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Orebro, den 12 aug. 1954

Anton Jansson

75 ht.

En virdag i bdrjan av 2o-talet stod en skolpojke med en stor insekt-
l6da under armen pi trappar till en villa i utkanten av Orebro. Ftir-
verkligas skulle om nigra iigonblick hans ldnge nerda fdrhoppnhg att
fe treffa Anton Jansson, stadens store insel:tkiinnare. I stdrsta spzinning
dristade han sig slutligen att ringa pa och nagot omtumlad gjorde han
sin entr6. - rJasi., det hir iir den unge entomologen.r - rJa, tacklr

Den medfdrda Lidan 6ppnades. Snabbt granskades djur efter djur.
Raskt tillverkades, der se behttvdes, lappar med de ritta namnen, niL-
lades mot rockuppslaget. P5. en kort stuud var samlingen genomgingen.
56. kom det stora dgonblicket. Lida efter lida drogs ut i skipen runt
vaggama. Hiir fanns de alla dessa skalbaggar, tidigare skAdade bara i
bdckerna och omgivna av sdllsJmthetens nimbus. Pojkens blyghet ftir-
svann. FrLgorna blev minga. Och svaren dppnade en ny virld fdr den
vetgirige alumnen. Att samla skalbaggar var inte bara att viinda stenar
i skogsbrymet pi varkanten eller att Ienga det som fltig kring sommarens
blommor. Sillet avsldjade vad som gd,mdes bland markens mossa och
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vissnade l6v el.ler i sjdstrandens drivor av fjolirsvass. Heven Ittrde det
liv som myllrade i iingsbackens tjrtmatta infdr sar arens tigon. Med
liimpliga retlskap kunde tridstammamas herr igheter uppdagas. Och
framfdr allt: f6r att finna djuren krdrdes kunskap om hur de levde, f6r-
van'ad genom studier i skrifterna. Mycket vore 6nnu okiint, h;ir Iunnes
n:istan obegrensade mtijligheter att gdra egna rtin.

Hur mycket betydde inte f6r mig detta mitt ltirsta miite med Anton
Jansson! Lycklig limnade jag honom, med en ny s,'n pa natuen. Han
hade givit mitt naturintresse dess bestemda inriktning {6r all framtid.

Minga blev under de fdljande iren mina besdk hos honom. P5. fru-
kostrastema kilade jag upp pa Nerikes Allehandas redaktion, dlr han
pi den tiden verkade, ftir att visa de senaste fOrvarven. Den j?iktade
redaktionssekreteraren sk6t ftir en stund undan manuskript och kor-
rektur, plockade upp luppen ur vdstfickan och avsltijade utan tvekan
djurens identitet. Di, liksom vid likaande tillfdllen hemma hos honom,
satt jag andiiktigt bredvid, fylld av djupaste beundran 6ver hans ftir-
maga att med hjiilp av sitt minne bestemma praktiskt taget allt jag
kom med. Nir jag en ging gav uttryck et min ftirvi.ning, pekade han
pi. de vinderlista banden av |Reitten i bokhyllan: ,Det har kostat
miida, innan det har fastnat!,

Och vira exkursioner till Markkiirret - vilka hiigtidsstunder! For-
mica picea, Slenus fornicalus, Carex remola, Malaris paludosa, sti]j.digt
nya bekantskaper. Anton Jansson kunde allt. Han blev Iiir skolpojken
den personifierade naturkunnigheten och som sidan f<irem6J fdr en
smatt svermisk dl,.rkan.

Bara ett fetal har det f6runnats att pi detta satt redan frin btirjan
te odb sitt insektintresse under Anton Janssons personliga ledning. Si
m6lga fler har knutit kontakt med honom brevledes. Jag skulle tro,
att de flesta svenska och iiven itskilliga utlandska entomologer, b6.de
nyttirjare och fackmdn, kan vittna om hur Anton Jansson genom sin
stindiga beredvillighet att ge andra del av sina kunskaper varit dem till
oviirderlig hjiilp i deras studier. Framf6r allt har han pe det mest o€en-
nyttiga sett limnat mindre ftirsigkomna hjiilp med bestamdngar.
Ordkneliga 6r de sdndningar frin landets alla horn som fermt narnnats
vid hans arbetsbord.

Under irtionden var Anton Jansson den stora auktoriteten inom
svensk koleopterologi, som tav stdd och impulser it andra dyrkare av
detta intresse ocksi genom mangden av stOrre och mindre uppsatser i
{acktidskriftema. Sina insatser som koleopterolog kr<inte han med att
redigera den svenska delen av Catalogus Coleopterorum Daniae et
Fennoscandiae 1939. Nar han si sminingom fann, att skalbaggsstudiet
tagit verklig fart och att han kunde liimna det i andra goda hdnder,
kastade han sit med oftirbraDnelig energi in pi mikroh5.,rnenopterologin
och detta vid en alder, di m6nga skulle ha ansett sitt li\'-sverk i stort sett
Iullbordat. Outtrttttlig hAvare i framltir allt de mellansvenska smi-
E'tto,,,ol- 7's. .lry. ;6. II. :-1, t955
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Gotska Sandtto, den 4 aug. r95z

stekelmarkerna har han pi fi ir hopbragt en samling, som i friga om
omfang och rikhaltighet gott tel en jemfiirelse med lirofadern C. G.
Thomsons i Lundamuseet. Genom studier i denna senare, genom ihar-
diga forskningar i den svirpenetrerade litteraturen pi omridet och
genom en med eren alltmer omlattande korrespondens med specialister
utomlands har han ocksi kunnat till st6rsta delen systematiskt bearbeta
sitt vaildiga material. Sjiilv betraktar han sig dock pi detta forsknings-
f:i.lt, sa ytterligt vanskligt tiJl f6ljd av den tiverlltidande rikedomen pi
ofta sviravgrdnsade former, i fiirsta hand som samlare och vagrdiare
fdr en ,ngre generation. Gliidjande nog har hans fiirhoppningar att
ocksi hiir fi lovande larjungar redan bdrjat infrias.

Anton Janssons styrka som systematiker ligger friimst i hans blick
f6r det taxonomiskt \,-iktiga och i hans Ienomenala minne. Hiirigenom
och genom sin mingsidighet har han fdrvervat en artkannedom, som
ftirvisso ar enastaende bland svenska entomologer. Ftirutom jette-
gmpperna skalbaggar och smisteklar behdrskar han synnerligen vil
hemiptera heteroptera och h,.menoptera aculeata.

Nar Anton Jansson 1944 kreerades till filosofie hedersdoktor i Upp-
sala, Iick han det fdrsta offentliga erkennandet fatr sina insatser inom
svensk entomologisk forskning. Det iir ocks5. i medvetande om vad han
betltt fdr insektstudiet i Sverige som Entomolotiska Fdreningen i
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Stockholm t lagnat honom detta nummer av sin tidskrift och pe srtt
sammantrade den zB nov. 1955 kallat honom till sin hedersledamot.

Men Anton Jansson ir ingalunda enbart naturvetare. Fdr den som
kommer honom nd.rmare avsltijar han sig snart som en sdllsy'nt rikt
fasetterad personlighet med gmndlig behsenhet inom den klassiska
skiinlitteraturen, med djup inlevelse i skilda tiders musik, med filoso-
fisk bildning li.ngt <iver det vanliga mattet, med ett levande intresse f<ir
och stor kunskap om manniskor. Och fiir den intime vdnnen blir han
dnnu nigot mer: en menniska med rik livserfarenhet, d],rt forvirvad
under trycket av yttre svirigheter och under stdndig kamp mot rfienden
inom det eglra brdstetrr. I hans mun skulle det ofta missbrukade citatet
ur Terentii Hauton timorumenos: Homo sum, humani nil a me alienum
puto knappast kliaga fdrmdtet. Redbarhet och iirlighet er Anton Jans-
sons mest utmdrkande karaktirsdrag. Med allvar och lidelse har han
alltid sdkt sannhgen, det me ha geUt att Iatta stendpunkt till de stora
livsproblemen eller att utreda artfdrha-llandena inom ett kritiskt proc-
totrupidshkte. Som tenkare kunde han ha kommit {ram till en rent
rationalistisk livss5m, vore inte den nyktra sakligheten hos honom pa-
rad med djup och ikta k5.nsla. I sjilva verket har hans liv prdglats av
konflikten mellan frirnuft och kinsla, dar dock kenslan slutligen segrat.
Hans livsinstiillning er i sann mening religitis, med ett stenk av mysti-
cism. Dostojevskij har av alla betytt mest fiir honom.

Gentemot mycket i den moderna tidsandan meste Anton Jansson
komma att sta frammande: f<irflackningen i tanke- och kdnsloliv, den
tunt pesmetade bildningsfernissan. Med sdrskild skepsis betraktar han
bildens segertig pe ordets bekostnad. Iiisning leder till verkligt ve-
tande. Gen\.egen 6ver bilden Itir till en httk<ipt, ytlig kunskap av
mycket tivelaktigt varde.

Mingsidigheten i bilddrg och intressen gjorde Anton Jansson till en
utmarkt journalist. Rdrligheten, den rastldsa verksamheten i tidnings-
mannayrket passade hans li.ggring. Som kultur- och naturskribent
fyllde han en viktig uppgift i den tidning, Nerikes Allehanda, som han
egrade sina basta ar, med den svartaste otack som lon. Tidningen dver-
gick 1933 i andra hdnder. En hdnsynsliis nyordning Iiiljde. Anton Jans-
son blev dess offer. Bitterheten 6ver denna ofdrratt, som ocksi hade
allvarliga f<iljder rent materiellt sett, har han haft svart att dvervinna.
Senare har han sporadiskt medarbetat i Orebro-Kuriren. Diir nagelfar
rPedantenr de minskliga svagheterna och visar de fAkunniga till riitta
med en stil som biir A. J:s omisskiinnliga prtigel.

En del av sina tidningskiserier utgav Anton Jansson rg47 i bokform
under titeln Dagsldndan och dtidgriivaren. Vi hoppas alltsedan dess pi
fler sidana samlingar.

Anton Jansson ir urniirking, Idrbliven trogen Orebro genom alla 6r,
Stort er hans vetande om hemstaden och dess mdnniskor, djupt rotad
hans kiirlek till hemtrakten. Fdr att fi det mesta mdjliga av det gamla
Entortol.'l s. Atg. 76. H. 2-,t, 19-55
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natur- och kulturlantlskapet i Ndrke bevarat har harr {itt faira en stan-
dig kamp mot oftirstend och pietetsldshet. Tilt sin gremehe och fdr-
bittring har han mast bevittna, hurusom mycket skd,vlats. Men han har
ocks6. kunnat gledja sig lt att se flera mindre, mdrkliga naturomriden
skvddade pe hans initiati!,. I spetsen fdr en skara yrrgre entusiaster
&ar han esomo{tast ut till dessa omreden fdr att med yxa och sag iter-
stiilla och bevara dem i deras ursprungliga skick: i bokstavlig mening
praktisk natun'i.rd.

Anton Jansson 5.r ettern:irking. Mannen i \rintrosa, som risade si
ftiga ftirst6else fcir f5mdet av Veronica longilolia pi sin slittermark
(Dagsl?indan och dddgriivaren, sid. 3zff.) torde ha upptdckt det. Aven
bonden i Yngsjii, som bragte den drtimske cyklisten pi fall med sin
slarvigt undanktirda hiivagn, bdr ha konstaterat detsamma, om han nu
var i stind att lokalisera idiomet. Fa ar viil Iitr resten de, som inte nigon
gang litt ber.-ittna en eruption av det Janssonska temperamentet. Men
sedana stormar pa ,4an pliir snart bedarra, leendet ar inte lengt borta,
sprunget ur den killa av humor, som fl6dar rik inom honom och som
han ockse har att tacka f6r en den ]?persta gava: sjiilvironin.

I det mesta ar Anton Jansson allt fortfarande densamme som han
varit si ldnge jag kint honom. Visst har somt fdrandrats, itminstone i
Jrttre avseende. Paraplyet belanns redan fdr lengesen vara en tiverlltidig
del av Idltentomologens utrustning. En vArmebiilja i Connecticut 1948
kom honom att inse sterkkragens nackdelar. Det ar etskilliga ar sen han
botade sin julsnuva i en vak i Svartin. dn flera sen han till publikums
fttrnitjelse pimetterade p6. Eyravallens skridskobana. Det iir numera
httare att hilla hans takt pa cykelturerna en det var pi 3o-talet. Men
alltjiimt fiirdas han pi cykel i ur och skur pmktiskt taget heh aret om.
Cyklingen, morgongymnastiken, den spartanskt enkla livsfdringen till
vardags har bevarat hans kroppsliga spiinst. Och den andliga ir oldr-
dndrad: samma nirliga intellekt, samma entusiasm. Sjdlv skulle han
nog som en ytterlitare fdrklaring till sin bibehillna vigdr citera en
nd,rkingsk kiirngubbe: rHar ea bek1,rnmer, si surnar inte blogen.r

Det hiinder {ortfarande d5. och di att jag sitter hos honom r-id ar-
betsbordet. Ddr slir det mig mest, hur f6ga som andrats p6 3o Ar. Knap-
past mer an att det nu inte er Sletuus och Quedius som diskuteras utan
Lilomastix och Calesus. Och det gtir att ,ag pa nytt fir kdnna mig som
skolpojken inldr miistaren.

Anton, kare t'an! Vi htigaktar Dig fdr Din i alla skiften rakryggade
hA.llning. Vi beundrar Dig f6r r.'ad Du utrattat. Vi gliids it Din vitalitet,
som lovar ennu manga ir av rik verksamhet. Och fdrst och sist tackar
vi Dig alla av hiartat ftir vad Du Bivit oss - som entomolog och som
menniska.

Tord Nyholm.
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