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I början av 1970-talet hade jag inlett korrespon-
dens med Ingvar. Vi hade inte hunnit skriva sär-
skilt många brev när han på hösten 1971 medde-
lade att han skulle komma till Stockholm för att 
bevista den årliga ’Skogsveckan’, som arrang-
erades av Skogsstyrelsen. Ingvar undrade om 
vi kunde träffas. Detta var något jag verkligen 
sett fram emot och naturligtvis accepterade jag. 
Kicki (sedermera min hustru) och jag hade något 
år tidigare flyttat från mitt föräldrahem i Bromma 
i Stockholm och flyttat in i en liten lägenhet på 
Söder. Av platsbrist fanns därför fjärilssamlingen 
kvar hos mina föräldrar och så bestämdes att jag 
skulle hämta Ingvar på hans hotell och vi skulle 
ta tunnelbanan ut till Bromma.

Med stor spänning och förväntan begav jag 
mig in till City och det hotell Ingvar bodde på. 
Väl uppe i rätt korridor stegade jag fram till hans 
dörr och med bultande hjärta knackade jag på. 
Jag visste inte hur Ingvar exakt såg ut då den 
enda bild av honom jag hade sett var ett foto tag-
et på håll från sydsluttningen av Pältsa. Ingvar 
öppnade snabbt och var i verkligheten smalare än 
jag föreställt mig. Han hälsade vänligt, tog sina 
ytterkläder och så vandrade vi iväg mot tunnel-
banan.

Efter en dryg halvtimme var vi framme vid 
villan och gick in. Mina föräldrar var naturligtvis 
hemma, men höll sig ödmjukt nog undan så att 
Ingvar och jag kunde ägna all tid åt fjärilssnack. 
Ingvar började med den obligatoriska frågan, 
som jag tror många har fått av honom: ”Samlar 
du micros?”. Jag hade visserligen tagit en och an-
nan småfjäril under årens lopp, men frågan måste 
nog besvaras med ett generat: ”Nej.” Ingvar lät 
sig dock inte nedslås av detta utan vi hade en 
trevlig samvaro och en och annan fjäril tilldrog 
sig hans speciella intresse. Till sist frågade han 
om jag hade någon art jag var ensam om. Jag 
skulle just neka då jag kom att tänka på att jag 
kläckt en Eriogaster arbusculae (fjällbjörkspin-
nare) våren innan. Därför föreslog jag denna och 
Ingvar blev mycket ivrig och ville se djuret. Med 
stort intresse studerade han min lilla hane och 
konstaterade snabbt ett antal skillnader från vår 
vanliga björkspinnare (E. lanestris), vilka sedan 

dess gällt som avgörande karaktärer för att skilja 
arterna åt. 

Denna kväll varade dock inte i evighet utan 
efter några timmar bröt vi upp för att ta oss in till 
City igen. Jag minns att under promenaden till 
tunnelbanan frågade Ingvar vad mina föräldrar                                                                         
gjorde. Då jag berättade att min mor sedan några 
år fått sjukpension utan att ha sökt om det (det var 
andra tider då!!) blev han synnerligen förbluffad, 
tittade på mig och sa: ”Kan man få det?”. Ingvar 
närde nog redan då en dröm om att sluta som jäg-
mästare och helt kunna ägna sig åt fjärilar.

Det har sedan dess blivit många tillfällen med 
trevligt umgänge med Ingvar, främst i Österslöv 
men även i fält. Ett besök hemma hos honom och 
Elsa var självskrivet och alltid lika gemytligt un-
der otaliga resor ner till Skåne. Saknaden av detta 
umgänge är stor men de många minnena består.

Håkan Elmquist

Mitt första möte med Ingvar

Jag och Ingvar vid Backåkra i Skåne den 13 september 
2008. Ingvar fick vid detta tillfälle åkervindesvärmare 
Agrius convolvuli av oss andra som mötte honom där, 
samt ett L-tecknat gräsfly Mythimna l-album som han 
aldrig hade tagit tidigare. Foto: Lars Imby.


