Skörvnöpparn, Umeå

Årgång 10(2018), häfte 1:23-28

Med Lusidor Pupplund alias Rolf Blomberg i Nya Småland
ANDERS N. NILSSON
Rolf Blomberg (1912–1996) var en på sin
tid mycket känd svensk forskningsresande,
författare och fotograf. Hans intressanta liv
och personlighet har ingående skildrats av
Walter Repo i biografin Folkhemmets äventyrare från 2011. Blombergs böcker såldes
i stora upplagor, han var en uppskattad
föreläsare och medverkade i populära filmer
på bio och i TV. På 30-talet gjorde han sina
första resor till Galapagos-öarna, Sydamerika och Borneo. Nygifta hamnade han
och första frun Kajsa efter en vistelse på
Borneo och andra öar på Java under
japanernas ockupation. Efter skilsmässan
gifte Kajsa om sig med en holländare och
tog med sig sonen till Sydafrika. Blomberg
flyttade till Ecuador där han 1948 gifte om
sig med Emma Robinson, som dock avled
kort efter deras andra barns födelse. Hans
tredje äktenskap, med konstnärinnan Araceli
Gilbert, varade från 1955 fram till hennes
död 1993.
Vid sidan av böckerna, filmerna och
föreläsningarna bekostade Blomberg sina
expeditioner genom att leverera djur, döda
såväl som levande, till naturhistoriska
muséer och djurparker. Men dödandet,
särskilt av däggdjur, klarade han inte av och
han övergick med tiden från att vara jägare
till att vara fotograf. Zoologin kom även att
få konkurrens av etnografin, och Blombergs
dokumentation av några av djungelns
folkslag kom med tiden att tillmätas en stor
betydelse. Hans arbeten blev en viktig
väckarklocka för hur djungelns indianer
drabbades av oljebolag och andra exploatörer.

En ung Rolf Blomberg med två krympta huvuden i
händerna. Från boken Högkvarter hos huvudjägare
(1938).

Ständigt i rörelse växlade Blomberg mellan
sina expeditioner och Sverige-besök hos
föräldrarna i Stocksund, inte långt norr om
Naturhistoriska riksmuseet. Ändå var det
utbytet med Göteborgs naturhistoriska
museum som dominerade. Det var i hemlandet han hade sin publik och det var där
han var tvungen att sälja in sig.
Tre arter av ryggradsdjur är namngivna
efter insamlaren Rolf Blomberg. Mest känd
torde den jättelika Blombergs padda från
Columbia vara, nu i släktet Rhaebo.
Blombergs trädboa från Ecuador, Corallus
blombergi, beskrevs ursprungligen som en
underart, men har nu getts full artstatus. I
Ecuador insamlade Blomberg 1955

24 Anders N. Nilsson

cichliden Andinoacara blombergi, beskriven
först 2012. Den amerikanske herpetologen
Funkhouser beskrev även en sydamerikansk
lövgroda som blombergi, men detta namn
betraktas nu som en äldre synonym till
Phyllomedusa vaillantii.
Blomberg samlade även en del insekter
på sina expeditioner. Lite material från
Galapagos och Ecuador finns i riksmuséets
samlingar, medan man i Göteborg har några
skalbaggar från Indonesien och lite blandat
material från Colombia. Han torde även ha
byggt upp någon form av svensk
insektsamling under pojkåren. Carl H.
Lindroth har i första delen av Die
Fennoskandischen Carabiden (1945) med en
Blomberg (BBG) som insamlare, men jag
har inte lyckats lura ut under vilken art.
Troligen är det Rolf som avses. Lindroth
samlade själv flitigt i Ösbysjön i Djursholm
där även Rolf hade sina jaktmarker.
Nya Smålands upptäckt
Nya Smålands upptäckt är en märklig bok
såtillvida att Rolf Blomberg står för
teckningarna medan texten tillskrivs hans
alter ego professor Lusidor Pupplund. Enligt
den ramhistoria som berättas i företalet samt
på pärmens baksida utgör boken en
populärvetenskaplig beskrivning av professorns expedition. Då hans fotografier förkommit har Blomberg anlitats för att med
sina teckningar illustrera boken. Blomberg
möter Pupplund under hans fem veckor
långa vistelse vid zoologiska museet i
Buitenzorg (nu Bogor) på Java, där han
konfererar med föreståndaren. Då denne
sägs vara en ”känd expert på trollsländor”
avses här troligen Maurits Anne Lieftinck
(1904–1985). Blombergs förord är daterat
till ”Java i april 1948”. Uppgiften måste
anses som rent fiktiv då han detta år reste
från Stocksund till Ecuador där han gifte sig
med Emma Robinson. Deras bröllopsresa
gick till Galapagos, varifrån han skickat två
jättesköldpaddor till Göteborgs akvarium.

Professor Pupplund beger sig i sin lilla
fritidsmotorbåt till en okänd ö i Stilla Havet
norr om Nya Guinea, som han fått tips om.
Båten har han döpt till Nezara, ett namn som
uppges hämtas från det släkte av bladlöss
hans doktorsavhandling skrevs om. Namnet
finns, men avser att släkte av mer tropiska
bärfisar, bland andra Nezara viridula, känd
som en vida spridd skadegörare på bland
annat sojabönor.
Med start den 8 juli 1941 färdas han i sin
lilla båt under 54 dagar till Batavia på Java,
och därifrån vidare till Manokwari på Nya
Guinea. Elva dagar senare efter att ha mött
självaste sjöormen landstiger han på den
okända ö som han ger namnet Nya Småland.

Professor Lusidor Pupplund som han avbildats på
bokens omslag bland de storvuxna krypen på Nya
Smålands högplatå. Teckning: Rolf Blomberg.

Med Lusidor Pupplund i Nya Småland

Jakten på en växtstekel som satt sig på hans
näsa slutar med att han slår sin håv över
huvudet på en ”halvvuxen individ av
övervägande papuatyp”. Därmed har Pupplund hittat sin Fredag i det klassiska mötet
med ”den andre”, som inleder förhållandet
med att bita honom i näsan. Ynglingen
påträffas strax därefter genomsökande
professorns läger, och intar sin roll som slav
efter att ha skrämts av gubben i lådan, dvs
ett fult huvud på en fjäder som hoppar upp
när lådan öppnas. Slavens namn visar sig
vara Umph, vilket är precis vad Blombergs
kuli Doeroehama yttrar i Sydvart (s. 147) när
han är grön i ansiktet av sjösjuka. Pupplund
finner honom läraktig och i hanteringen av

25

insektshåven lär han sig snabbt ”finesser
såsom back-hand, tigersprång och tåsnurr”.
Via en strapatsrik vandring når de fram
till en högplatå där de möts av ett
urtidslandskap fullt av storväxta djur.
Humlor och flugor stora som kråkor och
Umph binder ihop bakbenen på en 64 cm
lång loppa. De undkommer jättelika
myrlejon och Pupplund skjuter med sin
pistol en gigantisk skorpion. Under färden
får han visa prov på sin skjutskicklighet, som
när han nerlägger 23 anfallande getingar,
stora som orrtuppar. Umph för professorn
till Toff-toff folkets by. De beskrivs som
”feta insekter med mänskliga huvuden”.
Bjudna på olika kryp kryddade med något

Umph visar sig vara en läraktig slav som åt professorn samlar in mer insekter och reptiler än vad han vågat drömma
om. Teckning: Rolf Blomberg.

26 Anders N. Nilsson

dillsmakande känner sig Pupplund som på
ett kräftkalas hos de gästfria varelserna.
Professorn hjälper Tofftoffarna att bli av
med ett monstruöst djur, ”stort som en
Äppelviksvilla”, genom att helt sonika kasta
en dynamitgubbe in i dess gap. Lyckan blir
dock kortvarig då Pupplund tämligen
omgående tillfångatas av ytterligare en typ
av vildar, med drag av den tecknade figuren
Adamson och ”en svansklädd Nya Guineavilde”. I biografin nämns det att Eric
Lundqvist på Nya Guinea hört rykten om
”människoätande vita papuaner med svans”,
en myt som här Blomberg anknöt till.
När grytans vatten närmar sig kokpunkten
räddas Pupplund av Umph, som slänger till

honom lådan med gubben i. Kannibalerna
flyr i vild galopp när han öppnar lådan och
Umph har även med sig en knippa cigarrer
till sin tacksamme herre. De tacksamma
Toff-toffarna vill nu göra Pupplund till kung,
vilket han diplomatiskt avböjer för att istället
förbereda sin hemfärd på vilken han och
Umph får med sig en jättelik fjärilspuppa.
Väl hemma adlas professorn efter ett
lyckat föredrag och belönas även med ett väl
tilltaget forskningsbidrag. Berättelsen avslutas med att puppan kläcks och den
jättelika fjärilen skräms och flyger iväg
söderut. Kanske en symbol för författarens
egen utveckling när han redan som ung

Jättefjärilspuppan från Nya Småland kläcks just när Professor Pupplund hållit sitt föredrag och tagit emot sina
belöningar. Umph, som fått följa med till Sverige, ser roat på. Teckning: Rolf Blomberg.
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lämnade sin puppa och som fullbildad fjäril
flög ut över världen.
Forskningsresanden
Blombergs bok kan förstås läsas som en
underhållande skröna, även om det ligger
nära till hands att tro att den har något
underliggande budskap. Boken är tillägnad
Travellers Club i Stockholm, i vilken Rolf
blev invald redan 1936, endast 24 år
gammal. Delvis tycks han alltså i läsekretsen
tänka sig andra världsresenärer. Läsare som
rätt kan uppfatta driften med reseberättelsens
genrespecifika drag, som en ständig följd av
äventyr, faror och ovanliga uppleveler. Man
kan fråga sig om professor Pupplund är
tecknad efter någon särskild förebild, eller
om han snarare är tänkt att representera den
allmänna bilden av en forskningsresande, i
lätt ironiserad form. Tigerskytten på fotot på
bokens baksida kan möjligen vara Eric
Lundqvist. Vad får vi egentligen veta om
Pupplund?
Han är verkligen ingen nybörjare, utan
snarare en väl etablerad världskändis och
medlem av Kungliga Vetenskapsakademin,
vars penna gett upphov till såväl många
vetenskapliga verk som mer populära reseskildringar. Hans vetenskap är entomologin
och hans doktorsavhandling byggde på en
taxonomisk studie av vissa bladlöss. Trots
att han är entomolog hyser han en instinktiv
avsky mot spindlar. Pupplund föddes i
Småland och var en varm beundrare av
Sickan Carlsson får vi vidare veta, liksom
att han har ett välutvecklat språksinne.
Tidigare expeditionsmål innefattar Borneo,
Sydamerika, Afrika och Nya Guinea. Orädd
och alltid med god sinnesnärvaro är han även
en mycket god skytt. Även antropologin
ligger honom varmt om hjärtat. Han bor i en
villa i Äppelviken.
Rolf Blomberg avslutade aldrig ens sin
studentexamen och saknade alltså Pupplunds
vetenskapliga skolning. Några direkt
vetenskapliga verk skrev aldrig Blomberg.

Porträtt av Yngve Sjöstedt (1866-1948), framgångsrik
forskningsresande och entomolog och möjlig förebild till
professor Pupplund.

Inte var han heller smålänning. Afrika och
Nya Guinea tror jag aldrig han besökte.
Pupplunds ekonomiska situation förefaller
mer stabil än Blombergs, vars inkomster
sällan kom ikapp utgifterna.
Pupplund förefaller att helt sakna familj
och den enda släkting han nämner är en
framliden moster. Troligen undvek
Blomberg ämnet då han själv hade den
förlorade kontakten med sin första fru och
deras gemensamma son i färskt minne.
Förutom hos Toff-toffarna förekommer i
boken inga barn eller kvinnor. Men man
skulle kunna hävda att den ”halvvuxne”
Umph blir som en son åt Pupplund.
Blombergs bok utkom samma år som
professorn vid Naturhistoriska riksmuseet
Yngve Sjöstedt avled i januari. Född i Hjo
1866 men med läroverksstudier i Jönköping
platsar han i rollen som smålänning. Efter
att ha lett lyckade expeditioner till Kamerun
och Östafrikas berg var han verksam som
professor och intendent vid Naturhistoriska
riksmuseet och invaldes 1909 i Kungliga
Vetenskapsakademien. Även om han var en
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framgångsrik ornitolog var det entomologin
som dominerade hans vetenskapliga
gärning, och mest tid ägnade han studier av
termiter. Sjöstedt var även flitig som
populärvetenskaplig skribent. Rolf måste ha
mött Sjöstedt på riksmuseet 1933, det år han
gick i pension, när han inför resan till
Galapagos var där och lärde sig konservering
och preparering av djur. Repo omtalar i
biografin över Blomberg även att han som
ung besökte museet och där fick vackra
östafrikanska skalbaggar, säkert från
Sjöstedts expedition 1905–1906. Att
Blombergs bok utkom i anslutning till
Sjöstedts död gör att den kan betraktas som
en minnesbok över denna framgångsrika
forskningsresande och entomolog. En
minnesbok i satirens form.
Boken om Nya Småland ironiserar förstås
även reseskildringens drag av rasism. Den
solitäre Umph placeras direkt i ett herre/slav
förhållande gentemot den vite professorn.
Via Toff-toffarna med sina abnorma kroppar
problematiserar författaren gränsen mellan
mänsklig och icke mänsklig. De besvansade
kannibalerna får representera de otämjda
vildarna, vilka i likhet med de aucas som
Blomberg sökte upp i Ecuador anföll i syfte
att döda främlingarna.
Boken om Pupplund visar att Blomberg
var en driven tecknare, en talang som han
nyttjade i ungdomen när han sålde
skämtteckningar och serier till tidningarna.
Han drömde även om en konstnärsbana och
jobbade under perioder både som
dekorationsmålare och reklamtecknare. På
Java under den japanska ockupationen ritade
Blomberg ett par bilderböcker åt sonen
Staffan, som då bara var nåt år gammal
(Sydvart, s. 264). Hans stil i Nya Smålands
upptäckt påminner en smula om Einar
Norelius (1900–1985), vars tecknade serie
Jumbo i djungeln började i Svenska
Dagbladet 1938 för att senare övergå till
barnserietidningen Tuff och Tuss.

I boken Sydvart berättade Blomberg som
sina pojkdrömmar om att bli professor vid
riksmuseet
och föra hem floder av
expeditionsmaterial. Men han insåg tidigt att
ett liv av det slaget den mesta tiden
tillbringades hemma på museet. Hans
brinnande reslust var dessutom så akut att
något utrymme för mer långvariga studier
helt saknades. Någon Pupplund tänkte han
inte bli.
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Sydamerikansk flicka hållande en stor långhorning. Foto:
Rolf Blomberg.

