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Jan Gustafsson, eller ”Nora-Janne” som han 
ofta kallades i entomologiska kretsar, vigde hela 
sitt liv åt sin passion för fjärilar. Denna passion 
började redan i den tidiga barndomen och upp-
muntrades av en farbror som försåg Janne med 
cigarraskar att förvara de insamlade och prepare-
rade fjärilarna i. Han hjälpte även Janne att få 
tag i den eftertraktade boken ”Svenska fjärilar” 
av Frithiof Nordström. Under många år utveck-
lades Jannes intresse för fjärilarna i total isoler-
ing från den övriga världen av glest förekom-
mande entomologer. Flera i hans generation kan 
vittna om att det oftast var så det var på den tiden 
och att drivkraften att fortsätta helt kom från det 
egna starka intresset. Janne berättade gärna om 
sin barndoms fina fjärilsmarker. I Nora nämnde 
han speciellt Karlsäng, men samtalen kom också 
ofta in på den för denna tid mer exotiska platsen 
Rådmansö i Roslagen där han kunde vistas hos 
släktingarna och träffa på sällsynta fjärilar som 
apollofjäril och mnemosynefjäril – arter som al-
drig har funnits i Noratrakten. Under 1960-talet 
fick Janne en ivrig efterföljare i Nora i den yngre 
Lars-Ove Harrysson. Tillsammans undersökte 
de landskapet Västmanlands fjärilsfauna i allt vi-
dare kretsar och senare hela Sverige. Nya och bil-
ligare fjärilsböcker illustrerade och författade av 
Bertil Gullander lade under dessa år grogrunden 
för en pånyttfödelse av fjärilsintresset i Sverige. 
Samtidigt som Janne och Lars-Ove 1968 vid 
Myrö utanför Örebro återupptäckte arten vinkel-
prytt rörfly tog Hans Karlsson från Kumla initia-
tivet att bilda ”Nerikes entomologiska sällskap”. 
Vinkelprytt rörfly var sensationellt en inhemsk 
art som undgått upptäckt. Den upptäcktes även 
samma år i Kungsör, två fynd gjorda oberoende 
av varandra. Enligt ”Svenska Fjärilar” var det 
en art som endast uppgivits från Skåne av Wal-
lengren från ca mitten av 1800-talet. Denna 
fjärilsart ledde till ett ordentligt uppsving för 
fjärilsintresset i Mellansverige och den nybil-
dade föreningen blev snart en av de mest livak-
tiga lokalföreningarna i landet. Janne och Lars-
Ove fortsatte att upptäcka förekomster av säll-
synta fjärilsarter som lockade samlare från hela 

landet. Några arter som kan nämnas är vaxgul 
lavspinnare, treuddtecknat aftonfly och lapsk 
vintermätare. De tillhör samtliga myrområdenas 
arter och den sista var sensationellt nog aldrig 
tidigare funnen söder om Härjedalen. Den idag 
mest kända fjärilen från Västmanland, asknät-
fjäril – tillika dess landskapsinsekt – dröjde det 
dock ända till 1975 innan Janne och Lars-Ove 
återfann i Lindesberg, Mårdshyttan. Detta skedde 
först efter att de funnit ett tillfälligt förfluget ex-
emplar öster om Lindesberg. Från denna tid var 
hela Sverige arbetsfält för såväl Janne som alla 
övriga i kretsen runt ”Nerikes entomologiska 
sällskap”. Föreningen hade fyllt sin uppgift och 
insomnade så småningom. Jannes passion stod 
särskilt till de nordliga fjärilsarterna och under 
1970-talet upptäckte flera entomologer att den 
nordligaste taigan nedom fjällkedjan i trakterna 
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runt Kiruna hade en särdeles intressant och för-
bisedd fjärilsfauna med flera arter som bara var 
funna vid enstaka tillfällen tidigare under histo-
rien. Undertecknad har ett skarpt minne av Janne 
och Lars-Ove från denna tid då vi av en slump 
sammanstrålade på en parkeringsplats öster om 
Kiruna. De visade stolt upp sina lådor fyllda av 
arter som tidigare räknats som fabeldjur. Långe 
Janne formligen svajade som en flaggstång av 
stolthet och eufori. 

Under 1980-talet blev det svårare att ”skära 
guld med täljkniv”, dvs. att göra sensationella 
fjärilsfynd av inhemska arter i Sverige. Hela 
fjärilssamlarskaran ställdes nu inför två val. 
Antingen att börja med de s.k. småfjärilarna 
för vilka litteraturen ännu var knapphändig och 
svåröverskådlig, eller att vidga intresset till an-
dra geografiska regioner. Janne valde det senare 
och tillsammans med Ernst-Åke Selling fick de 
en första lärare i Erik von Mentzer som följde 
med på flera gemensamma resor till Alperna, 
Spanien och Grekland. I Danmark samlade Mi-
chael Fibiger intresserade från hela Europa att 
medverka till utgivandet av ett uppslagsverk 

över samtliga europeiska nattflyn. Ett nära sam-
arbete med Michael ledde till att Janne och Åke 
i Grekland upptäckte en för vetenskapen okänd 
nattflyart Euxoa penelope. Jannes passion för 
den arktiska världens fjärilar slocknade dock 
inte och han upptäckte mot senare år att Finn-
mark i Norge var avsevärt mer lättillgängligt 
än sydligare fjälltrakter eftersom där finns ett 
vägnät långt över trädgränsen. Bestigning av 
berg med intressanta miljöer krävde avsevärt 
mindre ansträngning. Några insamlingsresor 
till Estland hann Janne också med tillsammans 
med Ernst-Åke Selling. Under alla dessa år har 
Janne byggt upp en vacker och värdefull fjärils-
samling som är ovanligt utsträckt i både tid och 
rum och uppskattningsvis innehåller ca 80-100 
000 individer.

Jan Gustafsson har till Entomologiska 
föreningen i Stockholm testamenterat 1 miljon 
kronor. Denna donation är villkorad till ”För be-
varandet av viktiga Storfjärilsbiotoper”.

Claes U. Eliasson, Ernst-Åke Selling och Bert 
Gustafsson

Långhorningsboken säljes

Långhorningsboken, dvs nummer 4 av Ent. Tid-
skr. 2010, kan inhandlas som en “lös” bok. Sänd 
en e-post till prenuemrationskontoret (pren@
sef.nu). Priset är 250 kr + porto. Den som teck-
nar en ny prenumeration får 100 kr rabatt.

Cerambycid book for sale

The book “Longhorn beetles in Sweden – chang-
es in distribution and abundance over the last 
two hundred years”, by Anders Lindhe,  Tobias 
Jeppsson & Bengt Ehnström, that was published 
as issue 4 of Ent. Tidskr. 2010 can be purchased 
from the subscription office. Send an e-mail to 
pren@sef.nu. Price is SEK 250 + postage.


