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Mina första möten med Ingvar

År 1957 gjorde jag och min morbror Tord Nyholm en resa till Skåne för att samla insekter.
Eftersom min morbror kände Ingvar förlades resan bl.a. till Österslöv. Efter några kvällars lampfångst där i byn besökte vi Ingvar och jag fick
beskåda hans redan då enorma samling och själv
visa upp vad jag dittills funnit.
Och tänka sig! Lyckades jag – en tämligen nybörjarartad 17-åring – inte imponera på Ingvar,
för det visade sig att jag hade hittat två arter
(strecktecknat aftonfly Acronicta strigosa och
nordiskt kapuschongfly Cucullia praecana), som
Ingvar själv dittills inte sett på sin hemmaplan.
Jag kände mig väldigt stolt och detta bidrog
mycket till att min samlarhåg stärktes. C. praecana lyckades han senare själv finna i Österslöv,
men A. strigosa – tror jag – att jag förblev ensam
om att ha tagit i ”lejonets kula”.
Besöket i Österslöv kröntes av att jag fick följa
med Ingvar ned till Sandhammaren för en oförglömlig kväll med många för mig som upplänning exotiska arter på duken.
Mitt andra möte med honom skedde på Öland
två år senare. Enligt mina dagboksanteckningar
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var Ingvar vid detta tillfälle ute och letade efter
bl.a. skuggmätaren Dyscia fagaria på Stora alvaret men dittills inte funnit den. Däremot hade han
då tagit alvarljusmottet Loxostege manualis som
i och med det blev något av ett litet drömdjur för
mig att någon gång finna (vilket tog mig nästan
40 år att göra).
Under alla år efter detta möte på alvaret höll vi
kontakt, till stor glädje för mig. Några resor tillsammans blev det och många besök i Österslöv
för att få mina ufon bestämda av Ingvar, alltid
lika hjälpsam med detta och tips och synpunkter. Han visade en aldrig sinande vilja att reda
ut mina lepidopterologiska problem, även om det
bara handlade om för honom rätt triviala arter.
Samtalen utsträckte sig då oftast till att omfatta
animerade och kontroversiella synpunkter inte
bara på fjärilsfrågor utan lika gärna på mycket
annat inom politikens, naturvårdens och skogsbrukets områden.
Nils Forshed
Ljunghem, N. Värmagården
541 94 Skövde

Jag och Ingvar vid Möckelmossen på Stora alvaret den 4 juni 1959
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