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Skalbaggspassionen – om att vara dotter till en
skalbaggssamlare
Lindgren, B. 2001. Tre flugor av Bach:
Barndomsskildringar nedtecknade av
Barbro Lindgren. Eriksson & Lindgren.
ISBN 91 87803 305.
”Jag var först inte medveten om att jag var född,
det var så självklart att man gick där och vankade med händerna på ryggen, djupt koncentrerad,
precis som pappa, och jag levde i en värld befolkad av skalbaggar, precis som han. På sätt och
vis var jag redan från fyraårsåldern mer bekant
med skalbaggar än med människor.”
Citatet är hämtat ur Barbro Lindgrens bok
Tre flugor av Bach där hon låtit tre av sina vänner återge sin barndom. En av dem vars upplevelser livligt skildras är Carin Bruce, dotter till
skalbaggssamlaren Nils Bruce. Hennes berättelse kallas Skalbaggspassionen och berättar om en
uppväxt präglad av en far med passion för kvinnor och skalbaggar. Faderns amorösa utsvävningar styrde Carins och moderns liv. När fadern
ville vara ensam med sina erövringar tvingades
Carin och hennes mamma till otaliga flyttar.
Detta är främst en härlig bok med spontana
berättelser om barndomsupplevelser under 30-,
40- och 50-talen. Men boken ger i förbifarten en
liten insikt i hur det är att växa upp med en pappa som är skalbaggssamlare och ha skalbaggar
som nära vänner! ”att skalbaggar egentligen var
de djur som räknades blev jag tidigt medveten
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om”
”Och på kvällarna satt jag blick stilla under
pappas skrivbord medan han preparerade skalbaggspenisar och tittade på dem i mikroskopet.
Men herregud om jag rörde mig då! – Sitt stilla
Caja-Maja, det dammar på penisarna!”
Karolina Vessby

