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Tranströmers insektssamling
Fredrik Sjöberg. 2001. Transtriimerska av våra biist uttbnkade landskap i entomologiskt
insektsunlingen Jrån Rurunarti. Eller- hänseende. Vad som slår mig när jag laiser listan
ströms. 48 sidor. Ca-pris I 92 kr.
iiver afterna i samlingen är att Tomas TranströPå

norgonen hadejag i vanlig ordning lyssnat på

radion bl.a. kulturnytt och där låtl hijra att Tomas
Tranströmer. den berönrde poeten, hade samlat

i sin ungdom och att Fredrik Sjitbel8
hade skrivit en liten bok om detta som skulle
insektel

komma ut i snafi. När sedan redaktiien fiir denna
tidsklil't senale på clagen konr med boken i han
den och frågade mig orr jag ville recensera den

kunde jag bara svala ja. Jag var liksom förbercdd.

Jag val heJt enkelt firscinerad av att Tomas
Tranströmer har ett enlonlologiskt fijdlutet och
nyfikcn på vad Fredrik Sjöberg skrivit on detta
Närjag nu läst boken vetjag hur det hela hänger
ihop. Den nu 70-iu ige Torras Tranströmer vistades sonl tonäfing tidvis på Runmarö (Fredriks
hemnaplan) och samlade då insekter. Märkligt
nog finns insektsamlingen kvar Den har stått
utan uppsikt på en vind i ett halvt sekel och borde
ha varit tillintet&iold av ängmr och annan ohyra.
FrcdtiL Sjöberg hal liLt se.rrnlingcn.orn i'irr
helhet presenteras i boken. Några finare baggar
och andra intressanta insektel sklivs det lite mera
on, bl.a. den stora och lara kortvingen Ve1leäi.r
dil(rt.ttus, ett sensationellt tynd, etlersom denna
art inte tidigare var känd fiån Uppland som är ett

mel samlade alla sofis insekter. dvs alla som kan
sättas på nåI. Vilken tonåring gör det. ja vilken
entomolog över huvud taget.
Boken handlar inte bara om Tomas Tranströmers samling. Via en ljusgul höfjaidl. insaln
lad 1944 (arten var spridd och lner eller mindre
bofast upp Lill Dalarna under 1940-talet) och en
sida ul DN fiån denna tid. som författalen hittade
i en av lådorna, visas hur livet kunde gestalta sig
undel krigsåren.
Tonas Tlanstlönrer äI alltså en del av Runnra
rös entomologiska histo a. En annan. som också
tigurelar i boken, är Cnrl Custaf Hoftltein, ett av
öns tydligen nrånga original. Han gjorde pir sin
tid king föIra sekelskif'tet flera rrärkliga tynd,
viJka törjordlöpatnas del finns ornnämnda iCall
H. Lindroths "Die Fennoskandischen Carabi
dae".

Om man är intresserad av Runmalös insekts

lrunr bör mln rbsolut .krtfa sig boken. Är'rnrrn
road av entonrologi eller Runmarö i största allm:,inhet kall det också finnas anledning att köpa
boken nen då kanske man tycker att pt'iset väl
hijgt. Under alla omständigheter, boken är rolig
att 1äsa tyckerjag.
Per Douwes

Upprop nattsländor!
Inom kort kommer en ny katalog iiver Sveriges nattsländor att presenteras i Entomologisk Tid
skrift. Katalogen kommer att visa i vilka landskap, inklusive lappnarkema, de olika naltsländearterna iir påtl.äfl'ade. Fiir rtt listan ska bli så komplett som rnöjligt är det därtör bru om alla som
samlar eller har samlat nattsländer vill bidla med sina uppgifter
HaI du material som du tror kan vara intressant lbr att gijra katalogen så fullständig sorn
majjligt kontakta:
Bo Gullefbrs
Mariboplan 2
824

4l Hudiksvall

e-mail <bo.guilefbls@hudiksvall.se>
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