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Varför dissas alltid fjärilssamlarna inom populärkulturen?
ANDERS N. NILSSON
”Han är en samlare. Det är just det som är så dött
hos honom” (John Fowles, Samlaren, s. 144).

högsta hugg. Benktssons voluminösa kropp
gör inte det hela mindre komiskt.

Töntstämpeln
Förekommer det en fjärilssamlare i någon
populärkulturell artefakt som en film eller
en bok kan man vara säker på att
framtoningen är negativ. Innan vi ger oss in
i böckernas värld kan jag snabbt ge tre
exempel från filmer jag sett. En man med en
insektshåv i en västernfilm innebär som
regel ett klart ifrågasättande av manlighet
och en töntstämpel. Det är förstås inte
särskilt vanligt, men ett exempel är
huvudrollen i Mannen från öst (orig. E poi
lo chiamarono il magnifico, 1972), med det
något pompösa namnet Sir Thomas
Fitzpatrick Phillip Moore och spelad av
ingen mindre än Terence Hill. Sir Thomas
kommer till västern från England och har
med sig bland annat en fjärilshåv och ett
mikroskop. Han dissas förstås hårt av de tre
laglösa som ska lära honom uppträda som
en man. Ett andra exempel kan hämtas från
de tyska filmerna efter Karl Mays böcker om
Winnetou med Lex Barker i rollen som Old
Shatterhand. I tre av filmerna medverkar
Eddi Arent i rollen som Lord Castlepool,
fanatisk fjärilssamlare. I filmen Skatten i
Silversjön (orig. Der Schatz im Silbersee,
1962) påstår han sig söka arten Papilio
polymnestor parinda, vilken egentligen har
sin hemvist på Sri Lanka. Hans töntiga
viftande med fjärilshåven uppvägs dock till
viss mån av hans skjutskicklighet. Ett tredje
exempel hittar vi i den svenska badkomedin
Med kärlek och solsken och sång från 1948
där Benkt-Åke Benktsson i rollen som Britts
stroppiga far under ett stopp med bilen
springer ut över ängarna med fjärilshåven i

Mötet med fjärilspojken
Filmexemplen ovan innebär huvudsakligen
ett förlöjligande, men i de exempel från
böckernas värld jag nu ämnar presentera är
det själva samlandet i sig som beskrivs i
negativa termer. I en bilderbok med påtaglig
70-talskänsla illustrerad av italienaren
Fulvio Testa återges en traditionell berättelse
om en fjärilssamlare i bearbetning av
engelskan Naomi Lewis. Boken heter i
original The Butterfly Collector och i svensk
översättning av Christina Tranmark-Kossmann Mannen som samlade på fjärilar. Den
namnlöse mannen bor ensam i ett ensligt

Lord Castlepool smyger runt bland indianhövdingarna
för att fånga det ex av parinda han fått syn på. Stillbild
ur filmen Skatten i Silversjön från 1962.
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beläget torn och lever där endast för sin
samling av uppnålade dagfjärilar. Istället för
de traditionella insektskåpen förvarar han
sina insekter bakom glas, likt tavlor, på
väggarna. På en serie bilduppslag får vi följa
honom på riskabla insamlingsturer i olika
miljöer. Till slut är det bara en tavla som är
tom, och det förefaller som om den enda idén
han har i skallen är att kunna fånga även den
sista fjäril han nu saknar. När han så får syn
på ett exemplar av den saknade arten,
upptäcker han i samma stund en pojke, kring
vilken ett moln av för mannen okända
fjärilar fladdrar.
Enligt ”fjärilspojken” får inte mannen sin
samling full innan han har fångat den sista
fjärilen i världen, och då finns det inte längre
några fjärilar som flyger omkring. Pojken
ställer mannen en fråga i form av en dikt.
Mannen finner direkt svaret och inser att han
borde studera fjärilarna levande och sen dela
med sig av sin kunskap, istället för att döda
dem och hålla dem instängda. Genom ett
under återfår nu fjärilarna i hans samling
livet och fladdrar som ett moln kring
samlaren.
Naomi Lewis (1911–2009) var en fram
gångsrik kritiker och författare, med stort
intresse för barnböcker. Hennes översättningar av bland andra H.C. Andersens sagor
till engelska har vunnit stor uppskattning,
och hon sammanställde även flera populära

Mannen som samlade på fjärilar i arbete med att fylla på
med nya fjärilar i sina tavlor. Målning i vattenfärg av
Fulvio Testa.

Mannen som samlade på fjärilar möter fjärilspojken som
får honom att förstå att han ska studera fjärilarna
levande. Målning i vattenfärg av Fulvio Testa.

antologier för barn. Hon var känd som en
stor djurvän, så det är inte förvånande att hon
i den aktuella bokens text för fram budskapet
att man hellre bör studera djuren levande än
att döda dem och ha dem i en samling.
Fånga [inte] fjärilar
Bilderboken Fånga fjärilar är precis som
den föregående engelsk och full av 70-tal.
Författare är Helen Cresswell (1934–2005),
välrenommerad och bra på att adaptera sina
bokfigurer för TV. Även om titeln och
omslaget kan få en att tro att det är en
handledning för barn som vill lära sig att
fånga fjärilar, så är bokens budskap verkligen det motsatta. Efter att en stadsfamilj
fått se en fjäril på sin bakgård gör man en
biltur ut i naturen, där de två större barnen
försöker håva in en fjäril. Pappan gillar inte
håvarna, men barnen lovar att inte döda
några fjärilar, utan bara titta på dem i håven.
Han är nöjd att barnen inte lyckats fånga
någon fjäril, och menar att man bara ska titta
på dem. Åter i stan konstaterar pappan att
det är en amiral de har på sin gård och säger
att de har en bok om fjärilar som barnen kan
titta i: ”Så känner ni lättare igen dem när ni
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ser dem och då behöver man inte fånga dem
…” (s. 29). Det är mamman som gjort
håvarna åt barnen, och kanske är hon lite av
en samlare, vars intresse hålls tillbaka av
mannen – skådaren?
Fjäril på knappnål
Från vuxenlitteraturen har jag hämtat en
novell och en roman som exempel på hur
fjärilssamlare skildras. Novellen härrör från
Erik Asklunds (1908–1980) tidiga produktion och heter Fjäril på knappnål. En ung
man, som hyrt sig en liten stuga på landet,
får en vårkväll besök av en flicka från
staden. Hon är febrig och yrar på natten om
en fjäril. På morgonen berättar hon att hon
drömt om en yngling hon tidigare känt, som
samlade fjärilar men dött i lunginflammation. Han beskrivs i följande ordalag:
”den grymme unge mannen som samlade
fjärilar, trädde dem på knappnålar och
förvarade dem som troféer i ett skåp [...] En
rak, blek yngling med trotsigt ansikte och
grymma, kalla ögon.”
Det är som om minnet av den döde
fjärilssamlaren fjärmar de båda unga från
varandra, och den närhet som de tidigare
känt är nu som bortblåst. Ute under
äppelträden fladdrar gula fjärilar kring henne
och håller tankarna fast vid den döde
samlaren. Deras förstämning gör att de med
viss lättnad ser fram emot den tidpunkt när
bussen ska föra henne tillbaka till staden.
En möjlig läsning av Asklunds novell är
att det är tanken på den döde fjärilssamlarens
grymhet som dämpar parets vårkänslor. En
grymhet som främst yttrade sig i dödandet
av de vackra fjärilarna följt av stickandet av
knappnålar genom liken. Det kan förstås
även vara en släng av svartsjuka som drabbar
mannen när han blir varse att kvinnan i sina
drömmar haft en man hon tidigare känt i
tankarna. Tanken på att hon kanske till och
med älskat en så grym man.
Erik Asklund kan väl närmast benämnas
som stockholmsk arbetarförfattare, även
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han, precis som Gustav Sandgren (Nilsson
2016), med i gruppen Fem unga. Som
författare är Asklund bäst känd för sina
skildringar av sin uppväxts Södermalm.
Samlaren
Synopsis
En av de mest lästa romanerna med en
fjärilssamlare som huvudkaraktär är engelsmannen John Fowles (1926–2005) Samlaren
(orig. The Collector, 1963). Samlaren var
den första av Fowles totalt åtta romaner, alla
mycket läsvärda (Aubrey 2017, för en översikt). Samlaren filmades 1965 och har sedan
återkommande refererats till i populärkulturen (se lista på engelska Wikipedia). En
banktjänsteman med enkel och känslokall
bakgrund, Frederick Clegg, håvar in en stor
tipsvinst vid 28 års ålder, säger upp sig från
sitt jobb, och köper en ensligt belägen
gammal villa. De släktingar han växt upp

Bilderboken Fånga fjärilar från 1976 har ett omslag som
får en att tro att det är en handledning för unga samlare
av fjärilar. Riktigt så är det nu inte.
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hos reser till Australien, och fri från sociala
band kidnappar Clegg den unga och vackra
konststuderanden Miranda Grey. Han håller
henne fången i en för syftet ombyggd
källare, och det hela utvecklar sig till en
psykologisk thriller byggd på deras interna
klasskamp. Cleggs något irationella förhoppning är att Miranda ska börja gilla
honom när hon väl fått en chans att lära
känna honom bättre, medan hon i sin tur
försöker förstå sig på honom i syfte att återfå
sin frihet. När hon i ren desperation erbjuder
honom sin kropp framstår han som sexuellt
oförmögen och känslomässigt hämmad, och
efter denna händelse betraktar han henne inte
längre med samma respekt. Miranda återfår
aldrig sin frihet, utan dör i sviterna av den
lunginflammation hon förvägrats vård för.

Omslag från den första svenska häftade utgåvan av
John Fowles roman Samlaren från 1964.

Det hela slutar med att Clegg gräver ner liket
och börjar planera för fångsten av sitt nästa
offer. Man förstår att han är en riktig
psykopat, utan möjlighet till äkta känslor för
andra, men med tillräckliga sociala insikter
för att kunna spela sitt spel.
Romanen inleds med ett citat på franska,
”Que fors aus ne le sot riens nee”, hämtat
från den medeltida romansen La Chatelaine
de Vergi, om en riddare och hans förbjudna
kärlek till en dam av börd. Fritt översatt är
lydelsen ”och ingen utan de själva visste”,
vilket troligen antyder närvaron av en dold
romans mellan Frederick och Miranda.
Stormen
Samlaren är skriven i första person, och i
dess fyra delar möter vi först samlaren själv,
därefter Miranda via hennes fragmentariska
dagboksanteckningar, och till sist åter Clegg
efter det att Miranda är död. Den sista
fjärdedelen är som en coda där läsaren får
veta att Clegg grävt ner Mirandas lik i
trädgården och att han, helt oförbätterlig, nu
har börjat spana in sitt nästa offer. Som
berättare hör Clegg mycket tydligt till den
opålitliga sorten. Han anger för Miranda sitt
förnamn som Ferdinand, varvid deras båda
namn överensstämmer med kärleksparet i
Shakespeares drama Stormen. Men Miranda
jämställer hellre sin fångvaktare med
Caliban, enda innevånaren på den ö till
vilken dramats Miranda förvisats tillsammans med sin far Prospero. Calibans
mor var en demon, och han framställs som
en grym och deformerad halvmänniska. Han
försöker våldta Miranda och hålls som slav
av Prospero, vilken han även försöker
mörda. Caliban har tilldelats en central roll
i mer postkoloniala läsningar av Stormen.
Miranda skriver i sin dagbok att hon i sin
fångenskap läster Stormen och jämställer
Clegg med Caliban, och att hon under hatet
och avsmaken känner medlidande med
honom. Med alla dessa kopplingar till
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Stormen, får det anses underförstått att
författaren själv intar Prosperos roll.
Aristoi
Även om man kan läsa Fowles roman som
en studie av en fjärilssamlares psyke, så
menar han själv i förordet till senare utgåvor
av boken The Aristos att hans tema utgår från
uppdelningen i mänskligheten i de många
och de få, eliten och massan, ”the
evolutionary over- and under-privileged.”
Fowles vill för läsaren synliggöra en sorts
obefogad konflikt grundad i förakt och
avund. Problemet är att vi aldrig kommer att
kunna jämställa vårt ursprung sinsemellan
då massan fostras till falsk underlägsenhet,
samtidigt som fåtalet tenderar att se sin
högre sociala ställning eller biologiska
överlägsenhet som ett existentiellt tillstånd,
istället för som ett ansvar. Fowles utgår i sitt
resonemang från den försokratiska filosofen
Herakleitos indelning aristoi (de goda) och
hoi polloi (de många), en indelning som Karl
Popper tidigare visat även vävts in i
fascistiska ideologier. Enligt Fowles går
gränsen mellan de båda kategorierna inom
varje människa. Men då Herakleitos tankar
bevarats endast mycket fragmentariskt är
han väldigt öppen för tolkningar, och det sätt
som Fowles återger honom på har även
ifrågasatts (Geldard 2000).
Existentialism
Några av existentialismens grundläggande
teman som frihet, ansvar och autencitet utgör
viktiga underliggande teman i Samlaren.
Fowles ser Clegg som en i grund och botten
oskyldig produkt av sin uppväxtmiljö,
medan Miranda trots sin kulturella fostran
uppvisar tillkortakommanden som en viss
arrogans och snobbighet. Hennes utsikter att
kunna utvecklas till en den typ av individ
som mänskligheten behöver hade dock varit
goda, om hon bara sluppit dö i Calibans
källarhåla. I kontrast till den oföränderlige
Clegg utvecklas och mognar Miranda under
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sin fångenskap. Hon gör seriösa försök att
komma i kontakt med sitt äkta jag, medan
Clegg är helt besatt av att äga eller förfoga
över olika objekt, som vackra fjärilar och en
ung kvinna.
Samlaren som psykopat
Miranda pekar i sin dagbok återkommande
på att hennes fångenskap utgör en slags
förlängning av Cleggs fjärilssamlande. När
hon i början av sin fångenskap ber honom
berätta om sig själv svarar han direkt att han
är entomolog och samlar fjärilar. Miranda
drar direkt parallellen med sin fångenskap
och svarar att han nu samlat in henne: ”Ni
har nålat fast mig i det här lilla rummet så
att ni kan komma hit och frossa på mig” (s.
39). Skillnaden är framför allt att hon

Bild av Tom Adams på skyddsomslaget till originalutgåvan av John Fowles roman The Collector från 1963.
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bevarats vid liv, medan fjärilarna bevaras
döda.
Jag är ett nummer i en samling fjärilar. Det är
när jag försöker fladdra loss ur raden, som han
tycker illa om mig. Det är meningen att jag
ska vara död, uppfäst på en nål, alltid likadan,
alltid vacker. Han vet att en del av min
skönhet kommer sig av att jag är vid liv, men
han vill ha mig död. Han vill ha mig levandemen-död (s. 180).

När han visar henne sitt fjärilsrum ser hon
hans fångstburk av glas, och hon identifierar
sig med fjärilen som fladdrar omkring inne
i burken. Hon medger att fjärilarna i hans
lådor är vackra, men framför allt sorgsna.
Hon blir ledsen av att tänka på vilka
mängder av levande skönhet de kunnat ge
upphov till om de fått leva. När han kontrar
med att de individer han dödat inte kan

Omslag från DVD-utgåvan av William Wylers
filmatisering från 1965 av John Fowles roman The
Collector.

påverka arternas numerär i naturen avslöjar
hon i sitt svar att det främst är samlarens
mentalitet hon inte kan med: ”Jag avskyr
människor som samlar på saker och ting och
som klassificerar saker och ting och ger dem
namn och sen glömmer allt om dem” (s. 49).
Ytterst låter Fowles här sina båda karaktärer
ställa den kallt iakttagande naturvetenskapen
mot de sköna konsterna. George Paston, en
äldre konstnär Miranda haft som nära vän,
har sagt henne att samlare är de värsta
människor som finns. Även om han i första
hand syftade på konstsamlare, förstår
Miranda via sin kontakt med Clegg hur rätt
hennes vän haft, och tilldelar samlarna
egenskaperna ”anti-liv, anti-konst, antiallting” (s. 111). Paston, som läsaren lär
känna bara genom det Miranda berättar om
honom i sin dagbok, har varit hennes mentor
och avvisade älskare, och fungerar i
romanen främst som en bärare av idéer.
Filmen får klara sig helt utan hans
medverkan.
Clegg, Hades och Fantomen
Miranda återger i sin dagbok fragment av
samtal med Clegg och vid ett tillfälle
försöker hon utröna varför han samlar på
fjärilar. Han hänvisar till en lärare och en
farbror som inspirationskällor och anger som
en fördel att han får träffa människor ur en
bättre klass. Clegg har brukat delta i en
entomologisk sektion av en lokal naturhistorisk förening, vilken erbjuder en social
samvaro han uppskattar. En arena där han
på ett naturligt sätt kunnat umgås med mer
bildade människor. Det framkommer även
att Clegg är lite besatt av fotografering och
att han gärna vill att Miranda ska posera
inför kameran, gärna lättklädd. Kameran blir
en del av hans attraktion för stelnade avtryck
av det levande. Det kan noteras att hans
fotointresse helt utelämnats i filmen.
Enligt Anne Meyers läsning av Samlaren
finns det många länkar till Gaston Lerouxs
roman Fantomen på Operan från 1910, i
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vilken Clegg och Miranda motsvaras av Erik
och Christine. Båda romanerna kan i sin tur
föras tillbaka till hur i den grekiska
mytologin Hades håller Persefone fången i
dödsriket.
Fjärilsmannen
För att träffa på en positiv beskrivning av
fjärilssamlaren tvingas vi lämna populärkulturen och istället närma oss populärvetenskapen. De vetenskapliga idealen
medför som regel att jaget och det mer
personliga stoffet tonas ner, varför skildringar som belyser samlaren som person inte
är alltför vanliga. Ett lysande undantag är
boken Fjärilsmannen från 2015 som i detalj
beskriver både samlaren Clas Källander och
hans hobby. Hans egentliga profession som
virolog är fast förankrad i naturvetenskapen,
och även hans studier av fjärilarna framstår
som renodlat vetenskapliga. Hobbystämpeln
utgår från att han saknar anställning vid
någon akademisk enhet där forskning av det
aktuella slaget bedrivs, och att merparten av
hans studier tycks vara obetalda.
Via en radiodokumentär byggde fotograf
Olson och skribent Edvinsson sig en
uppfattning om fjärilssamlaren. När de sen
träffat honom tvingas de revidera sin
uppfattning: ”Vi trodde att vi skulle träffa
en manisk samlare [...] men mötte istället en
outtröttlig entusiast” (Edvinsson m fl
2015:11). Istället för behovet av att fylla sin
samling tror de att Källander drivs av
naturens skönhet, fjärilarnas biologi och
spänningen i att fånga dem. Samlingen
framstår mer som ett verktyg än som ett mål
i sig. Att bygga upp en samling tycks utgöra
en viktig del i en naturhistorikers kunskapsutveckling, dels som en ackumulerad kunskapsbank och dels som en viktig referens
för identifiering. I ett större perspektiv blir
samlingen även något som efter samlarens
bortgång kan fogas ihop med en kontinuerlig
datainsamling över generationsgränserna.
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Viktig information relaterad till förändringar
i naturens tillstånd.
Vid sidan av själva håvandet använder sig
Källander och hans medarbetare av dödande
fällor i syfte att kunna se förändringar i
fjärilarnas numerär över tiden. Medvetna om
att många reagerar mot dödandet av
fjärilarna jämför de sin egen aktivitet med
hur insekter i allmänhet påverkas av
belysning och bilism. Helt säkert tar många
av civilisationens normala aktiviteter kål på
massor av småkryp, visserligen mer eller
mindre omedvetet, men i en skala som gör
att samlarnas dödande ter sig försumbart.
Källander gör reflektionen att det för
kritikerna tycks vara uppsåtet som har
betydelse, och han relaterar deras inställning
till buddismens synsätt: ”Har man inte för
avsikt att döda så påverkar det inte ens
karma” (s. 141).
Slutreflektion
Vilken inställning man har till fjärilssamlare
tycks till stora delar bestämmas av hur man

Omslag från boken Fjärilsmannen av Peder Edvinsson,
Bobo Olsson & Clas Källander.
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i sitt tänkande blandar etiska kontra
naturvetenskapliga synsätt. Är man inne i
biologin är det inte svårt att förstå att
samlandets effekter på populationernas
storlek är försumbar och väger lätt i
förhållande till värdet av den kunskap man
bygger upp. Betonar man istället etik och
moral kan det medvetna släckandet av liv
och utplånandet av skönhet knappast motiveras av tillkomsten av ytterligare några
känslobefriade men statistiskt analyserbara
tabeller. Men även poeten Tomas Tranströmer var som pojke insektsamlare. Han
skriver själv att han inte hade några etiska
synpunkter på sina fångster och att
perspektivet huvudsakligen var vetenskapligt (Tranströmer 1993): ”Jag lärde mig att
marken levde, att det fanns en oändligt stor
krypande och flygande värld som levde sitt
eget rika liv utan att bry sig det minsta om
oss.”
Benämningen ”fjäril” används av
belackarna underförstått som avseende stora
och vackra dagfjärilar, medan det för de
inbitna samlarna ofta handlar om gråaktigt
”småfjufs”. En distinktion som blir mycket
tydlig vid en jämförelse av den ovan
presenterade barnböckerna om mannen
respektive barnen som fångade ”fjärilar”
med fackboken om ”Fjärils”-mannen.
Populärkulturens skildringar av fjärils
samlare tycks utgå från att de utgör en
samling socialt misslyckade individer,
utlagda på en skala från barnsligt och töntigt
via grymt till de renodlade psykopaterna.
Deras hobby betraktas på samma sätt i bästa
fall som oskyldig och meningslös till direkt
skadlig och motbjudande. En syn som tycks
delas av många kritiker. När till exempel
Birger Schlaug (2007) i sin blogg ondgör sig
över att en känd politiker byggt upp en
samling på 40.000 fjärilar får han följande
påhejande kommentar:
Klockrent Schlaug! Jag såg en gång en
fjärilssamling och fylldes inte av beundran

över den utan ngt som liknade äckel. Varför
gör man så? Med stigande ålder fascineras jag
mer och mer av insekter och deras värld. Alla
är inte lika vackra som en blåvinge men
otroligt intressanta och fulländade i sin roll i
naturen. Man önskar att föräldrar köpte
böcker om fjärilar istället för att fånga och
döda dem.

Logiken haltar och det är inte svårt att förstå
att böckernas kunskap byggts upp av samlare
som börjat med att fylla sina lådor i syfte att
förvärva och utveckla sin kunskap. I en allt
mer föränderlig natur är kunskap förstås
färskvara som ständigt behöver uppdateras
och utvidgas till allt mer oansenliga men
informativa former. Kanske ser vi idag en
skiktning av kunskapsinsamlandet såtillvida
att den mer lättillgängliga informationen om
dagsljusets fjärilar till stora delar kan skötas
av skådarnas bilddokumentation utan
dödande, medan nattlivets fortgående
utforskande kräver den traditionella entomologins fångst och avlivning.
Då insektsskådandet är en relativt ny
företeelse har den ännu ej lämnat så många
spår i populärkulturen och det är därmed
svårt att veta hur skådarna kommer att
skildras. Kanske kan man få en föraning
genom att undersöka hur de besläktade
fågelskådarna behandlats? Säkert intressant,
men helt klart utanför denna lilla studies
råmärken, vars syfte främst varit att
presentera några läsvärda böcker.
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Tecknad serie hämtad från veckotidningen
Lektyr nr 25 för år 1929. Efter att ha läst John
Fowles roman The Collector kan man kanske
inte förvänta sig någon lycklig fortsättning på
historien.
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