorierna och
fann att en del av de beskrivna jakt-
metoderna vållar djuren onödigt mycket
lidande. Lindahl daterar inplanteringen av
de bävrar som Klomma sägs hålla uppsyn
över till 1924, medan CB:s far lämnade
Sorsele-trakten redan 1921. CB daterar i
boken ej bäverns ankomst till Tärnasjön,
men Lindskog (2013, s. 156) skriver på eget
bevåg ”En dag i slutet av 1800-talet”. Då
bokens fiktiva tid måste ses som lite flytande
lämnade författaren onekligen ett visst
tolkningsutrymme åt läsaren.
 Även uppföljaren Klomma på jaktstigen,
sammanfattad av Lindskog (2013, s. 182),
fick beröm som natur- och vildmarks-
skildring, även om de som gjorde jäm-
förelsen fann den underlägsen den första
boken om Klomma. Såväl Erik Lundegård
som Sven Sandstedt stördes av att CB satte
in lite för mycket av sina egna visa tankar i
jägarens huvud. Sandstedt fann det även
märkligt att Klomma som jägare skulle
komma i skälvning av det rådjursspår som
utgör bokens röda tråd. Bertil Haglund
menade att CB:s böcker bidragit till
Ammarnäsfjällens ryktbarhet som jaktland.
Haglund pekade även på fjälljägarens ”från
all onyttig djurskyddsomsorg och hänsyn till
naturskyddsfredade rovvilt rentvättade
fångstsätt”. Ett tema som Kai Curry-Lindahl
spann vidare på, och han gav även exempel
från boken på för honom ”djurplågeri av
vidrigaste slag”. Trots detta utnämnde han
CB till ”en av våra förnämligaste natur-
skribenter”.

 CB:s karaktär Klomma var byggd på den
bofaste smeden och jägaren Nils Johansson,
enligt kyrkboken född 13 februari 1856 som
son till samerna Sara Maria Andersdotter
och Johan Anton Abrahamsson i Granbyn.
Födelsen ägde enligt Strömgren m fl (1990)
rum i en kåta vid Vuovosträsk, och
föräldrarna miste senare sina renar och blev
bofasta i Norge. Där gick Nils i lära hos en
smed och gifte sig 1880 med Anna Greta
Jakobsdotter, född 1849 i Njarg, Arjeplog.
Paret var från 1876 bosatta i Tollådalen i
Beiarns socken och fick där två barn: sonen
Sivert Adolf Johansson 1881 och dottern
Anna Kristina Nilsdotter 1885 (Lundström
2018). Kring 1900 återvände Nils till
Sverige och bosatte sig tillsammans med
änkan Sara Albertina Johansson, född
Isaksdotter 1860, på nybygget Nygård
innerst i Stora Tjulträsket. Sara hade tidigare

Pärmens framsida på boken Varg och vargrännare av
C.B. Gaunitz. Troligen den bok som bidrog mest till att
han blev sedd som rovdjurshatare.
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varit gift i Skansnäs, som hon lämnade efter
makens död 1888. Nils avled 29 april 1929
och Sara 25 januari 1947. Namnet Klomma
har CB troligen lånat från den beryktade
storjägaren Anders Clemetsson Klomma
(1811–1893) i Vuovosberg.
 I  sin  översikt  av  litteraturen  om
nybyggarna tog Per-Uno Ågren (2001) upp
Björnjägaren Klomma som representant för
lappmarksböcker med jaktteman. Ågren
citerade Carl Lagerkrantz’ förord. Ågrens
påstående att Klomma var ”bosatt i
Vuovosberg uppemot Ammarnäs och med
en jaktkoja i Nuolpen ovanför Tjulträsk”
bedömer jag som felaktigt. Han föddes vid
Vuovosträsk och hade långt senare en
jaktkoja under fjället Nulppa i Vivodalen
nära norska gränsen (Strömgren m fl 1990).

Björn, järv och varg
De två på varandra följande böckerna Vilda
jakter och Varg och vargrännare bildar en
enhet såtillvida att den första avhandlar björn
och järv på ett likartat sätt som den andra
varg. Förutom en allmän inledning radas för
varje art upp en serie jakthistorier
geografiskt ordnade. Materialet om vargen
är fylligare, mycket genom CB:s årsvisa
genomgång av tidningen Samefolket samt
hans personliga kontakt med Israel Ruong
(Varg och vargrännare s. 16). Enligt Nils
Dahlbecks anmälan var Vilda jakter svagare
än böckerna om Klomma genom att dikt och
sanning blandades helt fritt. Dahlbeck
kritiserade CB för att han gav den lokala
erfarenhetsbaserade kunskapen högsta
prioritet. Denna anmärkning är intressant då
CB i slutet av sin bok kritiserade samme
Dahlbeck för att i en artikel i årsboken Till
fjälls på felaktiga grunder ha försökt göra
järven rättvisa. Efter en flera sidors
argumentation föreslog CB att Dahlbeck och
hans gelikar själva borde pröva på att leva
nomadens liv. Först därefter kunde de ha rätt
att uttala sig om järvens karaktär.

Varg och vargrännare är troligen den text
av CB som fick Tommy Hammarström
(1983) att långt senare ge honom epitetet
”notorisk rovdjurshatare”. Kai Curry-
Lindahl höll i sin anmälan med Ham-
marström och noterade den i boken
”tendensiöst fanatiska inställningen till de
svenska rovdjuren”. Lindahl beskyllde CB
för bristande objektivitet och varnade
därmed samerna för att ha honom som
vapendragare. Lindahl fann honom dock
underhållande ”och rovdjurshatet glöder”.

Barnboksförfattare?
I LIBRIS är 20 av CB:s 33 böcker klassade
som barn/ungdom. Till dessa kan fogas även
hans två sista böcker på Liber som klassats
som läromedel, liksom två barnböcker som
troligen endast av förbiseende saknar
klassning: Lilla Birgittas berättelsebok och
Sannsagor om naturens småttingar. Därmed
kvarstår endast nio böcker som potentiella
rena vuxenböcker. De två små häftena om
gödsel och kompost hör tveklöst dit liksom
Den brokiga väven, med sina abstrakta
resonemang om förhållandet mellan
Skapelsen och naturvetenskapen. Utkik på
insektfronten känns som den vuxnaste av
hans insektsböcker med sin inriktning på
skadedjur och deras bekämpning. Då Baggar
och fjärilar främst vänder sig till de som
ämnar påbörja studier av insekter och har ett
relativt enkelt språk lämpar den sig nog ändå
bäst för ungdomen. Att spå väder ligger
kanske mer för de vuxna, men boken
Naturens väderleksrapporter passar enligt
bakordet ”gammal som ung”, och de boktips
som författaren ger på s. 83 kategoriseras
som antingen för ”barn och ungdom” eller
för ”ungdom och äldre”. Det är nog lite av
ett karaktärsdrag hos CB att hans böcker kan
läsas av olika åldergrupper, en iakttagelse
som än mer aktualiseras med tanke på hans
jaktskildringar.
 LIBRIS  klassning  av CB:s  båda  böcker
om jägaren Klomma som barn/ungdom
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förvånade mig till en början storligen då de
innehåller en del rätt grymma jaktscener. Jag
såg senare att Björnjägaren Klomma även
utkom i en enklare men oavkortad ung-
domsupplaga och att CB själv har med
boken i lästipsen längst bak i Lille Görans
bilderbok. Det är då kanske inte förvånande
att man i förlagsreklamen på baksidan av
Ehlins samlingsvolym från 1958 benämner
Klomma-böckerna som ”Några av 40-talets
stora barnbokssuccéer”. Inte dåligt för
böcker som anmäldes för vuxna av så tunga
namn som Prins Wilhelm och Ernst Manker.
 CB:s  andra  två  böcker  om  rovdjursjakt,
Vilda jakter och Varg och vargrännare, har
jag aldrig sett kategoriserade som
ungdomsböcker. Speciellt den senare måste
ses som helt riktad mot vuxna läsare då den
innehåller mycket av jaktstatistik, detal-
jerade beskrivningar av fångstmetoder och
referat av debattinlägg. Då Vilda jakter helt
domineras av jakthistorier av samma typ
som de om Klomma är det väl egentligen
inget som hindrar att även den klassas som
barn/ungdom.

Flitig föreläsare
Av annonser i dagstidningarna framgår det
att CB flitigt anlitades som föreläsare. Redan
1925 ledde han en introduktionskurs i
Stockholm för kvinnliga scoutledare inom
KFUK och titulerades då som löjtnant
(annons i SD 1925-12-05). Han var under
30-talet aktiv som studieledare inom Svensk
Landsbygdsungdom och dess studieförbund
SLS, och talade vid en julfest i Blädinge
1937 om ”Hemmet och de hemlösa”
(Smålandsposten 1937-12-30). Huvuddelen
av CB:s föredrag förefaller dock att ha haft
en direkt koppling till hans böcker. Det
förekom även att andra idkade högläsning
ur någon av hans böcker, ibland i
kombination med musik. Hans föredrag
illustrerades av ljusbilder eller skiopti-
konbilder och enligt några annonser även av
snabbteckningar. I en blänkare i Söder-

hamnstidningen 22 november 1951 inför det
stundande föredraget Väderleksspåmän
bland djuren beskrevs CB som ”en strålande
trevlig föreläsare, en humoristisk och vaken
iakttagare”. Ett föredrag i Åmål 1945 om
jakt och fiske i lappmarken uppgavs ha
samlat 300 åhörare (Provinstidn. Dalsland
1945-10-10). CB hade även uppläsningar i
radio, som t ex 2 augusti 1944 ur Naturens
väderleksrapporter.

Hur CB och Daniel Gaunitz insekter kom
att hamna i Lund
CB var under huvuddelen av sitt liv en flitig
insektssamlare. Tillsammans med sina båda
bröder insamlade han ett mycket stort antal
insekter av olika slag. Även om han vid sina
många byten av bostadsort förde med sig
delar av samlingen, förvarades mängder av
djur i Korsberga. Efter äldsta brodern
Daniels bortgång i början av 1955
kontaktade sonen Sven entomologiska
museet i Lund i syfte att få dem att ta emot
sin fars insektssamling, nu tillhörande sonen
och hustrun, som deposition med eventuellt
efterföljande förvärv. Ett positivt svar kom
i september, men det dröjde dock till efter
sommaren 1956 innan hela den omfattande
samlingen hade transporterats till Lund.
Inför ett förestående förvärv kontaktade
professor Carl H. Lindroth Daniels båda
bröder. Yngste brodern Sven hade inget
emot försäljningen och hoppades att man
skulle betala bra. CB däremot menade att
stora delar av den aktuella samlingen
tillhörde honom och yrkade på att allt
material insamlat av honom skulle plockas
ut och skickas till honom. I sin argu-
mentation gick CB tillbaka i tiden ända till
skiftet av fadersarvet och anklagade Daniel
för stöld av insekter tillhörande CB. För att
blidka CB föreslog Lindroth först att museet
skulle köpa samlingen för att därefter skicka
allt utom gaddsteklar och skinnbaggar till
CB. Men CB kunde inte nöja sig med detta
utan krävde att få alla insekter insamlade av
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honom själv, och hotade med att dra saken
inför domstol. Efter utlåtande från
universitetsjurist R. Bergendal, som av-
styrkte inköp, tog Lindroth tillbaka sitt
förslag, och lovade senare att ett antal lådor
med djur skulle skickas till CB efter
julhelgen.
 Ingalunda blidkad av detta vidhöll CB sin
ståndpunkt i början av 1957 och omtalade
att han varken öppnat paketen eller läst
breven från Lindroth. Rådfrågad av Lind-
roth, anser yngste brodern Sven att CB inte
skulle ha några av djuren och att han troligen
skulle ge med sig med tiden om bara
depositionen förlängdes. Domstolshotet höll
Sven för tomt. Lindroth följde råden och
meddelade sonen Sven depositionens
förlängning. Han nämnde härvid även en
tidigare överenskommen köpeskilling på
1500 kr.
 Efter  ett  stillestånd  fram  till  mars  1958
kontaktades CB så av Per Brinck, som i
Lindroths frånvaro fått i uppgift att plocka
ut och skicka CB de djur som bar hans
ortsnamnslappar. Brinck hade redan skickat
två trälårar med djur och frågade CB om mer
behövde göras. Läget i frågan förändrades
drastiskt när CB i början av juli i separata
brev både till Brinck och Lindroth
meddelade sin snart förestående flyttning
från villa i Hultsfred till lägenhet i
Skinnskatteberg. Det minskade utrymmet
tvingade nu CB att avyttra sin insekts-
samling, som han uppskattade uppgick till
20.000 exemplar.
 I sina båda chefers frånvaro rådde Håkan
Stenram CB att skicka sin samling till Lund
som deposition, även om han för stunden
inte kunde utlova något köp. I slutet av juli
bekräftade så Brinck i brev till CB att
samlingen med vissa skador anlänt till Lund,
och erbjöd på museets vägnar en köpe-
summa på 500 kr. Då CB lämnade anbudet
obesvarat höjde Brinck det i början av 1959
till 700 kr. CB accepterade nu att Lund fick
förvärva hans samling och överlät åt Brinck

att sätta det slutgiltiga priset. Enligt en
anteckning i museets gåvobok 20 december
1958 blev priset i slutändan 800 kr, medan
å andra sidan betalningen för Daniels
samling sänkts till 1000 kr. Totalt upp-
skattade man de båda samlingarnas totala
storlek till ca 30.000 exemplar. En viss
skillnad gentemot de 100.000 insekter som
CB 1938 ansåg fanns i de båda brödernas
samlingar sammanräknade (Bilu 1938).
 Efter  CB:s  bortgång  1969  kontaktades
museet av sonen Johan för donation av de
efterlämnade samlingarna. Det gällde dels
de djur som CB valt att behålla 1959 plus
sådant han därefter insamlat. Då depositions-
tiden på grund av sönernas unga ålder skrevs
på sju år torde donationen ha slutförts först
1976. Därmed kom i slutändan hela Daniel
och CB Gaunitz omfattande insektssam-
lingar att tillfalla museet i Lund.

En åldrad C.B. Gaunitz i hemmet i Skinnskatteberg
tillsammans med sönerna Peter, Johan och Mikael. Foto
hämtat från hemsidan Bydgeband; fotograf okänd.
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Slutord
CB:s engagemang för landsbygden
grundlades tidigt, inte minst genom hans
aktivitet inom Svenska landsbygdens
studieförbund. I ett brev 1935 till den
dåvarande ecklesiastikministern Arthur
Engberg argumenterade CB mot ett
utredningsförslag om att inträdeskraven till
seminarierna skulle sättas till motsvarande
realskolekompetens. CB menade istället att
även en två-årig folkhögskoleutbildning
borde vara kompetensgivande, för att trygga
rekryteringen till lärarutbildningen från
landsbygdens egen ungdom. Han tryckte i
sin skrivelse hårt på landsbygdens behov av
lärare ur de egna leden med förståelse för
jorden och sedvänjorna. Agronomer med sitt
kunnande om jorden föreslog CB med ett
visst egenintresse ”automatiskt gjordes
kompetenta till lärare vid folkskolor”. Brevet
trycktes den 20 augusti samma år i Nya
Växjöbladet där Bernt Carlberg fått syn på
det och under signaturen Berco i en krönika
i Aftonbladet 8 september lustiggjorde sig
över några av CB:s formuleringar. Berco
travesterade CB:s brev med bland annat
dessa ord: ”Landets barn skola undervisas
av sina egna, endast de förstå deras själar,
och helst böra de vara agronomer, ty endast
den som själv förstår sig på jordens mylla
kan bruka själens.”
 CB framstår som en andens man som höll
Gud högre än naturvetenskapen, men även
en stridbar man som höll på sin rätt. Rektorn
för folkhögskolan i Hålland, Lage Eklöv,
säger sig ha blivit varnad för CB vid
anställningen som ändå skedde då de inte
hade något annat val (DN 1949-07-08).
Sanningshalten i Eklövs påståenden kan i
och för sig ifrågasättas. Man kan fråga sig
om CB:s många byten av bostadsort
orsakades av de konflikter han hamnade i,
eller om han bara sökte bättre anställ-
ningsförhållanden? I ett brev till Carl H.
Lindroth inför flytten till Hultsfred daterat
17 juli 1952 skrev han: ”Jag kommer väl nu

att bli rotfast så jag räknar med att återstoden
av min livsväg vara sysselsatt därstädes.”
Men redan sommaren 1958 gick flyttlasset
till Skinnskatteberg, där både CB och Judith
kunde få tjänst. CB höll sig till de mindre
orterna och hävdar i sina skrifter åter-
kommande landsbygdens sunda liv framför
städernas moraliska förfall. Det är nog inte
helt fel att se honom som något av en
moralist.
 CB:s familj var stor och efter 1943 hade
han aldrig färre än fyra hemmavarande barn,
under åren med Judith ända upp till sex
stycken. Förlusten av två relativt unga
hustrur måste ha inneburit hårda slag för CB
och hans barn. Ett annat tidigare hårt slag
var att storebrodern Daniel, lappmarks-
böckernas Danni, insjuknade i tuberkulos
när han gjorde sin värnplikt i Sollefteå 1915.
 Under åren 1928–1937 var CB en aktiv
skribent i Entomologisk Tidskrift, men
förutom ett enda litet återfall 1951 tog det
som tvärstopp. Istället dök hans första
böcker upp 1938, och man kan här verkligen
tala om ett skifte från att skriva mer
vetenskapliga uppsatser om insekter till att
skriva böcker som utges av kommersiella
förlag. Man ska här komma ihåg att
vetenskapen inte betalar sig för den som
endast har den som hobby, medan böckerna
säkert förde med sig en del extrainkomster
vid sidan av lärarlönen. Flitigt återbruk av
berättelser, som till exempel den om Linné
och skogskackerlackan, bidrog en del till
CB:s höga produktivitet som författare, och
det ter sig inte orimligt att se honom som lite
av en brödskrivare. Även hans många
föreläsningar drog säkert in en del extra
intäkter, vid sidan av den folkbildande
funktionen. Han påpekade för Lindroth i
brev 17 juli 1952 det orimliga i att en fattig
lärare för att hitta sig en bostad tvingats
införskaffa sig en dyr villa. Helt säkert
påverkade CB:s stora familj boendekost-
naderna i negativ riktning.
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 De flesta av CB:s böcker kom till under
tiden med Maja i Småland och på Värmdön.
Härefter utkom endast vargboken, skriven i
Jämtland, och de zoologiska böckerna
riktade mot skolan för vilka han uppbar
förlagsstipendier. En möjlig skillnad av
betydelse för ekonomin som slog mig är att
Judith hade anställning som lärare, medan
Maja var hemmafru. Det tycks även ha varit
så att CB fortsatte med sitt författande, men
hade allt svårare att få sina bokmanus
utgivna (Johan Gaunitz, epost). Kanske var
han mot slutet av sin levnad inte helt i takt
med tiden.
 CB  inte  bara  skrev  sina  böcker  utan
illustrerade dem i många fall själv. Särskilt
rika på teckningar var hans bildberättelser

för barn och till exempel Sagan från
skogssjön rymmer hela 88 teckningar av
insekter och andra djur i sin naturliga miljö.
Hans samling av insekter kom väl till pass
som modeller vid avbildandet, och även i
samarbetet med Harald Wiberg tecknade han
själv först av de insekter och andra kryp som
finns avbildade i de zoologiska böckerna
utgivna av Rabén & Sjögren.
 Att vid sidan av arbete och familj kunna
uppvisa en så pass omfattande bokpro-
duktion som CB:s tyder på att han var
extremt flitig och disciplinerad i sitt arbete.
Hans inre drivkraft måste ha varit mycket
stark, vilket kan avläsas även från hans
benägenhet att ta strid för sin rätt.

CB Gaunitz bland sina samlingar i villan i Fagersta. Bilden tagen i samband med artikel i Vestmanlands Läns
Tidning julen 1966. Foto: Gösta Ahlstrand. Formellt pensionär jobbade han troget kvar på Brinellskolan.
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