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Jag hade precis börjat med att titta igenom det som så småningom skulle bli 82 naturmagasin; 
det första sänt i TV1 februari 1960 (Skog och sjö), det sista i samma kanal oktober 2007 (Mitt 
i naturen).1 Jag var framme vid 1962 och plötsligt rasade hela min barndom in över mig. 
Naturmagasinet jag tittade på hette nämligen Just nu och inleds med en vinjett som jag direkt 
känner igen fast jag minuterna innan aldrig skulle ha kunnat återberätta den. Men när jag hör 
och ser den känner jag igen precis allt. 

Vinjetten är tecknad. En ensam gitarr spelar musik som måste kallas illustrerande. Den be-
står inte av någon melodi utan utgörs av lösryckta toner som följer de tecknade figurernas rö-
relser. Först kommer bilder som visar en metande man i keps som får upp en fisk – bakom ho-
nom står en låda med tre fiskar. Därefter kameraåkning genom skog och där kommer en man-
lig jägare med geväret över axeln och en hund. Han lyfter geväret till axeln och skjuter, hun-
den springer iväg… och kommer tillbaka med en av fiskarens fiskar i munnen. Gitarren plin-
kar ironiskt, tystnar. Fågelkvitter och humlesurr i bakgrunden. Kameraåkning följd av ”fart-
ljud” över till fågel på en gren som med två knarrande ljud åstadkommer orden ”Just NU”. 

Därefter klipp till stuginteriör. Kamerans blick fokuserar ett fönster, sedan två sköna stop-
pade fåtöljer som står framför en våningssäng, stannar vid en dörröppning varigenom man ser 
två män sitta vid ett bord och pyssla med någonting. Då kameran visar en närbild på en av 
männen känner jag igen honom. Det är Nils, mer känd som Nisse Linnman som säger med sin 
behagliga, lite raspiga röst: ”Välkommen hit till Korsnäsgården efter sommarlovet”. Snart är 
det höst, fortsätter han, och det finns mycket att glädja sig åt. Det finns ju redan svamp till 
exempel. Och nu fokuserar kameran vad herrarna pysslat med på bordet, de rensar svamp. 
Händerna syns, Linnmans vigselring glänser. Och han pratar om hur man plockar svamp. 

I en annan sekvens talar Nils Linnman om viltfoder: ”På tal om rådjur såg jag att Harald 
hade sitt skissblock fyllt av såna”. Linnman övertalar tecknaren Harald Wiberg att imitera lju-
det av en rådjursbock och även en älgtjur. Wiberg gör det lite generat men med manhaftig 
stolthet. Det är verkligen två olika typer av maskuliniteter som iscensätts där i TV-rutan: Wi-
bergs machoaktiga, bullriga, bredbenta karlakarl kontrasteras mot Linnmans lite återhållsam-
ma, torra men vänliga maskulinitet. Hos Nisse finns ett lugn, en ödmjukhet med ett stråk av 
melankoli som gjorde honom våldsamt populär hos TV-publiken. Det är han som är mer int-
resserad av den lilla fågeln i grantoppen än den ståtliga kronhjorten. Det är han som beskrivs 
som att ”I hans spår blir varje liten växt intressant och minsta kryp en spännande varelse” 
(Röster i radio-TV, nr 39, 1978). Nisse har en syn på naturen som vardagsnära, svensk, trygg 
och samtidigt en källa till inspiration och upptäckter – långt från de spektakulära, exotiska, 
farliga och sublima iscensättningar av naturen som de internationella naturfilmerna presen-
terar. Det är också så jag kommer ihåg Nisse Linnman från min barndom. Vem var han då? 

Nisse Linnman och Korsnäsgården 
Nils Linnman föddes 1915 och avled 2002. Han blev hedersdoktor 1978 vid Stockholms uni-
versitet och gav ut flera böcker, främst läroböcker i biologi samt fågelböcker. Han blev känd 
för den breda allmänheten genom olika naturprogram i Sveriges Radio och TV. 1954 startade 
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han tillsammans med Nils Dahlbeck radioprogrammet Naturen och vi, och blev därmed en 
svensk pionjär vad gäller naturprogram.  

Den andra juni 1961 sändes det första programmet av TV-serien Just nu! som skulle bli 
mer känd under namnet Korsnäsgården, vilket var en gård utanför Knutby i Uppland, intill 
sjön Hosjön. I en liten artikel i tidningen Röster i Radio-TV (nr 22, 1961) presenteras serien 
som ”TV:s nya magasin för jakt, fiske, friluftsliv och naturvård”. Nils Linnman nämns bara i 
förbifarten, medan producenten Gert Engström (som ursprungligen kom från sporten) pre-
senteras som ”själv jägare och sportfiskare”, Anders Erik Malm som ”svenska Jägareförbun-
dets filmledare, fin på djurfilmer för barn” samt Arne Andersson som ”fiskerikonsulent”.  

Just nu!/Kornäsgården initierades alltså som ett magasin för i huvudsak jakt och fiske, nå-
got som betonas redan i den inledande vinjetten med den tecknade fiskaren och jägaren. I 
1960-talets program talas det om ”jaktvård” och jägaren/fiskaren framhålls som en ansvarsta-
gande person som inte dödar djur för nöjes skull utan på ett ansvarsfullt och kunnigt sätt. Det 
inskärps att samma ansvarstagande gäller i förhållande till naturen i stort, inte minst genom 
det förpliktigande ordet ”naturvård”.  

Naturmagasinet Korsnäsgården skulle komma att visas på TV i en eller annan form och på 
oregelbundna tider fram till och med 1979. I september detta år porträtterar Röster i Radio-TV 
nr 39 Nils Linnman som pensionär – ”med massor av jobb”, som det står i rubriken. 

Under alla år är det främst Nisse Linnman och i viss mån Anders Erik Malm som står för 
kontinuiteten. En annan person som medverkar från starten, men som konstigt nog inte nämns 
i TV-programmets förtexter, är den skicklige kameramannen Boris Engström. Det som slår 
mig när jag tittar igenom Korsnäsgården från 1960- och 70-talen är just de fantastiskt fina 
bilderna som fortfarande har en fräschör. Bland annat finns en märklig och tekniskt avance-
rad, mycket vacker sekvens med två dansande afrikanska bönsyrsor från Korsnäsgårdsgängets 
utflykt till Afrika och Etiopien som visades i TV i sex delar, årsskiftet 1963/1964. 

En annan sak som slår mig och som jag inte kommer ihåg från min barndom är det melan-
koliska stämningsläge som blir allt mer framträdande med åren. Denna melankoli är främst 
förkroppsligad av Nisse Linnman, men även Anders Erik Malm. Om honom sägs till och med 
i en artikel som skrivs i samband med Korsnäsgårdens 5-årsjubileum (Röster i Radio-TV, nr 
10, 1967) att han ”stundom är gossaktigt leende, stundom försänkt i ensamt och melankoliskt 
grubbel… ’märk det vemodsdraget över pannan’…”.2 Men det är viktigt att notera att det 
melankoliska draget är just tilltagande. I 1960-talets program iscensätts ett muntert mansgäng 
som glatt visslande går på jakt och fiske, ägnar sig åt ”jaktvård”, tittar på fåglar, snickrar på 
sin stuga och gräver i jorden. Korsnäsgården är vid den här tiden en materialiserad pojkdröm, 
ett grabbkollektiv, fritt från mammor/kvinnor och från samhälleliga måsten och krav. Tank-
arna går till Robin Hood och hans glada mannar i Sherwoodskogen – de lever bortom civilisa-
tionen men har sin frihet och sin manliga gemenskap. I denna manliga gemenskap är jakt och 
fiske centrala beståndsdelar: 1960-talets Korsnäsgården drar sig inte för att visa Anders Erik 
Malm beundrande och sensuellt smeka ett gevär eller presentera kikarsiktets fördelar. 

Men 1970 händer det något: i en artikel i Röster i Radio-TV (nr 41, 1970) inför den nya sä-
songen, förklaras att nu ska det inte vara så mycket jakt och fiske längre i Korsnäsgården utan 
”Här ska det miljövårdas!” som det heter i rubriken. Ny producent efter Gert Engman är 
Bengt Erik Nordell som hävdar att nu ska det handla om natur och miljö i vid mening: 

– Vi skall titta på djuren i skogen och sjön, berättar Bengt Erik Nordell. Hur har djuren 
det? Varför minskar de i skogen, varför försvinner fisken ur vissa älvar? Det är viktigare 
än hur man skall jaga och fånga fisk och grilla denna fisk, när man fått upp den. Vi vill 
öka förståelsen för våra egna, svenska djur. Genom t.ex. TV:s djurprogram vet säkert 
många svenskar i dag mer om tigrar och lejon än om t.ex. grävlingen, som dock står oss 
närmare. 
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”Skaran har minskat kring långbordet”, sägs det också i artikeln, ett uttalande som visar sig 
gälla för hela 1970-talet. Manskollektivet är borta och den enda av det gamla gänget som är 
med i varje avsnitt är programledaren Nisse Linnman som hamnar allt mer i fokus. Manskol-
lektivet återkommer dock en gång till i ett avsnitt av serien 1975 (TV1 04-09). Skillnaden mot 
1960-talets program är att det inte är en samtida bild av detta som tittarna får, utan en repris, 
en hopklippt kavalkad av skärvor från tidigare program.  

Överhuvudtaget är hela detta program bakåtblickande. Det inleds med en poetisk betrak-
telse över ”de andra”, i det här sammanhanget oknytt. Vackra mycket svenska naturbilder 
ackompanjerar berättelsen. Vi ser kala isbetäckta grenar, gräs, mossa, granskog och dimhöljda 
tjärnar samtidigt som vi får höra en betraktelse över gångna tiders folktro. Därefter pratar 
Nisse Linnman, filmad på Korsnäsgårdens farstubro, om april som den svåra tid då dödlighe-
ten förr i tiden var dubbelt så stor som andra månader på grund av mat- och vitaminbrist. 
Gunnar Arvidsson, som så småningom ska komma att ta över programledarskapet i SVT:s 
nya naturmagasin Mitt i naturen, har gjort ett reportage där han intervjuar Erik Asklund om 
arbetarförfattarnas flykt till landet på 1930-talet. Reportaget utgår från Ivar Lo Johanssons 
kritik av sina kollegor när de flyttade ut till torp ”och klädde ut sina fruar i förkläden”. Ar-
vidsson avslutar skrattande reportaget med att säga ”Ja, jag undrar vad Ivar Lo skulle säga om 
han kom till Korsnäsgården”. Hans replik leder över till den tillbakablickande mosaiken av 
manlig gemenskap som nämndes ovan. 

En speaker berättar medan kameran panorerar över Korsnäsgårdens ytterväggar: ”1961 ha-
de stugan stått öde i 8 år. Mössen gjorde sig goda dagar. Men då plötsligt slås dörren upp och 
in kommer televisionen”. Bilder visar en hand med hammare. Man hör motorsågsljud och ser 
en traktor forsla stockar. ”Så nåddes denna gård av en, ja, grön våg som då ännu inte hade 
funnit sitt namn”. Ljud av en såg, bilder på en brasa och en man som slänger på grenar. Hän-
der som försöker värma sig. Hundskall. ”Så blev Korsnäsgården en plats där alla drömmar, 
alla infall kunde förverkligas. Alla dessa dumma behov som tätortsborna förtränger”. Bilder 
på någon som hamrar ihop ett bord. ”Handens behov, Ögats. Örats. Kanske till och med den 
enkla, naturliga själens behov”. Bilder på Nisse Linnman och två av Korsnäsgårdsgängets 
män som skämtande drar upp en båt. Klipp till Wiberg som härmar en rådjursbock, Malm 
som steker strömming. Korsnäsgårdens egen melodi spelas av två dragspelare i motljus. 
Klipp till några lommar som simmar bland vass. Sedan visas gårdens farstubro, någon säger 
”Kom grabbar” och ett stort gäng män går med lätta steg in i stugan. En hund slinker in sist. 
Avslutande bild är ett stort dukat bord. 

Dessa tre skildringar av en förgången tid kontrasterar skarpt mot sextiotalets avsnitt av 
Korsnäsgården som alla domineras av här-och-nu-skildringar. Och hela avsnittet sammanta-
get präglas av ett stort vemod, ett melankoliskt stämningsläge som förkroppsligas av pro-
gramledaren, Nisse Linnman själv, som ensam leder programmet från Korsnäsgårdens farstu-
bro i nutid, utestängd från det forna glada manskollektivet som nu återstår enbart som skuggor 
på TV-skärmen. 

Melankoli: Freud och Kristeva 
Hur kan då det tidiga 1970-talets melankoliska stämningsläge i Korsnäsgården förklaras? För 
att svara på den frågan vill jag börja i det grundläggande – vad är melankoli?3 

Detta begrepp har en lång historia. Under antiken utformades läran om de fyra kropps-
vätskorna och deras relation till människokroppen. För mycket av den ena eller andra kropps-
vätskan sades prägla både människans kropp och själ – i melankolikerns fall ansågs svårmo-
det och tungsinnet bero på ett övermått av svart galla. Den svarta gallan ansågs i den hippo-
kratiska skolan vara producerad av mjälten, varför melankoli i Sverige länge gick under be-
teckningen mjältsjuka. Så hette exempelvis Esaias Tegnérs berömda dikt (1825). Grekiskans 
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ord för mjälte, splen, har bland annat gett upphov till engelskans spleen, ett ord som också 
finns i svenskan i betydelsen mjältsjuka, melankoli. Ordet blev ett modeord i samband med 
framväxten av flanörlitteraturen vars författare (exempelvis Hjalmar Söderberg och Bo Berg-
man), och romanhjältar sades lida av denna åkomma.  

Så småningom lösgjordes melankolin från teorin om kroppsvätskorna, något som öppnade 
för nya teorier om dess ursprung. Sigmund Freud var tidigt intresserad av fenomenet; redan 
1895 gör han ett försök att förklara det, men i neurologiska termer. Först 1917 publicerar han 
den berömda artikeln ”Trauer und Melancholie” (sorg och melankoli), men nu vilar hela hans 
teori på tanken om förlusten av ett kärleksobjekt.  

Freud diskuterar inte de godartade depressioner och de melankoliska stämningslägen som 
alla människor upplevt någon gång, utan melankolin som patologisk störning hos människor 
som är djupt deprimerade. Utgångspunkten för både sorgen och melankolin är enligt Freud en 
förlust av och sorg över ett kärleksobjekt. Sorg kan betecknas som ett ”normalt” icke-patolo-
giskt tillstånd, enligt Freud, som med tidens gång leder till insikten att det förlorade är förlo-
rat. Melankoli däremot är ett ”onormalt”, patologiskt tillstånd där sorgen kapslas in och den 
sörjande blir ett med den. Det förlorade kärleksobjektet är enligt Freud oftast en oidipal mo-
ders- eller fadersfigur, men det kan också handla om en abstraktion som har tagit en älskad 
persons plats, som exempelvis nationen, frihet eller ett ideal. 

Melankolikern kapslar alltså in sin sorg och blir ett med den, på ett annat sätt än den som 
sörjer. Som jag tolkar skillnaden mellan melankoli och sorg så kan sorgeprocessen sägas vara 
helande i sig, medan den melankoliska sorgen måste förlösas, därför att, som Freud så vackert 
skriver, ”i sorg är det världen som blivit torftig och tom, medan i melankolin är det jaget 
självt som blivit det” (Freud 1917/1984: 254). 

70 år efter Freud, det vill säga 1987, kommer den franska psykoanalytikern och lingvisten 
Julia Kristeva ut med boken Soleil Noir (1987/1989). Freud var ju mycket specifik ifråga om 
objektet: det var alltså en verklig, fysisk person eller en abstraktion som antingen dött eller 
försvunnit. Men Kristeva laborerar med två sorters melankoli: dels i den freudianska me-
ningen, men hon talar också om en modernare typ av melankoli med rötter i det förspråkliga 
stadiet, en mycket djup depression, som inte handlar om förlusten av ett objekt utan om en 
inre tomhet. Kristevas grundtes är att denna mycket djupa depression är ett tecken på en sorg 
över det förlorade modersobjektet, en sorg som aldrig har fått uttryckas; den stammar ur ett 
narcissistiskt sår. För den narcissistiska melankolikern är sorgens föremål inte förlusten av ett 
specifikt objekt, eftersom förlusten skedde innan barnet hade förmågan att skapa objekt. Den 
deprimerade narcissisten sörjer (omedvetet) istället ”tinget”. Detta ”ting” kan tolkas som den 
oceaniska, imaginära ”modern”: det handlar alltså inte om en konkret individ, utan substansen 
och känslan av henne. 

Förhållandet till ”tinget” är ambivalent; det är både lockande och frånstötande. För att inte 
drunkna i symbiosen måste individen hitta en väg ut ur den, vilket sker genom språket och ett 
upprättande av och ett avskiljande mellan ett ”jag” och ett ”du”.  

Det melankoliska stämningsläget 
Nu har här, mycket kort, diskuterats den kliniska melankolin och nästan inte alls dess mer 
vardagliga betydelse, det melankoliska stämningsläge som alla människor någon gång upplevt 
och som präglar bland andra avsnittet av Korsnäsgården 1975. Detta stämningsläge har dock 
mycket gemensamt med den kliniska melankolin: vemod, deppighet, ”feeling blue” är den 
djupa depressionens skugga, eller med andra ord, en hantering av, ett besök i förlusten, inte 
ett kvarstannande i den. Ett melankoliskt stämningsläge är inte detsamma som en utvecklad 
djup depression, men båda har sina rötter i den melankoliska dispositionen – en disposition 
som den moderna människan enligt Kristeva bär mer eller mindre utvecklad inom sig. Denna 
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melankoliska disposition som vi alla bär med oss kan skönjas överallt, i litteratur, konst och 
musik – och även i populärkulturen. 

Vissa bilder, vissa känslotillstånd som har sin grund i en melankolisk disposition är åter-
kommande i texter (i vid mening) med melankoliska drag. Ett kännetecken är att melanko-
liska drag förekommer tillsammans med andra, icke-melankoliska drag. En melankolisk text 
är alltså inte detsamma som en helt ”svart” text innehållande död, tårar, mörker, etc. – det 
skulle vara en text om sorg, en känsla som enligt Freud karaktäriseras av en närhet mellan 
språk och känslor. En text med melankoliska drag handlar istället om känslan av förlust och 
separation, av tomhet, saknad och vemod. Den här omvägen kring förlusten har sin grund i att 
klyftan mellan känslor och språk är för stor för att totalt överbryggas i en depression. Å andra 
sidan är känslor och språk inte totalt separerade som de är vid en djup depression. Om sorgen 
är talande och den djupa depressionen tigande så samspelar melankoliska drag i en text med 
och mot andra textliga element – de utgör endast stråk av vemod som tillsammans med andra 
inslag färgsätter texten. 

Melankolins huvudtema är förlust, konstaterar Karin Johannisson (2009) i sitt stora verk 
om melankoli. Men vad är det som gått förlorat i Korsnäsgården? Vad är roten till Nisse 
Linnmans melankoli? 

Det känns allt för spekulativt och individualiserande att förlägga roten till det melankoliska 
avsnittet i Nisse själv, att tolka det tillbakablickande avsnittet med dess melankoliska känsla 
som stammande ur ett narcissistiskt sår. Det melankoliska stämningsläge som präglar avsnittet 
kanaliseras snarare genom Nisse Linnman än har sin rot i honom.  

Om det inte handlar om den moderna melankoli Kristeva talar om, det vill säga förlusten 
av det förspråkliga ”tinget”, så finns det skäl att anta att det handlar om förlusten av ett speci-
fikt objekt, den melankoli Freud beskriver. Men avsnittet av Korsnäsgården ekar inte av en 
tomhet som kan kopplas till en förlorad pre-oidipal far eller mor, utan den präglas av den 
tomma hålrum som uppstår då en abstraktion går förlorad. Och fastän själva substansen gått 
förlorad kan man skönja en bild, formad av de verbala och visuella ledtrådar avsnittet är fyllt 
av, som är ganska entydig. Det handlar om förlusten av en specifik sorts romantiserad man-
lighet kopplad till en historiskt och socialt bestämd tid – en manlighet där kroppen står i cent-
rum, där handen, ögat och örats behov tillfredsställs och ”kanske till och med den enkla, na-
turliga själens behov”.  

Den rurala maskuliniteten 
Den förlorade maskulinitet som målas upp är en rural maskulinitet kopplad till ett försvin-
nande jordbrukssamhälle, vars bortdöende var mycket påtagligt under 1970-talet. Liksom 
andra maskuliniteter kännetecknas också den rurala av variationer beroende på tid och socialt 
sammanhang. Brandth & Haugen (2005) beskriver den rurala maskuliniteten och dess föränd-
ringar som den framställs i den norska tidskriften Skogeieren. Denna maskulinitet är, likt 
andra maskuliniteter, något som görs, en samling praktiker sammanvävda med det sociala och 
kulturella och står även i relation till femininitet. De kan se hur 1970-talets framställningar av 
mannen som arbetar i skogen fokuserar kroppen, en symbol för maskulina dygder som fysiskt 
och psykiskt mod (ibid: 17). Under 1980-talet försvinner gradvis denna fysiska kropp för att 
ersättas av fokus på (skogs)maskinen – mannen blir en maskinoperatör med en större närhet 
till maskinen (kultur) än till jorden (natur). Under 2000-talet har ytterligare förändringar skett 
i den rurala maskuliniteten: männen har blivit entrepenörer som tar hand om turister och väg-
leder dessa till olika ”naturupplevelser” som hiking, jakt och fiske. Denna vägledning inne-
fattar också element av service som förknippas med femininitet och urbanitet. Flera forskare 
har undersökt de processer som konstruerar jord- och skogsbruk som maskulina sfärer. Ett av 
flera utmärkande drag för den rurala maskuliniteten är den avståndstagande attityden gent-
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emot det urbana som ses som feminint. Ett talande exempel är öknamnet ”Fjollträsk” för 
Stockholm som lanserades framför allt genom filmen Jägarna i mitten av 1990-talet. I av-
snittet av Korsnäsgården från 1975 framkommer denna motsättning bland annat i omnäm-
nandet av en urbanitet som ser (den manliga) kroppens behov som ”dumma”. 

För att motverka denna femininisering söker sig de landsbygdens män som skildras i Sko-
geieren till turistfria områden där de kan fiska och jaga i natur som de menar är mer vild och 
orörd än den natur de visar turisterna. Brandth & Haugen (2005: 20) sammanfattar: 

Entrepreneurial spirit, being willing to take risks, being innovative, business and service 
oriented and able to relate to (urban) customers are part of the new landowner identity. 
This has to be merged with elements of the dominant masculinity in the rural; being hard-
working and able to master nature. In this way we may talk about a distinct ‘rural mascu-
linity’. Hunting, fishing and adventures in the wilderness are seen as products grounded 
in the traditional competences of rural men, but which include elements of service work 
that go beyond masculine rural knowledge and networks, and introduce features of femi-
ninity and urbanity.  

Men att tala om 2000-talets rurala maskulinitet är att gå händelserna i förväg. 1975, då det 
melankoliska avsnittet av Korsnäsgården sänds, har betoningen på manligt kamratskap, jak-
tens spänning och användningen av den muskulösa kroppen precis ersatts av ”Här ska miljö-
vårdas!” 

Det sista utropet visar att inte enbart förändringar i synen på rural maskulinitet har skett, 
utan också i synen på naturen – och att dessa förändringar hänger ihop. Yvonne 
Gunnarsdotter (2005: 157) återger tre uppfattningar om naturen som beskriver människors 
förhållningssätt till denna. Den första ser naturen som den outsinliga källan som ger 
människan det han/hon behöver. Den andra ser den som den sköra evighetsmaskinen som vi 
bör vara aktsamma om. Den tredje ser naturen som den gemensamma kroppen som vi själva 
är en del av. Alla dessa tre natursyner kan existera samtidigt i samma diskurs, dock är det den 
första som dominerar 1960-talets naturmagasin Korsnäsgården. Den första uppfattningen om 
naturen som en outsinlig källa för människan att ösa ur är nämligen starkt kopplad till 
betoningen på jakt och fiske och därmed en traditionell rural maskulinitet. Under 1970-talet 
ersätts delvis denna natursyn i Korsnäsgården med en syn på naturen som den sköra 
evighetsmaskinen som vi ska vara aktsamma om. Naturen går alltså från att vara något som 
kan brukas (även om det språkligt kamoufleras till exempelvis ”jaktvård”) till något som 
måste vårdas, tas om hand.  

Att vårda och ta hand om är något som traditionellt ses som tecken för femininitet. Detta 
vittnar de åtta manliga miljövårdare om (alla boende i Australien) som Davies & Whitehouse 
(1997) intervjuar. Eftersom de är biologiska män förväntas de missbruka och exploatera natu-
ren – något som tycks vara förknippat med en australisk, rural maskulinitet. De ger många 
och avståndstagande exempel på hur andra män och även de själva då de var unga förhöll sig 
till naturen på detta sätt. Idag vill de istället se sig som män som har ett reflexivt, personligt 
och respektfullt förhållande till natur, människor och djur. Men problemet är att i samhället i 
övrigt ses omhändertagande egenskaper, respekt och förståelse som inte tillhörande en 
”riktig” maskulinitet. Detta dilemma kan lösas tillfälligt av de intervjuade männen genom att 
delta i den traditionella maskuliniteten då man exempelvis hänger på barer och pratar med 
kompisar, men inte när man vistas i naturen. Davies & Whitehouse talar om att männens 
rörelser mellan miljöinriktade och hegemoniskt maskulina diskurser påminner om en 
palimpsest (1997: 241). Det är nämligen inte så att männen rört sig från en traditionell, 
machomaskulinitet till en mer otraditionell, ”feminin” maskulinitet. Det är snarare så att den 
omhändertagande, inkännande och lyssnande maskuliniteten så att säga skrivits över den 
hegemoniska, att båda finns kvar inskrivna på och i deras kroppar.  
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Det är också så jag skulle vilja se de maskuliniteter och därmed sammanhängande natursy-
ner som iscensätts i Korsnäsgården under 1970-talet. Det glada, fria, äventyrliga grabbgänget 
som ser naturen som en oändlig resurs vilar halvt utplånat bakom den allt ensammare Nisse 
Linnman i en natur som behöver tas om hand. Världen tränger på, miljökatastroferna hotar, 
städerna växer, framsteget var i själva verket ett steg bakåt. Den typ av rural maskulinitet som 
sätter ”Handens behov. Ögats. Örats. Kanske till och med den enkla, naturliga själens behov” 
i fokus har nästan skrivits över av en annan text som säger att denna typ av maskulinitet är 
förlorad. Det är sorgen över denna förlust som genomsyrar det tidiga 1970-talets Korsnäsgår-
den, det är ur detta rotsystem melankolin springer fram. 

Att det är viktigt att tala om maskuliniteter och med dem sammanvävda natursyner som en 
palimpsest och inte som en linjär utveckling där den ena avlöser den andra, visar avslutningen 
på programmet.  

Speakern säger: ”Åter i nuet den 9 april 1975. Det slår oss en förfärlig tanke att ni som tit-
tar kanske föredrar TV-bildens manipulerade naturupplevelse framför verkligheten. Det vore 
illa”. Bilder på myror som vimlar. Vårbilder: snöfläckar, gräs, spirande blad. Speakern: ”För 
det är ju bara i verkligheten som våren finns, så länge den finns”. Nisse Linnman i bild. Han 
står knäböjande i en backe och rotar bland fjolårslöven och säger: ”Nässlorna börjar ju skymta 
i barmarksfläckarna på sydslänterna. De berättar om att det måste vara fet jord under. Att det 
antagligen legat en sopbacke här. De berättar om gångna tiders vitaminbrist då folk plockade 
nässlorna så fort de kom upp. Man behöver alltså inte gå till vattenfallen, vulkanutbrotten 
eller storslagna vyer för att få lite perspektiv på jorden, på marken, kanske rent av vårt eget 
öde. Det räcker med de små tingens evangelium. Kanske vore det klokt utav politiker, kom-
munalråd, universitetslektorer, att lägga sig ner på marken, på magen och titta. De globala 
problemen skulle kunna lösas då därför att i en sån här tuva framstår sammanhangen ganska 
klart och tydligt.” Kameraåkningen till Gunnar Brusewitz [tecknare som under 1970-talet 
ersatt Harald Wiberg] som tecknar Linné. Han citerar ”Fråga djuren och de skola lära dig…”. 
Fler vårvinterbilder. Nisse Linnman: ”Jo så är det nog. Fältbiologernas motto säger samma 
sak fast mindre högtidligt”. Klipp till ung flicka i vit militärpäls och vit skinnfodrad mössa 
som står vid en snöig, isig strandkant. Hon säger: ”Håll stövlarna leriga eller snöiga”, vänder 
om och går in i vassen, kameran tar hennes perspektiv då man ur hennes synvinkel får se vas-
sen böja sig undan för någon som går genom den. 

Som förut sagts dominerar den första synen på natur (som en oändlig resurs) 1960-talets 
Korsnäsgården. Under 1970-talet dominerar en syn som ser naturen som en skör evighetsma-
skin att vara aktsam om. Men även den tredje natursynen, som ser naturen som den gemen-
samma kroppen som vi själva är en del av, finns överlagrad. De miljövårdande män som Da-
vies & Whitehouse (1997) intervjuar strävar alla på olika sätt efter att lösa upp gränsen mellan 
sig själva och naturen. Detta gör de främst genom kroppsliga praktiker och speciellt fram-
gångsrika i detta är dykarna bland männen. De talar om den fantastiska känslan av att bli ett 
med det varma vattnet, om att nästan uppnå ett ursprungligt tillstånd, om att försöka bli en 
fisk, inte bara titta på den (ibid: 240). Samma överskridande talar Nisse Linnman om när han 
uppmanar politiker, kommunalråd och universitetslektorer att lägga sig på marken, på magen, 
och bara titta. En liten tuva, menar han, ger lösningarna på världens problem, det stora finns i 
det lilla. Naturen och djuren ger oss lärdom och enda sättet att få tillgång till denna kunskap är 
att fråga naturen genom att vistas i den. Och det är vad fältbiologernas motto uttrycker, ett 
motto som en ung flicka får säga i nutid. Uppdykandet av denna flicka är ett totalt brott mot 
programmets och de svenska naturmagasinens mansdominans i övrigt. Det ska dröja ytterli-
gare 14 år innan den första kvinnliga programledaren (Lena Liljeborg) dyker upp i rutan. 
Flickan i vit militärpäls är här och nu, manskollektivet var där och då. Detta understryks inte 
minst genom att kameran förmedlar hennes blick. Vad står då flickan för? 
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Noter 

En tolkningsmöjlighet är att manskollektivet avhänder sig sitt ansvar: ungefär ”ska nu na-
turen vårdas så är det lika bra att de som kan det, kvinnorna, gör det”. Flickan kan också tol-
kas som en självkritik: ”vi (den traditionella maskuliniteten) har inte lyckats, därför måste 
framtiden i form av kvinnorna ta över”. Men flickan kan också ses som en aspekt av maskuli-
niteten, den typ av maskulinitet som de australiska miljömedvetna männen försöker företräda. 
Och det är så jag vill se det: det melankoliska stämningsläge som kännetecknar Korsnäsgår-
den i allmänhet under det tidiga 1970-talet, och i synnerhet avsnittet från 1975, har sina rötter 
i en sorg över förlusten av en rural maskulinitet som var sammankopplad med ett försvunnet 
jordbrukssamhälle. Där stod en manlig gemenskap byggd på kroppens användning och dug-
lighet, i arbete och fritid, i centrum. Samtidigt pekar också programmet framåt i det att den 
person som får företräda nuet är en ung flicka som kan ses som ett hopp om ett överskridande 
av gränsen mellan maskulint och feminint samt mellan natur och kultur.  

1  Denna text är en del av forskningsprojektet Hur görs djur? Biologi, sexualitet, kön och ’ras’ i SVT:s natur-
program, finansierat av Vetenskapsrådet 2007-2009. Forskare i projektet är Måns Andersson och Hillevi 
Ganetz. De idéer och tolkningsmöjligheter som presenteras i denna artikel är framsprungna ur våra 
gemensamma diskussioner. Denna text kommer att ingå (i reviderad form) i vår kommande bok om 
naturmagasin och naturfilmer visade i svensk public service-TV från dess barndom fram till idag. 

2  Esaias Tegner, Sång den 5 april 1836: ”och märk det vemodsdraget över pannan, ett nordiskt sångardrag, en 
sorg i rosenrött”. 

3  Följande diskussion av melankoli grundar sig på ett längre avsnitt i min avhandling (Ganetz 1997: 194ff) om 
hur melankolin kan ”arbeta” i musiktexter. 
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