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  ”MÅNGA   
  TYCKER 
ATT MITT  
JOBB AR  

UDDA”

Text: Karin Herou  
Foto: Karin Herou och Mikael Järnåsen,  

Sara Friberg, Kungliga Hovstaterna

På mingelfesten får de aldrig 
vara i fred – men även udda  
arbeten blir vardag.  
har träffat tre personer med 
ögonbrynshöjande jobb.

En svag doft av blod  
ligger över konserva- 
torateljén, men det 
tycks inte bekomma 

Anna Persson, 39. 
– Den vanligaste frågan jag får 

om mitt jobb är om det är äckligt. 
Och jo, det kan vara äckligt att  
arbeta med döda djur ibland, de 
luktar och kan vara medfarna när 
vi får in dem. Men man vänjer sig. 

Anna Persson arbetar som  
konservator på Naturhistoriska 
riksmuseet i Stockholm. Hennes  
arbetsbeskrivning är bred och 
handlar om alltifrån att montera 
djur, alltså stoppa upp dem, till att 
artbestämma och kategorisera. 

– Många tycker att mitt jobb är 
rätt udda och på fester får jag ofta 
många frågor. 
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Anna Persson arbetar  
som konservator på  

Naturhistoriska rikmuseet  
i Stockholm: ”Många tycker 

att mitt jobb är rätt udda 
och på fester får jag ofta 

många frågor.” 
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Hon tar emot i museets kul-
vertar och visar runt. I konser-
vators- ateljén står en stor balja  
i rostfritt stål placerad längs ena 
väggen. 

– Det är skelettkoken, där  
kokar vi djuren så att bara ske-
letten blir kvar, säger hon och 
fortsätter: 

– Det får plats stora djur däri. 
Vi har kokat valar, till exempel 
näbbvalarna som strandade  
i Bohuslän i fjol, säger hon. 

På en hylla står nu valkraniet 
och i en låda ligger ryggkotorna, 
redo att analyseras ytterligare. 

– Små djur kokar vi inte. Döda 
harar lägger vi i ett terrarium 
med köttätande skalbaggar och 
låter dem rengöra skelettet. Det 
är mer miljövänligt. 

Nere i källargångarna under 
mark finns museets samlingar. 
Anna Persson öppnar en tung 
järndörr och bakom döljer sig 
rader av djurskinn. Här finns 
skinn av leopard, tiger och björn 
i långa rader. 

– Häromåret kom en död  
serval in till oss. Det är alltså ett 
afrikanskt vilt mellanstort katt-
djur, som någon haft i sitt hus, 
säger Anna Persson och skakar 
på huvudet. 

– När jag tog hand om djuret 
skar jag mig ganska illa och för 
att undvika smittor tog jag en 
stelkrampsspruta. Läkaren som 
gav mig sprutan verkade rätt 
förvånad när jag berättade att 
jag skurit mig när jag flått en  
serval. 

Museet får in ungefär 150 dö-
da däggdjur och 500 fåglar från 
allmänheten per år, djur som kan 
ha flugit in i elledningar eller bli-
vit påkörda, men att få in sällsyn-
ta och fridlysta djur som serval 
är givetvis väldigt ovanligt.

Varför behövs yrket konservator? 
– Det är viktigt att ha ett arkiv 

för att kunna forska på och stu-

dera djur. Tack vare vårt refe-
rensmaterial kan vi förstå natu-
ren och ge rätt typ av informa-
tion till allmänheten. 

Som till exempel?
– För tre år sedan kolliderade 

en militärhelikopter med en få-
gel i Härjedalen. Fågeln slog upp 
ett hål i rutan och piloten skada-
de ögat. Pilotens hjälm skicka-
des hit och vi kunde, tack vare 
referensmaterial, konstatera att 
det var en tjädertupp som orsa-
kat olyckan. 

Olika djur konserveras på oli-
ka sätt, mindre djur monteras 

med syntetvadd och större fylls 
med träull. 

Nere i katakomberna står en 
brunbjörn som Anna Persson 
restaurerat. Den är från 1970-ta-
let och sköts i Västmanland.  
Under flera år stod den som 
prydnad hos rikspolischefen. 

Anna tar tillfället i akt och 
putsar upp den lite. Med hjälp  
av en pensel rengör hon nosen 
från damm och lägger på lite  
extra glans.  

– Ibland behöver djuren  
piffas upp lite. Om vi stor- 
städar ordentligt rengör  
vi pälsen med högtrycks- 

rengöring utomhus. Mardröm-
men är ju att få in skadedjur  
som pälsängrar och mal i sam-
lingarna. 

Har du fått dammsuga dinosaurie-
skelett? 
– Jag har inte gjort det själv, 

men mina kollegor har.  
Finns det djur som är svårare än 
andra att stoppa upp? 
– Igelkottar sticks och härom-

veckan stoppade jag upp en koli-
bri, det var lite pilligt.

Och andra som är lättare?
– Generellt tycker jag att kråk-

fåglar är ganska enkla, de har en 
förlåtande fjäderdräkt. 

 Ibland behöver djuren 
piffas upp lite. Om vi 

storstädar ordentligt rengör  
vi pälsen med högtrycksren- 
göring utomhus.
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En udda fågel? Nja. 
En uppstoppad va-
darfågel, mer exakt 
en skärfläcka.
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Hallå där, Per-Erik 
Lindbäck, polis och 
utredare inom art-
skyddsbrott. 

En serval i en lägen-
het, hur vanligt är 
det?
– Det är svårt att 

veta hur vanligt det 
är med vilda 
djur i fången-
skap. Vi har  
inte så många 
ärenden förut-
om reptiler. Där 
verkar det vara lite 
vilda västern. I detta 
fall så hade en pri-
vatperson ett vilt 

kattdjur, en serval. 
Han hade den i en 
stor bur i husets  
källare. 

– Servalen togs  
i beslag enligt våra 
rutiner. När utred-
ningen var klar så 
försökte vi få serva-

len placerad på  
någon djurpark. 
Men det fanns ett 
överskott. 

Varför har man ett vilt 
kattdjur hemma?  
– Syftet med att ha 

en serval kan  
vara att avla savan-
nahkatter. Det är  
en kattras som har 
skapats i korsning 
mellan serval och 
tamkatt. 

Vi i artskydds-
gruppen tycker att 
det är olyckligt att 

man tillåter  
hybrider. 

”Han hade den i en  
 bur i husets källare”

Giraffen, från 
1800-talet, 
rengörs. 

Serval.
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Dimman ligger tät och 
plötsligt uppenbarar 
sig väsen, andar och 
troll ur vad som tycks 

vara tomma intet. Diset gör det 
svårt att se och lägger ytterligare 
en nivå av spänning i luften. 

Vi befinner oss på Kolmården, 
det är halloween och plötsligt 
smyger en lång gestalt upp ur  
diset. 

– Jag har tillbringat ett par  
timmar i sminket, viskar Emma 
Järnåsen, 21.

Hon är för dagen klädd i en 
gycklarhatt dekorerad med spel-

kort och en klänning där både 
spader ess och en joker skymtar.

Emma Järnåsen har ett något ud-
da jobb. Hon extraknäcker nämli-
gen som andeväsen. Hennes vanli-
ga vardag är långt ifrån maskerad 
och spökligheter. Normalt sett sit-
ter hon på kontor och jobbar med 
kundtjänst. Men som andeväsen 
får hon utlopp för sin kreativa sida.  

– Jag spexar och skådespelar  
vilket är superroligt, men väldigt 
annorlunda mot kontorsarbetet.

Emma har jobbat sig igenom en 
rad väsen och varelser genom 

åren, hon har varit älva, spöke och 
piratservitris bland annat. 

– Det är väldigt olika att gestalta 
olika väsen. När jag var älva var 
jag ett vänligt väsen som kämpade 
för att sprida kärlek och bekämpa 
ondska. Jämför man med spöket 
är det som dag och natt. Som spö-
ke var mitt enda mål att skrämma 
vettet ur besökarna, säger hon 
med ett snett leende bakom mas-
ken av smink. 

De flesta höjer på ögonbrynen 
när hon berättar om sitt extraknäck.

– Många blir förvånade, men de 
flesta tycker att det är fascinerande 

och kul. Jag har ju ofta roliga his-
torier att berätta vid matbordet 
hemma. Jag minns när jag var älva 
och ett barn bad om mitt telefon-
nummer. Jag var tvungen att dra 
till med att älvor inte använder sig 
av teknologi eftersom det inte 
fungerar i ”den magiska” skogen. 

– Men det finns också ett par 
tillfällen där främst vuxna blivit så 
rädda att de skrikit av skräck.

Även en gycklardrottning måste 
ha lunchrast och Emma berättar 
om komiska situationer som kan 
uppstå i personalmatsalen.

 ANDEVÄSEN
  EMMAS  
 EXTRAKNÄCK:

Emma Järnåsen 
extraknäcker 
som andeväsen 
på Kolmården.
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Har du någonsin fun-
derat på hur en  
orgel rengörs? Inte? 
Tusentals pipor ska 

fejas och dammas och allt måste 
ske med största försiktighet. 

– Det är lite pilligt och tar  
20–500 timmar, beroende på  
orgelns storlek. 

Rena toner, i dubbel bemär-
kelse, är Åke Bergenblads melo-
di. I över 40 år har han arbetat 
som orgelbyggare. 

Men en orgel städas inte varje 
dag, snarare vart tjugonde år. 

Hur många pipor har en orgel? 
Åke tystnar. Det här en sån 

där jobbig fråga, som bara en 
uppenbar novis på området  
ställer. 

– Lite grovt kan vi säga att en 
medelstor har cirka 1 000 pipor. 
Men det är i runda slängar, det 
finns orglar med både många 
fler och färre. 

För att städa orgeln plockas  
piporna ut och blåses rena med 
hjälp av en kompressor och om 
den är möglig dammsugs den 
med en filterförsedd dammsuga-
re. Sedan torkas piporna med  
rena trasor.  

Därefter ligger ett hav av or-
gelpipor utspridda över golvet. 

– Många undrar hur sjuttsing-
en vi får rätt pipa på rätt plats, 
men det är ingen konst. De har 
sin givna plats, bara. 

I vissa pipor frodas möglet. 
– I till exempel gotländska 

kyrkor, som ofta är extremt fuk-
tiga, bildas en del mögel. Blir det 
tillräckligt mycket mögel i or-
geln kan det höras på klangen.

Men det är inte bara mögel 
som kan finnas i piporna. Här 
faller flugor och en del småfåglar 
också ner. 

De största piporna, som är tio 
meter långa och upp till 30 centi-
meter i diameter, rör man inte. 

– De går inte att rubba och 
står där de står. 

Vad säger folk när du berättar om 
ditt yrke? 
– Visst, många tycker att det är 

ett udda yrke. Man är väl en lite 
kuriös typ som håller på med 
något lite speciellt. 

Favoritpsalm?
– Det får väl bli något av hem-

bygdens dotter Lina Sandell, till 
exempel Bred dina vida vingar.  
I mitt yrke har jag annars mer 
fokus på hantverket.  

– Det kan se rätt kul ut när älvor 
värmer köttbullar och troll äter 
spaghetti, tillsammans med vanli-
ga människor som jobbar i kas-
san. Det är två världar som möts 
och det brukar bli en hel del skratt 
på lunchen, säger hon.

Gör du mycket väsen av dig i vanliga 
fall?
– Nej, det skulle jag inte säga. 

Jag är inte den som ställer mig upp 
och sjunger på personalfester  
direkt. Men när jag är utklädd och  
i roll är det en helt annan sak. Då 
händer det att jag hittar på alla 
möjliga tokiga saker, säger hon.

Hallå där…  Mattias 
Wager, domkyrkoor-
ganist i Storkyrkan. 

Du menar att det 
finns orgelbyggare 
som tycker att en 
aning damm i pipor-
na ger renare klang? 
– Dammet skapar 

en effekt som ger 
luftströmmen en  
annan vibration och 
vissa menar att org-
lar som stått ett tag 
ger bättre klang. 

Vad har du märkt av  
i orgelpiporna?
– Ibland hittar 

man ett gäng döda 
flugor. Vi har en kille 
som stämmer orgeln 
hos oss och en gång 
krånglade en pipa. 
Det var en av de 
största, ungefär fem 
meter hög, och  
30 centimeter i dia-
meter. En död duva 
låg längst ner och 
förändrade klangen.

”En duva förändrade klangen”

Mattias Wager.
De flesta höjer på ögonbrynen när 
Emma berättar om sitt extraknäck.

”MAN ÄR  
VÄL EN LITE  
KURIÖS TYP” 
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