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Underlag för minnesruna för Gunnar Rasmusson 
Gunnar föds den 26 maj 1927 i Uddevalla. Familjen bosätter sig i Växjö där fadern är 
distriktslantmätare. Gunnar tar studenten 1947 och börjar studera naturvetenskap vid 
Lunds universitet strax därefter. 

Naturen 
Redan som barn var Gunnar intresserad av naturen, ett intresse som varat hela livet.  
När Gunnar är 18 år skriver han en uppsats i gymnasiet:  

Det blir tydligen landvind idag, ty dimmorna börja driva ut över sjön i 
långa, vita band, men vattnet är lika blankt som förut. Nu har det blivit 
riktigt ljust i öster, och en svag rosa färg börjar sprida sig över 
trädtopparna i land. Så söndertrasas plötsligt tystnaden av ett skrik ute från 
vattnet. ”Goa-gok, goa-gok, goa-gok” låter det, hedniskt, hemskt och 
genomträngande, som från ett forntidsmonstrum, som inte trivs riktigt i 
denna världen. Det är lommen, som hälsar en ny dag, en härlig 
septemberdag. 

 
Året därefter, i en skoluppsats med rubriken ”Är Sverige ett naturskönt land?”, kan man 
se ett tydligt intresse för att skydda naturen från exploatering:  

Jag tror knappast att man kan finna en enda grusås som inte blivit angripen 
av spadar och grävmaskiner. Vi måste taga mer hänsyn till naturen, om vi i 
framtiden fortfarande skola kunna få uppleva skogens djupa tystnad, om 
det då ännu skall finnas kvar några sjöar och mossar, där fågellivet sjuder 
under vår- och sommarmånaderna.  

Man anar här den avdelningsdirektör på Naturvårdsverket som har till uppgift att se ut 
naturreservat åt svenska folket.  

Kartor 
Som elvåring gjorde han kartor över öar som han och en kamrat rodde ut till, fina och 
färglagda, ordentligt uppmätta, hans far var ju lantmätare och Gunnar hade nog varit 
med på någon förrättning och sett hur det gick till. När han sen är student på geografiska 
institutionen vid universitetet i Lund gör han kartor över grottor (se längre ner). 

Fåglar 
Gunnar har alltid varit intresserad av fåglar, tillsammans med en likasinnad kamrat 
gjorde han som tolvåring ”Djurens Veckoblad”, t.ex. om fåglar som förolyckats, med 
rubriker som ”Flög mot fönster, bröt nacken” eller ”Lemlästad duva blir begravd”.  
Han gör fina teckningar av fåglar som illustrationer i deras veckoblad. På sommaren har 
pojkarna tama kajungar som de matar, Klas och Kajsa. Han har en kanariefågel, Filip. 
Döda fåglar låter de stoppa upp.  
 
När Gunnar gör sina naturanteckningar, som 16-åring, kan det låta så här:  

Sothöna, ägg tagna den 20/4 1943 i Trummen. Äggets lukt påminde om dy 
och lukt av förmultnade växter o. dyl. Smaken densamma. Vitan verkar 
fastare än hönsäggvita. I genomskärning: ytterst skalet, tjockleken på det 
ungefär ¼ mm. Dess inre färg är ljust gråblå, påminnande om blålera. 
Hinnan vit. 
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Gunnar ringmärker mängder av fåglar, skriver långa noggranna listor och skickar till 
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Över hela landet gör fågelskådare detsamma. 
Tillsammans med en kamrat cyklar han långa vägar, t.ex. från Växjö till Dalarna eller till 
Skåne, för att ringmärka fåglar. Han skrev i sin dagbok:  

Till Skåne, med Alf, för att se storkbon. Första dagen från Växjö till Älmhult 
95 km, andra från Älmhult till Bosjökloster 96 km, tredje till Backedal. 
Bodde på vandrarhem. Affe och jag försökte (förgäves) ringmärka storkar. 
(Vi fick inte lov klättra upp i bona.) 

 

 
Gunnar med tranunge 1945, och fågelteckning. 

Fotografering 
Gunnar får som 12-åring en lådkamera, det är mest fåglar som fotas till att börja med. 
Intresset för fotografering fortsätter hela livet, han har kurser i framkallning för sina 
gymnasiekamrater, han ansvarar som amanuens vid Geografiska institutionen vid Lunds 
universitet för ett fotolabb som byggs upp där. Här i Hamburgsund har han haft 
utställningar i kommunhuset i Tanumshede med uppförstoringar av närbilder på 
blommor och varit med i bildandet av Bildarkivet.  

Teckning och målning 
Gunnar har tecknat och målat hela sitt liv, vi är många i släkten som har hans tavlor på 
våra väggar. Det är landskap, växter, fåglar, porträtt och stilleben. 
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Ett stilleben av Gunnars hand. 

Idrott 
Gunnar ägnade sig åt flera olika sporter när han var ung, han vann första pris i simning i 
ett distriktsmästerskap. Han tävlade i tresteg, kulstötning och löpning, vattenpolo och 
segling. En tidningsnotis berättar att Gunnar vann en kappsegling på Helgasjön, med sin 
båt Killikix. 

Ett grottäventyr 
1954 skriver Gunnars svärfar Hjalmar en artikel i STF:s tidskrift, om grottäventyren i 
Abisko sommaren 1954. Han var där tillsammans med Gunnar och sin yngste son Bosse. 
Gunnar var grottforskare och geolog, han gjorde en karta över grottan. Här är ett utdrag 
ur Hjalmars artikel: 
 

Chef var min svärson, amanuensen vid geografen i Lund (universitetet), 
Gunnar Rasmusson. Min lillgrabb Bosse var med som hantlangare och jag 
som bärare, kock och botanistturist.  

Gångarna är långa, svåra att ta sig fram i, och farliga. Hjalmar skriver:  
Jag minns en gång att vi hade suttit och ätit matsäcken på ett ställe. När vi 
sedan började ta oss framåt mot grottmynningen igen, hörde vi hur taket i 
grottan störtade in just där vi nyss satt. 

 
Hjalmar fortsätter att berätta om när de tre ger sig in i en grotta, Gunnar och Bosse har 
varit där förut, men inte Hjalmar. Först kommer de in i en torrgång, sen en isgång, sen en 
bäckgång. De har gummistövlar och täckkläder över vinterkläderna, det är 2-3°. De 
kommer till ett vattenfall och tar sig förbi ovanför fallet, Hjalmar behöver både händer 
och fötter för att ta sig fram på klipphyllan. Sen blir det äventyrligt:  

Nu kommer vi till ett känsligt ställe. Chefen och Bosse känner dock väl till 
grottans egenheter. Spiralgång, sidogång och mycket trånga passager leder 
in till en c:a 50 meter lång och några dm hög gång. Här ålar man som i 
ungdomens da´r dock utan mara på ryggen. På armbågar och knäskålar och 
gruvhjälmen ofta i kontakt med taket, som släpper efter en och annan sten, 
vilken försiktigt bogseras ned på stengolvet. Då jag med mina 62 år var den 
äldste som passerat denna gång in och ut, kallade pojkarna den för 
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morfarsgången. Det var en lättnad när den vidgades så att man kunde rulla 
fram några varv. Så kom nålsögat, en öppning som är så liten att man får 
vända smalsidan till för att forcera detta hinder. En kort gång med z-sväng 
mynnar ut i Stora salen c:a 15 meter hög med döda fall av rundade stenar i 
centrum. 
Vi har passerat några hundratal jättegrytor men nu är vi komna till den på 
upp till 4 meters diameter som satte stopp för pojkarna förra året. Nu ålar 
Bosse över på en stenhylla för liten för vuxna människor. Chefen tar sig 
över i fingerspetsar och på tåspetsarna. Gubben kommer sist, chefen griper 
tag i min ena arm, jag sparkar av och sätter mig mitt i den sjudande 
jättegrytan. Men det värsta var att jag tappade min ficklampa. Jag hade 
stoppat den i en ytterficka för att få rum med bäverben som vi hittade i z-
svängen före stora salen. Ett sensationellt fynd, efter vad professorer sedan 
meddelade mig vid ett besök på Riksmuseum. 
Jag bärgades emellertid själv över och drog andan. Men lillgrabben tyckte 
som så: ’När vi nu kommit över, måste vi undersöka hur här ser ut, så att 
om pappa vill stanna här, så fortsätter vi väl då.’ – Ingen lampa, ingen 
säkerhet för att pojkarna skulle komma tillbaka, ingen möjlighet för att 
klara mig ut ensam. Men ingenting att välja på. ’Vad står ni här och skrotar 
efter? Ge er i väg!’ sa jag med sträng röst, men jag var rädd längst inne. 
Min glädje när ljuspunkterna syntes långt borta, när kalklagren forcerats i 
motlut (c:a 100 meters nivåskillnad), ofta skarpa som knivar, när jag ålat 
mig upp på blåskimrande isgången – inga trappsteg i finpolerade 
ändskållan – och äntligen genom snödrivan kom ut i solskenet igen, då var 
jag en mycket lycklig man. Sällsynta Saxifraga-arter, muntert porlande bäck, 
puttrande kaffepetter och en välsignad glittrande sol över vita fjälltoppar 
och kärva fjällhedar. 

Gunnars akademiska karriär 
 

 
Gunnar som student och forskare vid universitetet i Lund 

 
I sin licentiatavhandling redogör Gunnar för sina studier av en grotta som han har 
kartlagt: ”Arbetsuppgiften består i en första undersökning av ett hittills okänt 
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karstområde på fjället Lulletjårro vid Djupvikens lappläger norr om Torne Träsk.” (Se 
berättelsen som hans svärfar skrev, ovan).  
 
1959 är lic-avhandlingen färdig i ämnet geografi med titeln ”Formproblem i några 
karstgrottor inom Torneträskområdet”. En kort period arbetar Gunnar som lärare i 
grundskolan innan han fortsätter sin forskarkarriär. Avhandlingsarbetet handlar om 
”studium medelst flygfoton av människans irreversibla ingrepp i naturen.” 1962 ansöker 
Gunnar om anslag för fältstudier för analys av stenbrytning på Bohus Malmön ”där den 
första stenbrytningen i större skala begynte 1844”. Gunnar skriver att han ”ämnar lägga 
stor vikt vid den läkningsprocess och igenväxning, som pågår i de övergivna 
stenbrotten, samt i vad mån olika stadier i detta avseende kan identifieras på 
flygfotona.” Han jämför gamla flygfoton med såna han tar själv.  
 
När Gunnar är inne på sitt tredje år som doktorand vid geografiska institutionen vid 
universitetet i Lund, 1963, blir han kallad att medverka i arbetet med att bilda Statens 
Naturvårdsnämnd. Så, innan avhandlingen är färdig, skickar Gunnar en ansökan ”till den 
ledigförklarade byrådirektörstjänsten inom Planeringsbyråns sektion för naturområden 
vid Statens Naturvårdsnämnd. Och han får jobbet: ”Kungl. Maj:t vill härmed förordna 
lektorn vid högre allmänna läroverket i Lysekil, filosofie licentiaten Knut Gunnar Fredrik 
Rasmusson att från och med den 1 juli 1963 vara byrådirektör i lönegrad Ae 27 hos 
statens naturvårdsnämnd.” Gunnar är en av fem chefstjänstemän som skapar grunden 
för nämndens verksamhet. 1967 blir Gunnar så avdelningsdirektör på Naturvårdsverket 
när det bildas genom sammanslagning av flera myndigheter med miljövårdande 
uppgifter. Och där fortsätter han idogt i trettio år, Gunnar arbetar hela sitt 
yrkesverksamma liv med uppgiften att bilda naturreservat och nationalparker. 
Samtidigt är han aktiv i det socialdemokratiska partiet och försöker påverka politiken i 
naturvänlig riktning.  
 
När Gunnar fyller 65 år i maj 1992 så går han i pension och bosätter sig i Hamburgsund, 
där han har haft ett hus sedan tjugo år. En artikel i Naturvårdsverkets personaltidning, 
ger ett porträtt av Gunnar och hans gärning. Där står bl.a. att Gunnar ”hela tiden jobbat 
för att undanröja hoten mot naturvärdena”. Stränder och grustäkter till en början, sen 
kust och skärgård och ”det tunga jobbet med Hornborgasjöns restaurering”, därpå 
”skogsbrukets allt rationellare och hårdhänta metoder”. Ett jobb som nästan är klart, 
”urskogsinventeringens mest värdefulla objekt är säkrade”. Framöver är det 400 
våtmarker och det gamla odlingslandskapet som ska säkras, bevarandeplaner är så gott 
som klara. Roligast för Gunnar är att ha medverkat till skydd av 1.400 naturreservat. 
Tråkiga händelser är ”förlusten av urskog i Kronobergs län” som nu är avverkad, och 
förlusten av ”alvaret på Gotland, som fick offras för Slite cementfabrik. – Det kändes för 
djäkligt!” Gunnar har suttit i många förhandlingar med markägare, en mognadsprocess 
som nästan alltid slutar i godo med ett frivilligt avtal.  
 
I Hamburgsund engagerar Gunnar sig i ett tjugotal föreningar, han bidrar med sin 
kunskap om att organisera verksamheter, med sin kunskap om naturen och med sitt 
intresse för fotografering. Han är aktiv i drygt tjugo år i t.ex. Bildarkivet som han var 
med och bildade, i Saltskärs kärings vänner, i Hornbore ting, i Folkets Hus-rörelsen, i 
Naturskyddsföreningen, i Socialdemokratiska partiet, han var också med och anlade ett 
vindkraftverk och mycket mer. 
 


