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En av Linnés mest framgångsrika lärjungar, 
Daniel Solander, fick ge inspiration till att utlysa 
en uppsatstävling för gymnasieelever i Sverige 
och Australien. Tävlingen genomfördes i Carl 
von Linnés och Solanders anda och uppgiften 
bestod i att belysa temat  ”Upptäckt” både i ord 
och bild.

Många bidrag lämnades in sporrade av den 
nyfikenhet och upptäckarglädje som låg bak-
om Solanders vilja att förstå de märkliga väx-
ter och djur han mötte i Australien.Vinnaren i 
varje land deltar i en vetenskaplig expedition.

Kreativitet och upptäckarglädje präglade de många bidragen till 
uppsatstävlingen i Linnés och Solanders anda. Läs det vinnande svenska 
bidraget i sin helhet.

Linné och 
Solander 
inpirerar 
ungdomar

Den svenska vinnaren Lousie Berglund från Öjebyn. 

Vinnarbidraget  
Den svenska vinnaren, Louise Berglund, kom-
mer att delta i en tre veckor lång internationell 
forskningsexpedition till Stora barriärrevet i 
Queensland, Australien under nästa vinter. Ju-
ryns motivering till vinsten var bland annat att 
hon, ”genom att beskriva sitt första möte med 
en vild uggla, visade på naturens kraft och skön-
het och förmedlade spänningen i att upptäcka”

Kanske gav det faktum att hon är bosatt i 
Öjebyn, Solanders födelseort, henne särskilt 
mycket inspiration.

Text:  Malin Planting

Foto: Gunnar Westergren
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Text:  Malin Planting

Vinnarbidraget i uppsatstävlingen:

Det var den första november, en gråmulen 
dag och snön hängde tung i luften. Jag var på 
väg upp till Falkberget, i skogarna norr om Öje-
byn, på en stig jag trampat många gånger. En 
plats förunnad den tysthet, som för mig är då 
jag hör ekorrens språng upp i trädet, hackspet-
tens idoga jobb och vindens hand i snåren.

Jag gick sakta mellan tallarna och såg upp 
i dess kronor, väntade mig en singlande flinga 
från det tjocka molntaket ovan grenarna. Ensam 
skulle flingan smälta mot min varma hud men
snart skulle vita flingor i mängder täcka den 
vintergröna marken och granarna skulle kläs 
med vinterskrud till vårens ljumma vind åter 
sveper fram över skogarna i norr.

En grå skugga skymtade till i min ögonvrå 
och min blick drogs till stora mjuka vingar som
svepte uppåt knappt en meter ovan mossan. 
Ljudlöst drog sig den bevingade varelsen bort 
mellan hukande granar. 

Utan ett ljud landade skogens kloke mästare 
på en tallgren inte ens trettio meter från där jag 
andaktsfullt iakttog ugglans majestätiska ving-
rörelser. Under några få långa sekunder tittade 

Vem såg den andre först?
Text och foto: Lousie Berglund, Öjebyn

vi häpet in i varandras ögon. Den betraktade 
mig inte spänt utan snarare nyfiket och följde 
mig med blicken när jag började smyga närma-
re. Ugglan satt kvar. Jag stannade upp för att se-
dan fortsätta i lite oförsiktigare takt, ivern rev i 
mig och jag hävde mig fram över mossbevuxna 
hällar, utan att släppa ögonkontakten med min 
ståtliga vän. Varje gång jag rundade en gran och 
förlorade ugglan ur sikte så lutade han sig runt 
och kikade nyfiket efter mig.

Snart var jag bara fem meter från där han 
satt och såg ner mot mig och han gjorde fort-
farande ingen ansats att fly. Ugglans bröst var 
vitt med mörka, lodräta streck målade över det 
kraftiga frampartiet. De väldiga vingarna gick i 
gråa toner liksom dess runda huvud som även 
bar en svart fläck på hakan. Ögonen omslöts av 
svarta ringar likt de vågor som framträder när 
en åra nuddar vattenytan. Hans spanande öga 
och tysta flygkonst är säkert skickliga vapen vid 
jakt. 

Jag tog ännu några steg framåt och stod så 
under tallen med min hand på dess bark. Den 
vördnadsbjudande fågeln, lappugglan, makade
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sig till rätta på grenen och vred sitt stora huvud. 
Det var en nyfiken ung vän jag mött, helt orädd 
satt han kvar och tittade ner på mig där jag stod 
tre meter under honom. Så beter sig nog bara 
en ungfågel.

Man kan undra; vem av oss som såg den an-
dre först. Var det jag som kände hans blickar 
eller kanske han kände mina? Mitt första möte 
med en lappuggla, måhända var jag också den 
första människa han mött. Säkert är dock att 
intresset för den andre delade vi båda.

Något vått nuddade min hand och när jag 
såg upp dalade ännu en snöflinga ner på mig.
Med en nöjd nick mot min nye vän vandrade 
jag hemåt.

I Australien
Även i Australien deltog ungdomar med upp-
satser och till vinnare där utsågs Andrew Kool-
hof som är bosatt i Hobart på Tasmanien. Ett 
av Andrews stora intressen är naturliv och det 
har gjort avtryck på hans bidrag som är en film, 
”Wild places, unsolved mysteries”. En komposi-
tion av natursköna bilder varvade med poetiska 
strofer ackompanjerade av stillsam musik. 

Andrew deltar i en fyra veckor lång forsk-
ningresa till Abisko forskningsstation under juni 
i år. Se Andrews film på www.bioresurs.uu.se.

”
Linnaeus has a special link with 
Australia as one of his former 
students, Daniel Solander was on 
Captain Cook´s voyage to Austra-
lia in 1770. Andrew Koolhof

Andrew Koolhof har byggt 
en egen kajak för att kunna 
ta sig långt ut i vildmarken.Re
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