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Turist och entomolog är två olika identiteter
som man endast undantagsvis ser behand-
lade tillsammans. Ett förhållande man lätt
kan ta för givet, men egentligen borde
förvånas över. Att vara turist är en mer
tillfällig identitet man intar i samband med
resor bort från hembygden, gärna en lite
längre bit och innefattande övernattningar
under en period kortare än ett år. I bredare
mening spelar det inte så stor roll vad man
gör som besökare eller turist, men i en
striktare mening förväntas man bara se sig
omkring, på jakt efter nya upplevelser.
Turismens särskilda logik har formulerats
av bland andra Klinkmann (2011:158f).
 Entomolog är däremot ett mer permanent
tillstånd, som man bär med sig oberoende av
var man befinner sig i geografin, och om det
handlar om lönearbete på heltid eller om en
ren och skär hobbyverksamhet. Entomologer
indelas ofta i proffs och amatörer, samlare
och skådare, eller efter specialisering i
coleopterologer, lepidopterologer osv. I och
med att entomologin av tradition haft fokus
på taxonomi och faunistik utgör geografin
en viktig dimension, varför det är svårt att
tänka sig utövare som inte periodvis intar
rollen som turist. Lite tillspetsat kan man
kanske säga att alla entomologer även provat
på att vara turister, medan det stora flertalet
turister inte är entomologer.
 Entomologernas egna resor har som regel
betecknats som exkursioner eller expe-
ditioner, och genom de uppdrag man
upplevde sig ha stod man på något sätt över
rollen som vanlig turist. Även om huvud-
delen av resandet skedde inom landet, växte
det i skuggan av den internationella

massturismens uppkomst fram insamlings-
resor till mer fjärran länder. Ett exempel
återfinns i skalbaggsnestorn Thure Palms
reseberättelser i Entomologisk Tidskrift på
1980-talet. Tillsammans med två kollegor
besökte han 1979 en svensk farmare i
Kenya, varvid skalbaggssamlandet kom att
ingå i ett kolonialt präglat sammanhang: ”De
flesta vita farmare har i denna del av landet,
frivilligt eller därtill tvingade, begett sig i
väg och deras farmer övertagits av svarta.”
(Palm 1980:20). Kanarieöarna kom tidigt att
bli ett återkommande resmål för svenska
skalbaggssamlare. De nålade rara skalbag-
garna från resorna, ofta fångade under svåra
umbäranden, kan sägas uppvisa en viss
likhet med jakttroféer.
 I  senare  tid  har  man  även,  i  och  med
naturturismens ökade grad av specialisering,
börjat tala om entomologisk ekoturism eller
”entomotourism” (Whelan 2012, Hvene-
gaard 2016). Denna typ av turism före-
kommer än så länge mest frekvent i
Amerika, och ett exempel är guidade besök
på den migrerande monarkfjärilens övervint-
ringsplatser i Mexiko.

På insektsfestivalen i Fayetteville, Arkansas, händer det
att man kör cosplay som insekter.
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 Även  om begreppet  ”tourist”  dokumen
terats i skrift redan 1772 men fick sitt
genombrott först under mitten av 1800-talet,
kallade Jägersköld (1908) Carl von Linné
”Sveriges förste turist” med hänvisning till
hans omfattande dokumentation av Sverige
under sina resor. Valet passar väl ihop med
Svenska Turistföreningens (STF) motto
”Känn ditt land!” STF bildades 1885 och gav
under åren 1886 till 2013 ut en årsskrift vars
innehåll var geografiskt strikt begränsat till
Sverige (Sehlin 2013). Innehållet hade länge
en slagsida mot den svenska fjällvärldens
utforskande med betoning på de geologiska
aspekterna (Eskilsson 1980). Det 1915 på-
började landskapstemat gav innehållet en
bättre geografisk spridning och kom med
tiden även att ersättas av andra teman.
Broberg & Johannisson (1986) skiljde i
sammanhanget på en naturturism, som söker
det ursprungliga, och en kulturturism som
söker det uppodlade. De fann att båda

typerna smälte samman, varvid gränserna
blev suddiga. Såväl naturen som kulturen
har sin historia, och geologin och arkeologin
fanns länge båda representerade i så gott som
varje årsbok.
 I STF:s årskrifter kombinerades texter om
natur med texter om kultur, och i rese-
berättelsen blandades de båda aspekterna
friskt. Naturen kom härvid att skildras som
en del av kulturen och därmed inte, som i
populärvetenskapen, med naturvetenskapen
som idealbild. Naturelementen skildrades
med en stark slagsida mot botaniken, och av
djuren var det ryggradsdjuren, främst
fåglarna, som fick ta plats. Småkryp på land
och i sötvatten var av STF:s årskrifter att
döma inget som turister ägnade många
tankar. Men undantagen finns, och jag har
vid min genomläsning noterat ungefär lika
många fall som där finns årsböcker, dvs.
kring 127. Få kända entomologer skrev i
årsskriften, och två undantag är Uppsala-
professorn Bertil Kullenberg och skalbaggs-
nestorn Stig Lundberg, som båda skrev i
årsboken om Öland 1974. Troligen den mest
entomologiska av alla årsböckerna. Men
även om få entomologer skrev i årsboken,
så har säkert många varit medlemmar i STF,
åtminstone periodvis för att få rabatt på
vandrarhemmen, och därmed kanske även
läst några av årsböckerna.
 Det som skrivs om insekter i STFtexterna
skiljer sig som regel från de insekts-
skildringar man som entomolog är van att
se. Det är snarare icke-entomologernas
entomologi, och kan sägas bygga på ett icke
naturvetenskapligt förhållningssätt till
småkrypen, vilka ofta ses som besvärande
eller med kulturhistoriska kopplingar. Som
väntat får insekterna i texterna även figurera
som föda åt ryggradsdjuren eller hamnar i
rampljuset genom sina interaktioner med
växterna.
 Många av textsnuttarna hoppas jag väcker
läsarens nyfikenhet, och därmed kan trigga
lusten att gräva vidare. Ja rent av finns det

Linné som souvernirtyngd turist efter sin lappländska
resa. Målning av Hendrik Hollander 1853.
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bland dessa korta texter underlag till många
artiklar att skriva efter lite research. En del
kommentarer av förtydligande karaktär har
jag inte kunnat låta bli att klämma in direkt
efter de berörda texterna. Varje separat
textstycke inleds med titel, författarens
namn, den aktuella årsbokens årtal samt de
sidor uppsatsen täcker. Sidnumren som ges
vid textens slut avser de sidor som citatet
återfinns på. Under varje rubrik har texterna
som regel sorterats kronologiskt. Medan det
stora flertalet texter har med hela den
aktuella artikelns insektsrelaterade innehåll,
återges endast ett kortare, och rent
subjektivt, urval av citat ur det fåtal
uppsatser som har ett mer omfattande
entomologiskt innehåll.

Bland lappmarksmygg ler man inte
Årsskrifterna dominerades från början av
reseskildringar från våra fjälltrakter. De ofta
mellansvenska resenärernas möten med
fjällens horder av blodsugande flygfän blev
ofta chockartade och man tänker osökt på
Dantes infernovandring. Hur man bäst skulle
skydda sig mot blodsugarna var en stor
fråga. Texter relaterade till myggor och
andra besvärande insekter utgör den mest
omfattande kategorin i materialet. Den
talande rubriken formulerades av Richard
Melander 1898 i reseberättelsen Till fjälls
vid midsommartid (1898:339-350).

Beskrifning öfver en resa i Umeå Lappmark
sommaren 1889. Gustaf Halldin 1891:59-76.
Vi plågades äfven mycket af myggen, som
i lappmarken är så ökänd. Den syntes här
hafva sitt älsklingstillhåll, och det fans
sannolikt flera milliarder af dem. Lyckligtvis
hade vi alla myggflor med oss, så att vi redde
oss någorlunda mot dem. Lönnberg
begagnade dock ingenting, ty han syntes
vara gammal och van vid deras anfall. När
vi lyckligt och väl hade kommit förbi den
sista forsen, gick Lönnberg upp till en liten
stuga, som låg i närheten, för att låna båt.

Under tiden lade jag mig på marken för att
närmare gifva akt på myggen. Hufvudet
insvepte jag ordentligt i mitt myggflor och
stoppade händerna i fickorna för att skydda
dem och började så mina iakttagelser. Under
hela tiden hade jag den gräsligaste musik i
mina öron, och jag hade knapt lagt mig,
förrän jag var formligen betäckt af de
blodtörstiga kräken och knappast kunde se
en enda liten bit af mina kläder, emedan jag
var så fullkomligt öfversållad af dem. Jag
urskiljde tre olika slags myggor, nämligen
först och främst den i södra Sverige vanliga
(Culex pipiens). Den dernäst talrikast
förekommande arten var den s. k. knotten
(Simulia reptans), som ej är mer än 1 linie
lång. Den söker att tränga in i öron,
näsborrar och mun samt äfven genom
öppningar på kläderna. Eget nog är man
nästan alldeles fredad för densamma, då man
är inne, men så biter den också dess värre

STF:s årsböcker hade vackra omslag, länge av
framstående konstnärer och senare av duktiga
fotografer.
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ute i fria naturen. Slutligen fans, ehuru ännu
blott i mindre mängd, den s. k. hyan eller
svian (Ceratopogon pulicaris). Denna är den
minsta af dem alla, ty den är knapt ½ linie
lång, således ungefär så stor som ett mindre
knappnålshufvud. Hyan försöker också,
såsom den förra, att tränga in i öron och
näsborrar samt i synnerhet i ögonvrårna.
Dess bett äro mycket våldsamma, så liten
den än är, och svedan efter dem sitter i
mycket länge. Den kommer egentligen ej
fram förrän på sensommaren, så att nu var
jag just ej så plågad af den, men nog fick jag
kännas vid den längre fram alltid! [s. 65-66]

Berättelse om en resa i Sarjekfjällen
sommaren 1895. Axel Hamberg, 1896:152-
192. Till transportsvårigheterna började i
Tjåmotis och under färden genom skogarne
sälla sig de kval, som de otaliga myggorna
förorsakade, och hvilka torde vara
välbekanta för alla, som under sommaren
färdats i de inre lappmarkerna. När man
första gången besöker dessa trakter och
kommer in i dessa aldrig sinande
myggsvärmar, blir man verkligen litet
”tagen”, Dock finnas äfven medel att
motverka eller åtminstone mildra dessa
obehag, hvilka annars skulle kunna bringa
en till den vildaste förtviflan. Det bästa
medlet att använda utomhus har jag funnit
vara att draga öfver hufvudet en med utklipp
för ögon, näsa och mun försedd kåpa af tätt
tyg (ej af tyll), hvilken säkert skyddar halsen
och hufvudet utom en del af ansiktet, som ej
är i så stort behof af skydd. Myggnäten äro
mindre praktiska, rifvas lätt sönder i snåren,
och skydda icke säkert någon del, emedan
myggorna sträcka in sina långa snablar
genom hålen. Inomhus hos nybyggare
skyddar man sig genom att hålla dörren
(fönstren vanligen igenspikade) väl stängd
samt, om spjäll ej finnes, i eldstaden lägga
en större hög såg- och huggspån, i hvilken
elden endast långsamt sprider sig och som
därföre utsänder rök under lång tid genom

skorstenen och afhåller myggorna från att
inträda genom denna af dem annars med
förkärlek använda väg. Märkvärdigt nog kan
man äfven i tält freda sig ganska bra mot
myggorna, om man använder tält af Svenonii
konstruktion, stenar skoningen omsorgsfullt
och håller dörren väl stängd. [s. 156-157]

Till kyrkhälgen i Fattmomakk. Richard
Melander, 1896:194-204. Vi voro torra,
förplägade och uppkryade, då vi åter gåfvo
oss i väg. Det var ”regn i buskarna”, men
Johan Boman skötte en liten nyskuren käpp
så väl, att det mesta af regnet var nedskakadt,
där jag trampade i lappens spår. Men
myggorna, myggorna! Regnet hade gjort
dem galna af blodtörst. O, I plågoandar, som
läggen sten på börda för dessa stackars
lappmarker, som sannerligen förtjänade att
få njuta sin korta sommarfröjd ogrumlad,
spelen I verkligen en sådan roll i naturens
stora hemlighetsfulla hushållning, att en
tusendel af edra missgärningar kan anses
försonad? [s. 198]

Vandringsminnen från Jämtland och
Härjedalen sommaren 1897. Thore
Thelander, 1898:259-288. Här träffade vi
”Arvid” och hans sällskap, lektorn och
jägmästaren, och här gjorde vi snart bekant-
skap med de fruktade Handölsmyggen. Den
bekantskapen blef af intimaste art, ty ej nog
med att deras förföljelsemani och blodsugeri
gjorde allt stillasittande utomhus omöjligt,
hade de till den grad inkräktat min säng-
kammare, belägen, som det hette, i ”västra
gården”, att jag ej fick ostörd sömn den
natten ens för så lång tid som en kvarts
timme, och ändå hade jag, innan jag försökte
sofva, anställt en vidtgående jakt, som
lämnat en legion af dessa plågoandar
fastsmetade i de mest fantastiska ställningar
å fönster, gardiner och väggar. [s. 261]

På velociped genom vårt framtidsland,
Neder-Kalix – Gellivare. L. af Petersens,
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1899:251-287 Under mina ströftåg i
Kalixdalen har jag ingenstädes påträffat de
fruktade parasiter af olika slag, hoppande
eller krypande, som man beredt mig på. Och
väl var det, ty jag hade glömt medtaga
insektpulver. Beträffande myggorna hade
ryktet äfven öfverdrifvit. Jag generades,
åtminstone i floddalen, föga af mygg; något
obehagligare voro de i myrtrakterna, och
myggnät bör alltid medföras. Myggorna
gjorde ett ganska hyggligt och civiliseradt
intryck. De generade icke med något
enerverande surr, utan satte sig tyst och stilla
i nacken, där man minst anade dem och icke
såg dem, drucko sig mätta och gåfvo sig i
väg utan att förorsaka nämnvärdt obehag.
Vida obehagligare voro de efterhängsna
flugorna samt de stora, tjocka, feta och
brummande bromsarne. Jag har aldrig sett
så feta bromsar förut. Lyckligtvis kilar man
med lätthet från dessa plågoandar på
velociped, men måste man färdas gående, är
myggnätets skydd äfven mot dem nästan
nödvändigt. Då njuter man af att se deras
fånfänga försök. Myggnätets användande är
föga obehagligt, vid minsta drag fläktar
luften genom. [s. 270-271]

Till fjälls på en vecka. G. Gerhard
Magnusson, 1900:127-145. Det skulle ha
varit ett nöje att omtala, att vi på morgonen
vara fullt uthvilade efter föregående dags
strapatser. Men som vi logerat i ett
sannskyldigt myggbo och luften under
natten blifvit tung för att bereda sig på ett
regn, så kan man förstå, att mycket sofva ej
blef utaf den natten. Men jag tänker efteråt
med förfäran på myggen och oss, om
verkligen alla de makter vi den natten
anropade skulle ha fäst sig vid hvad vi
sade… Jag behöfver väl icke omtala, att
Sven var värst af oss alla tre. Emellertid
torde det nog tarfvas en mycket välvillig
forskning för att bevisa dessa djurs
nödvändighet på vår af så många skadedjur
hemsökta planet ... Regnet stod på morgonen

som spön i backen, men som vi innan kl. half
3 på middagen ovillkorligen måste vara i
Undersåker, för att mina kamrater skulle
kunna med tåget medfölja till Östersund, så
var det att utan vidare bryta upp. Nästan en
half mil lång var vägen till Ottsjön och en
half mils rodd blef det äfven, i stark motvind
och ett envist regnande. Så en och en half
mil fram till stationen öfver Hål- och
Vällistafjället. [s. 140]

Jokkmokk – Kvikkjokk. Carl Svedelius,
1902:64-78. Turisthyddan i Parkijaur har
dåligt rykte om sig såsom ett myggnäste af
värsta slag. Men vi somnade snart,
invaggade av forsens dån, och sofvo godt i
vår brits. Före midsommar talar man
knappast om mygg i Lappland, åtminstone
ej om man är lappmarksbo. [s. 67-68]

En utflykt till Lappland och bestigning af
Kebnekaise. Albert Gerngross, 1904:363-
379. Här kan jag omöjligt underlåta att tala
om en landsplåga, som jag hittills förbigått
med tystnad. Millioner myggor störtade sig
öfver oss, och jag räddade mitt ansikte så
godt sig göra lät under det vid hatten fästa
myggnätet, hvilket ända sedan ankomsten
till Kiruna gjort mig ovärderliga tjänster.
Mina mindre känsliga bärare knöto dukar
om hufvudet, och så gick vår färd uppför
branter och nedför branter, genom rismarker,

Bältesspänne från Alaska där myggen lite skämtsamt
kallas ”Alaska State Bird” i stil med våra landskapsfåglar.



6   Anders N. Nilsson

öfver sandfält och stora klippblock, hvilka
man ofta måste klättra öfver ett och ett, tills
vi kommo till en bergbäck, öfver hvilken vi
måste vada. [s. 371]

Den naturvetenskapliga stationen i Torne
Lappmark. Tycho Vestergren, 1904:413-
415. En fördel med Vassijaure, som jag ej
vill underlåta att påpeka, var att där var
relativt fritt från mygg, äfven under den
värsta myggtiden i början på augusti, då
myggen i t. ex. Björkliden och Abisko var
ganska plågsam. Några skyddsåtgärder med
myggnät, stängda fönster och dörrar etc.
behöfde vi aldrig vidtaga i Vassijaure.
Antagligen berodde myggens sparsamma
uppträdande därstädes på att husen ligga
öppet och blåsigt. [s. 415]

När bör man resa till Lappland? Hugo
Samzelius, 1905:395-399 Men myggen -
Den finns där i millioner gånger millioner,
finns där för att drifva människan ut ur det
drömda paradiset. Redan Linné anmärkte,

att han gärna ville förlikna Lappland vid
paradiset, om blott icke myggen funnits där,
och det har icke blifvit annorlunda sedan
dess. Under vandringen och stundom äfven
på älfven är man omhvärfd af dessa grymma
kräk, som förbittra ens tillvaro och så
betydligt minska njutningen af allt det
vackra man ser. Sätter man sig till hvila,
samlas efter hand ett grått myggmoln kring
ens hufvud, och ej ens den mest praktiska
utrustning förmår helt undanvärja obehaget
af de små djurens allestädes närvaro.
Hvarken dag eller natt får man frid för dem,
och vanan vid dem eller att man så
småningom blir ”förhärdad” länder till ringa
båtnad eller glädje, ehuru man blir relativt
okänslig för dem, sedan man väl hunnit
grundligt impregneras med giftet, som på
många verkar ett gifvetvis fruktlöst ursinne
eller nervositet, på andra slöhet. Är det en
svår ”myggsommar”, såsom exempelvis
åren 1889, 1903 och 1904 - enligt folkets
mening blir det mycket mygg, om det under
en kall vår blåser öfvervägande nordliga

Den naturvetenskapliga stationen i Vassijaure ersattes senare av den i Abisko som fortfarande är aktiv. Man förstår
av bilden av det var ett riktigt blåshål och därmed även utan mygg.
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vindar - reduceras alltnog behaget af ens
friluftslif i betänkligaste grad. Endast i
högfjället med för västliga vindar utsatta
lägen är man skäligen förskonad för dem. [s.
398]

Till häst genom Jämtland, Härjedalen och
Dalarna. Alfred Ekström, 1906:183-207.
Solen brände värre än någonsin, och myggor
och bromsar plågade hästarna svårligen. Vi
hade här tillfälle att iakttaga, hvilken i
sanning barbarisk osed det är att kupera
hästarnas svansar. Bland våra tre djur har
endast Graziella sin svans i behåll, och det
var rent påtagligt huru mycket bättre hon
redde sig mot sina plågoandar. Dessa hade
nämligen intet annat hjälpmedel än att söka
bita och sparka sig kvitt odjuren, och det var
knappast tänkbart att få dem att stå stilla ett
ögonblick, medan man t. ex. drog till en
sadelgjord. Ryktningen var nästan lifsfarlig.
Man behöfver blott en dylik dag se hästarnas
förtviflade ansträngningar eller se hela
buken nedblodad af hundratals små insekter
för att inse, huru grymt detta meningslösa
mod är. [s. 192]

Ströftåg kring Helagsfjället sommaren 1905.
Wilhelm Peterson-Berger, 1906:235-264.
Där får ”Hviten” sitt kvarter, som han endast
lämnar, när myggorna bli för oregerliga. Då
kommer han med sin hälla och stock
klampande fram till stugan för att få en
”myggeld” upptänd, i hvars rök han kan stå
en stund och hvila sig efter de rofgiriga
insekternas angrepp. [s. 258, Hviten var
namnet på den klövjehäst som tonsättaren
nyttjade vid sin färd.]

Fjorton dagars semester. Rosa Åkerhielm,
1907:235-258. Medan vi tärde gräsanden,
läto vi slå upp fönster och dörrar till vårt
sofrum, ty frisk luft måste man ju ha. Men,
store sankt Antonius, hvilken musik, då vi
sedan kommo dit! Ett litet inferno, hvarken
mer eller mindre. Det återstod endast att

resolut draga lakanet öfver huvudet och
försöka sofva. Vi fingo sedan lära oss, att
om man bränner litet insektpulver på ett fat
under natten, så somnar myggen också, och
det hade vi mycken trefnad av i fort-
sättningen. [s. 239]

En forsfärd utför Köngämä och Muonio
älfvar sommaren 1909. Thorbjörn Hwass,
1910:346-376. Vår första omsorg blef
myggornas utrotande. I det lilla rummet var
fönstret deras naturliga afrättsplats; i det
stora, som var försedt med två breda lafvar
eller hyllor till liggplats för ett tjog personer,
funnos för många gömställen. Där måste vi
röka med insektspulver, strödt på glödande
kol. Härigenom bereddes åt flertalet af
fridstörarna en betryggande slummer, unge-
fär tills det var tid för oss alla att stiga upp.
[s. 350]

En fotvandring från Undersåker till Ocke
genom södra Jämtland. Ebba Hellström,
1912:235-240. Myggorna huserade grymt,
och halft uppätna nådde vi Vallbo, beläget

Att bränna dåtidens insektspulver i rummet där man sov
är nog inget man skulle vilja göra idag. Men säkert
effektivt.
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som en grön platå i den härligaste krans af
delvis snötäckta fjäll. [s. 237]

En färd utmed finska gränsen. Vera Fridner,
1919:246-263. Myggorna irritera med sitt
kringsvärmande men våga endast hastigt slå
ned, tack vare min med beckolja insmorda
hud. Jag har nyss blifvit den lyckliga
ägarinnan av några droppar beckolja och
känner mig för en stund som herre på
valplatsen. En härlig känsla då luften surrar
av ilskna mygg! [s. 259-260]

En kanotfärd på Luleälvens källsjöar. H.
Enger, 1920:244-261. När jag vaknade stod
Melanders pojk på huvudet i tältet, och
tillfrågad om den något orginella ställningen
svarade han: ”Det kan inte katten sova i ett
så’nt här myggstim, men om jag står så här
en stund brukar jag falla i dvala en
halvtimma.” En sund och stärkande sömn!
[s. 246-247]

Sulitälma – Salto. En högfjällsvandring.
Asta Kihlbom, 1921:229-249. Båten kör upp

på den mjuka sandstranden, och tusende
myggor välkomna oss. Här tycks vara en av
myggen särskilt älskad plats, och den
förtjänar förresten också att älskas. [s. 235-
236]
[Kängorna] ställas utanför och bli ett tecken
till att ägarna äro hemma. Ingen, som ej själv
upplever det, kan göra sig en föreställning
om, vilken hemtrevnad man känner i sitt tält,
med vilken rent ut sagd ömhet man ligger
och tittar upp i tälttaket, prytt med spåren av
dagens myggslakt. [s. 243-244]

Kamerajakt på blommor. Hur fjällblom-
mornas bok kommit till. Torsten Lagerberg,
1932:257-276. Myggproblemet är väl för
tillfället så genomdiskuterat av fjällens
turister, att det knappast lönar sig att söka
avvinna detsamma några nya synpunkter.
Jag vill dock icke lämna det helt åsido,
därför att det blir aktuellt på ett särskilt sätt
för en fotograf, som nödgas stå stilla på
samma plats i timmar. Ett långvarigare
uppehåll under en varm dag i en fuktig
björkskog eller på en fjällmyr ställer
tålamodet på prov i många avseenden.
Myggornas skaror tätna hastigt, och deras
blodtörstiga vin enerverar. Man får akta sig
för att öppna munnen för att slippa få ned
dem i lungorna. Besmörjelse av händer och
ansikte kan icke tillräckligt ofta upprepas,
då man måste ägna en oavvänd upp-
märksamhet åt objektet framför linsen. Både
Påve och Sunna gjorde vad de förmådde för
att fördriva det onda, men även en lapps
förmåga är begränsad. När myggorna funno,
att de icke kunde bringa mig ur fattningen
genom sina otaliga sting, hittade de på ett
verkligt raffinerat sätt att hämnas. De slogo
sig ned på blommorna just i det ögonblick,
då slutaren skulle öppnas, eller de seglade i
stora eskadrar tätt framför linsen, ja, det
hände till och med, att de utan att jag lade
märke därtill lyckades smita in i bälgen
under den korta stund som åtgick för att
utbyta visirskivan mot kassetten. Genom att

Botanisten Torsten Lagerberg fick utgiven en fin bok om
svenska fjällväxter även om han främst var skogligt
inriktad i sin forskning.
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angripa på detta sätt gjorde de mig flera
gånger verklig skada. Andra tillfällen, då det
var besvärligt att abstrahera från dessa
plågoandar, utgjorde plåtombytena. Jag
medförde nämligen endast 3 dubbelkassetter
och måste därför åtminstone en gång under
en dagsvandring växla plåtar. Att då sitta
med händerna insnörda i den ljustäta väx-
lingssäcken under 15 à 20 minuter var
alldeles tillräckligt för att man skulle
medhinna åtskilliga väl valda ord! Det gällde
emellertid att icke låta sig distraheras så
mycket, att plåtarna blevo felaktigt inlagda.
Något sådant hände mig dock endast en
gång, men naturligtvis skulle den bakvända
plåten komma att tas i bruk för ett
utomordentligt blomrikt exemplar av
Veronica fruticans, vars make jag senare
aldrig återfann. Här var åter den ominösa
principen framme. [s. 271-272]

Vandring genom tio fjälldalar. Svante
Lundgren, 1944:337-362. Culex pipiens är
detta farliga väsens rätta namn, om man skall
vara riktigt noga. Annars är det helt enkelt
en mygga, våra lappländska somrars
plågoande nr 1, sedd i många gångers
förstoring. [s. 352, bildtext foto mygga];
Mygg i massor. [s. 353, bildtext foto ansikte
med myggor.]

Med öga för lärande. Ingar Lindholm,
2005:113-120. Myggen slår till när vi
vandrar bort längs vägen för att beskåda
Abiskos allra sumpigaste och snåraste delar.
Blodsugarna landar snart på Klas oskyddade
underarmar. Han varken irriteras eller
drabbas av kliande myggbett. Kanske har
hans hud varit så utsatt under alla år i fjällen
att den inte längre reagerar – impregnerad
av mygg, mot mygg. Vi får inget svar på
frågan. [s. 117-118]; mätarlarv, foto [s. 112].

Sareks vakande ögon. Åsa Lindstrand,
2008:107-118. Massor med små blod-
törstande insekter ockuperar Stures mössa.

Till det ljudliga surret av vad som är en
oöverskådlig myggsvärm kryper han in i
tältet. Att han är så van vid myggen att han
knappt märker dem bevisas av att han bara
har ett yttertält med sig. Det blir så mycket
packning annars. [s. 115]

Välkomna vägval. Mats Ottosson, 2010:79-
88. Det var så mycket mygg som drunknade
i stormköksgrytan att ärtsoppan förvand-
lades till köttsoppa. Men det gick det också.
[s. 84]

Så förbannadt med löss
Även andra stickande insekter än myggorna
har irriterat resenärerna, och då inte bara i
fjälltrakterna. Den klagande rubriken har
hämtats från Helge Kjellins vandringar 1908
i hans värmländska hembygd.

En sommarvandring i min hembygd. Helge
Kjellin, 1910:233-259. Men sömnen vardt
kort, ty bromsar och flugor och myggor och
myror och brumknott lämnade oss ju rakt
ingen fred. ”Det finns i naturen så förban-
nadt med löss.” [s. 240]

På bröllopsvandring i Värmland. Helge
Kjellin, 1912:146-169. Men denna som-
marens plågoandar, de förskräckliga geting-
arna, lämna oss rakt ingen ro. [s. 168]

På cykel från Rörås till Mattmar. Lydia
Wahlström, 1914:202-213. När vi följande

Beckolja och djungelolja blev riktig hårdvaluta bland
fjällvandrare i kombination med olika flor och nät för att
skydda huden mot blodsugarna.
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dag lärde känna de otaliga flugorna och den
instängda luften i Hede gästgifveri, voro vi
emellertid glada att ha stannat i Långå, ty på
sistnämnda ställe var myggen absolut det
enda och, tack vare hårduksfönster, också
mycket öfverkomliga obehaget. [s. 209]
 Och så kom en af de vackraste vägbitarna,
som emellertid också blef för oss den tyngsta
under hela vägen, den 6 km långa stigningen
i Skalfjället, där vi fingo göra första
bekantskapen med en fullkomligt rasande
myggsvärm af den riktigt lappländska
sorten. Den dref oss i så vild fart uppför den
långa stigningen, att det kändes obeskrifligt
lättande att ändtligen få sätta sig upp och
cykla ifrån plågoandarna, när man väl
kommit upp på myrarna på själfva
Klöfsjöfjället. Jag gjorde den reflexionen,
att i Lappland måtte cykelturer vara det enda
möjliga, ty på cykel kan myggen inte följa
med. Men något annat återstår ändå i
nötbromsarna, som hvarje liten hjord af
mötande fjällkor presentade oss med och
som inte genera sig mera för att åka med på
en cyklist än på en hästrygg. Hur bromsarna
stodo på hufvudet på min tomma cykelkrage,

som hängde öfver styrstången, och hur de
sedan förtjusta upptäckte min blus, där det
verkligen fanns något substantiellt innanför!
Det var väl värmen, som gjorde det, ty det
var 25°, och hettan hade i och för sig varit
nog att trötta ut oss. Och när myggen och
bromsarna lugnat sig inemot kvällen,
kommo de redan omtalta ättestuporna och
togo all ens uppmärksamhet i anspråk, så hur
mycket man verkligen såg af natur den
dagen, är inte så godt att säga. [s. 211-212]

En sommar i gamla finnbygder. C. Gustaf
Örn, 1914:289-300. Sedan lades i spisen en
stor, sur kubb att kola natten igenom, för att
på så sätt hindra påhälsning av mygg och
knott genom den spjällsaknande skorstenen.
[s. 293]
 Dagen  är  brännande  het  och  kvalmig,
mygg och knott, flugor och broms äro som
besatta. Allt tyder på att regnet skall
återkomma, och framåt aftonen mulnar det
i öster. [s. 294]

Genom Dalarna, Härjedalen och andra
märkliga trakter. Wilhelm Peterson-Berger,
1931:137-149. Den [stuga] jag fick mig
anvisad till nattkvarter var emellertid bebodd
i allra högsta grad, ehuru invånarna haft den
besynnerliga idén att tränga ihop sig i den
tjocka sängfällen. När jag upptäckte detta
förhållande och reagerat en stund med
kliande rörelser, började jag grubbla över
problemet nattro. [s. 144, ett exempel på hur
loppor och löss som regel omnämns i dolda
ordalag.]

Livet i bohusstranden. C.T. Holmström,
1939:297-335. Det kan vara en varm kväll
vid lågvatten under sensommaren då
plötsligt svärmar av någon liten myggart
kläckas i den jäsande tångranden. Man kan
bli lappländskt förbiten om man råkar in i
dessa blodtörstiga svärmar, som även sprida
sig uppåt land. Bohuskusten är ju annars ej
mycket myggplågad – undantaget vissa

Tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger var en flitig
fjällvandrare vars berättelser var fulla av musik. Bosatt
på Frösön men född i Ullånger.
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platser såsom Vinga. – Myggplågan i
stranden brukar för övrigt vara mycket
kortvarig. [325]

Utskärgård. Några bilder från Stora Nassa.
Roland Svensson, 1951:173-190. Vi nalkas
midsommar och den metalliska morgon-
gryningen drar sig nordvart – oändlighets-
kören, myggsången, tonar över land och
vatten. [s. 176-177]
 Myggorna äro blodtörstiga och tänka, att
denna vansinniga människa utan myggolja
är en skänk av Mygg-guden. [s. 180]

Flyttfåglar i Lapplandsfjäll. P.O. Swanberg,
1953:151-168. Jag satt en morgon i den allra
värsta myggtiden gömd ett par meter från ett
gulärlebo och kunde anteckna att på de
fyra-fem timmarna inte en mygga syntes
ofreda de veckogamla fågelungarna. Knap-
past kunde detta bero på att jag med min
djungelolja tjänstgjorde som dominerande
lockbete, även om tältgömslet syntes väl
tapetserat med myggor. [s. 152]

Visit hos en geting/ Stucken av en mygga.
Nils Gonnert, 1953:202-207. Käre läsare,
behöver Du inträda i detta hus iakttag då den
största försiktighet, ty här har bålgetingen –
den största och farligaste av alla getingar –
byggt sitt bo uppe i hörnet till vänster om
dörren. [s. 202-205 foton].
 När mygghonan – hanen är en oförarglig
konsument av växtsafter – funnit sitt offer,
väljer hon ut en plats, där hon med minsta
besvär kommer åt huden. [s. 206-207;
foton].

Sommardagbok från Norrbotten. Eyvind
Johnson, 1963:55-64. På banan hittar vi
hårtussar efter renar som har blivit överkörda
av tåget nyligen. Kropparna ligger
någonstans inne i snåren, i hast ditvräkta.
Lukten från dem kommer med vinden som
håller dagen ganska myggfri. Men bromsen

är besvärlig, tycker jag som inte bor här
längre. [s. 62]
 Vi gick  runt  ena  tjärnen  i  duggregnet.  I
övre ändan av vattnet fiskade en lom i
nattljuset. Tystnaden. Och i den myggen,
myggen! Hade glömt bort att det kunde
finnas så gott om den. [s. 64, författaren
återvänder tillfälligtvis till sin hembygd.]

Med kanot genom Dalsland. Per Klaesson
& Bengt Olof Olsson, 1981:173-184. Men
den här natten får vi inte sova i lugn och ro.
Efter några timmar är vi tvungna att slå upp
tältet och fly från alla blodtörstiga mygg. På
morgonen väcks vi av en spillkråka som
ihärdigt trummar på en torrfura. Sömn-
druckna tar vi ett dopp i det morgonkyliga
vattnet. Livsandarna återvänder när solen
torkat vattendropparna på vår hud. [s. 176]

Samt en snöloppa
Under denna rublik har jag samlat de
naturbeskrivande texter i vilka småkrypen
finns med på ett hörn. Snöloppan finns med
bland de mikroskopiska organismer som
Gunnar Andersson (1902) kunnat doku-
mentera i glaciärernas röda snö.

Det öländska alfvarets naturförhållanden.
Johan Erikson, 1900:66-88. Och vid vatten-
samlingarna finnes en stor mängd mollusker,
hufvudsakligen snäckor, vatteninsekter
jämte deras larver, hvilka bilda rätterna på
rödbenans, vipans och strandrullingens
matsedel. På alfvaret träffar man en stor

Max von Sydow hade huvudrollen i Troells filmatisering
av Eyvind Johnsons fina novell Uppehåll i myrlandet.
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mängd spindlar och insekter: skalbaggar,
flugor, fjärilar och gräshoppor. Humlorna
ombesörja en del örters befruktning, såsom
kölsprötans och getväpplingens. Stundom
får man se den praktfulla, grönglänsande
Carabus nitens löpa framför ens fötter. Efter
midsommar uppträda gräshopporna i stora
svärmar. Då har brockfågeln sina söte-
brödsdagar. Han följer då troget gräshopp-
svärmarna. Bland gräshopparterna är det
särskildt en, som gör sig bemärkt, nämligen
den med vandringsgräshopporna nära
besläktade trumgräshoppan (Pachytylus
stridulus). Det är en präktig syn att se denna
stora gräshoppa under ett kraftigt surrande
svirra upp och visa sina vackert mönjeröda
bakvingar. [s. 83-84; trumgräshoppan nu i
släktet Psophus.]

Fjällens djurlif och växtlif. Sven Ekman,
1901:173-196. ”Humlan surrar, fjäriln
prålar”, och på marken krypa myror och en
stor svart skalbagge (Carabus-art). [s. 181]
 Hela  den  strand  och  gyttjefauna  af
snäckor, musslor, vatteninsekter och
smådjur, som befolkar andra sjöars stränder,
är här företrädd blott af några få
insektslarver (bland andra s.k. husmaskar),
ett par skalbaggar och ett par arter små
kräftdjur. [s. 193]

Röd snö. Gunnar Andersson, 1902:376-383.
Lägger man till dem några algliknande
trådar, som äro det första resultatet af
mossporernas groning, samt en snöloppa
(podurid), är allt angifvet. [s. 383]

Jungfrun. Ett geografiskt utkast. Johan
Erikson, 1905:154-171. Det relativt rika
fågellifvet bevisar närvaron af en mångtalig
insektvärld, men af det lägre djurlifvet kan
jag endast lämna några fragment,
uppsnappade i förbifarten. Stack- och
herkulesmyran finnas, makaon, hvars larv
lefver på strandangelikans blad, ser man
fladdra öfver stränderna, och 1902 förekom
ekvecklaren äfven här, fast han icke hunnit
med att misshandla ekarna så häftigt som på
fastlandet. En stor mängd tordyflar
(Scarabaeus sylvaticus) lefva på ön,
antagligen at kaninernas spillning.
Guldbaggen (Cetonia aurata) hör man också
brumma i luften. Efter ett regn kommer en
massa liksom plattryckta snäckor fram, som
annars lefva under stenarna: (Helix
lapicida), och under dem bo äfven massor
af gråsuggor. [s. 168]
 Af  insekter  iakttogos  den  redan  vid  ett
föregående besök observerade ståtliga
makaon jämte en kålfjäril, löparskalbaggar
och nyckelpigor, jordhumlor, trollsländor,
mott och en massa småmygg, hvilka dansade
sig in i evigheten, i det de fastnade i de
talrika spindelnät, som spindlar hängt upp
här och där i krokarna. Äfven vagabon-
derande, icke nätbyggande spindlar iakt-
togos. [s. 170-171]

Kinnekulle. Rudolf Söderberg, 1924:171-
187. Nu trängde skattsökarna berget riktigt
inpå livet. Här tog Munkängen vid,
växtsamlarnas förlovade land. Men där fanns
ock snäckor, skalbaggar och fjärilar, aldrig
förr skådade i levande livet! Svarta
jordlöparen, den stora rovgiriga Scarabén,
jagades ur sina hålor eller greps på bar
gärning, medan han höll på att sätta sina

Trumgräshoppa; akvarell av Egide Fologne i den franske
entomologen Selys-Longchamps arkiv.



Turistentomologi    13

munknivar i en jättelik, blåsvart snigel,
många gånger större än han själv. Snäckorna
buro randiga olikfärgade skal, och bland
fjärilar var Apollon kanske den mest
efterlängtade. [s. 184]

Apollofjäril på en blåklocka. Oscar Halldin,
1938:249. Bildtext: Till solens och värmens
tid hör insekternas brokiga härskara.
Humlorna brumma, bina surra, det lyser av
brinnande färger. Fjärilarna – sommer-
fuglene, som danskar och norrmän säga – ge
de icke mer än andra levande varelser i sin
dans över blommorna sommarens anda och
själ!

Livet i bohusstranden. C.T. Holmström,
1939:297-335. Av insektlivet i stranden
måste endast det mest påfallande beröras.
Sorgmantelfjärilen, Vanessa antiopa, kan
fladdra som en vacker tanke genom
solflödet; apollofjärilen, Parnassias apollo,
ger festliga uppvisningar över grupperna av
kärleksört. Pärlemorfjärilar, Argynnis, äro
ofta med i strandbilden. Nattflyn av olika
arter äro talrika på öarna, medan
svärmarefjärilar ej äro så vanliga. Björn-
spinnarens larver finner man på strandens
örter - de äro en spis för göken i hans oroliga
sommarliv.- I Angelicans blomflockar kliver
den granna guldbaggen, Cetonia aurata, och
uppe i sandvikarna rumstera käcka,
förslagna vägsteklar, Pompilus, och sand-
steklar, Ammophila, med sina offer. Här
springer även sandjägaren, och småfjärilar
av skilda slag tumla om i den ljumma brisen
över gräsmarkerna. [325]

Sommar. Harry Martinson, 1953:9-16. Och
så insekterna. Varför saknar man dem så
intensivt i regniga år? Jo, emedan de mer än
något annat svara för det högspända i
sommaren. De ger sommaren dess nerv. De
spänner tusen imaginära högspännings-
ledningar från blomma till blomma. De
förvandlar sommarens blomsteräng till ett

nervöst levande fält. De är det impulsiva hos
ängen. De är, fastän det låter underligt och
ovant, ett slags oändligt sammansatt
ställföreträdande nervsystem i blommornas
tjänst: de nervlösas nervtrust.
 I en regnig sommar saknar man allt detta.
Naturen verkar sävlig och trög, där den vilar
och frodas i våtgrön indolens. Det är gräsens
Schlaraffenland, en frodig kalasmark för
boskap, idisslarnas färskmatshimmel där
mången gräsmark i slö dräktighet ger
hundrafalt medan blommorna stå tårögda
och tyngda av väta med drunknade smådjur
i kalkar och bladverk. Men fram krypa
sniglarna, en bild av nervlösheten, i
oräknelig mängd frambringade ur allt det
genomvätta liksom blötdjur ur gröna hav.
Högspänningsledningen mellan blommorna
är borta och surrar inte. Mellan de evigt
upprepade regnskurarna kommer en och
annan humla, bärande på stirrande
regndroppar som belasta och tynga ner och
till slut trötta ut även denne blommornas
starke grovarbetare. För insekterna är en
sommar med ideliga regn helt enkelt en serie
översvämningskatastrofer, ett ändlöst diger-
dödsår i grön väta där ägg spolas bort från
gröna blad och där oräkneliga mängder av
annars så lovande puppor dö mögeldöden.
Sett i stort synes naturen under sådana år och
på en och samma scen samtidigt spela de
gynnades lustspel och de drabbades sorge-
spel. Sniglarna är i sitt sävliga esse och
skymta överallt i gräsmarken som svarta
sviskon, medan fjärilarna sitta med
sammanklibbade vingar träffade av regn-
droppar som av kulor, vacklande av och an,
ständigt kapsejsande i vätan utan att kunna
fly, bli de ett lätt rov för krabbspindlarna,
som är glatta och oljiga och klara sig bättre
i vätan. Den lilla vita eller gula djävulen med
de ljusgröna benen och sin av skapnaden och
naturen givna möjlighet att liksom en krabba
ta anfallssprång i sidled rövar bäst som han
är och befinns och utan att behöva nät eller
snärjtrådar. Den betraktande människan som
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kommer förbi och som åtminstone till någon
del av sitt väsen är fostrad till godhet och
mildhet finner kanske skådespelet djävulskt.
I våra bästa stunder ser vi i grymheten bara
en väg till kaos. Men i den fria naturen är
kaos och kosmos ställda sida vid sida på
nästan varje punkt och inom varje fenomen.
Kanske är detta rätt och kanske är detta
ordning. Trots detta är naturens ordning ofta
beklämmande.
 Men samtidigt  finns det något  i naturen
som kommer oss att ana att en viss oerhörd
rättfärdighet ändå finns där. Motsägelse-
fullheten i naturen är för mångfaldigt
förekommande, för olikartad och varierad
för att man skall kunna säga att grymheten
är i övervikt. Det finns ingen genomgående
entydighet, och därför kan man fråga sig om
naturen överhuvud taget är grym i vidare
mening. I varje fall är det ohyggligt att i den
mänskliga historien en hel rad brutalitets-
dyrkande maktsvärmare och tyranner i
naturen själv har tyckt sig finna stöd för en
grymhetslära. Denna felsyn på naturen ledde
till en grymhetskult som är helt och hållet
vilseförande, helt och hållet sjuklig och i
verklig mening djävulskt grym. Finner
någon i naturen godhet och efterliknar den
godheten så kan det behövas, men den som
efterliknar naturens grymhetsmönster är en
dåre. [9-12]

En skogsbacke i Sörmland. Sten Dahlskog,
1959:134-159. [Stockholms Fältbiologer
undersöker en skogsdunge] 20/4 136:
yrvakna jordlöpare och köldbedövat sävliga
vargspindlar. Myrorna värmer upp sig på
stacktopparna, och en blek nässelfjäril med
slitna vingar har lämnat vinterkvarteret.
1/5 136: sälgarna surrar av humlor och bin,
nässelfjärilarna har fått sällskap av
påfågelögon och citronfjärilar. Färgfoton:
humla, apollofjäril, vårtbitare.
9/5 145-146: vattenlöpare och dykar-
skalbaggar tumlar om i norrdiket. […]
Klockan 1120 kommer Calle med

insektshåvarna. – Har ni suttit uppe hela
natten, säger han indignerat, hela natten utan
en karbidlampa att locka nattfjärilar med!
Se, entomologer …
22/6 146-149: Calle slaghåvar. Tio slag åt
gången, vartannat åt vänster, vartannat åt
höger. Åkerrenens vita hundkäx svajar som
i en orkan framför honom, sorkar skyndar
sig förskräckta ner i sina gångar, maskros-
stjälkarna knäcks och tusentals fröpenslar
singlar i väg i brisen som en fallskärms-
invasion mot fientligt territorium där knappt
ett enda frö skall lyckas slå upp ett brohuvud.
 Tio slag klara. Han sätter sig på åkerrenen,
drar upp fångströren ur fickan, lägger håven
mellan knäna och innehållet myllrar fram.
 Detta  är  myternas  ymnighetshorn.  Det
kravlar, kryper, hoppar, flyger, springer,
knäpper, slingrar, väller ut liv ur håven, liv
med fyra ben eller sex eller åtta eller tolv
eller femtio, liv med dallrande antenner,
hungriga sugsnablar, glupska käkar och med
regnbågens alla färger. Här är världens mest
underbara skönheter, här är dess mest
fasansfulla monster. Här är representanter
för andra civilisationer, här är varelser som
kan se i ultraviolett och som smakar med
fötterna, som talar genom att dansa och som
ser form i lukter. Och allt genom tio håvslag
längs en åkerren. Det är tur för fågeldårarna
att de inte förstår vad de går miste om ...
 Ja, ungefär som han hade väntat  femsex
gånger så mycket insekter som inne i
lövskogen, kanske tio gånger mer än i
granskogen, något mer än i ekgläntan och
ute på trädan.
 En  enda  ny  växtart  kan  betyda  bortåt
tvåhundra nya insektarter - bladen försvinner
in mellan ett tjog olika fjäril- och växtstekel
larvers mudderverksartat rastlösa käkar,
minerar-malarna gröper ur bladen inifrån,
fluglarver borrar i stjälkmärgen, skalbaggs-
larver gnager på rötterna, bladlöss och stritar
tar sänka på saftiga bladstjälkar, gallsteklar
och gallmygg retar växten att producera både
föda och hus åt dem, myror sköter bladlöss
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som boskap och skyddar dem mot
florsländlarver och nyckelpigor, rovskinn-
baggar jagar larver, vivlar gnager frön,
parasitsteklar sticker in sina ägg i blad-
frossande larver, och andra parasitsteklar
sticker in sina ägg i de parasitstekellarver
som belåtet äter upp sina värdar inifrån.

Mälarstränder. Bertil Walldén, 1958:256-
271. Snön smälter också på strändernas
sydsidor och några av de vårpiggaste
insekterna börjar sola sig mot de uppvärmda
stenarna. Riddarskinnbaggen, en klarröd, flat
insekt med ett svart malteserkors på ryggen,
har av den lilla gnuttan värme rent av blivit
kärlekskrank och hänger stadigt vid sin
hona. [s. 258-259]

Floran. Göran Hansson, 1962:300-310.
[Myrområde NV Uppl.] Även bland
fjärilarna är de nordliga inslagen påfallande.
Min far har bland annat funnit Frejas
pärlemorfjäril (Clossiana freija) och
gråbruna gräsfjärilen (Oenis jutta), vilka
blivit konstaterade endast på ett fåtal ännu
sydligare lokaler i landet. [s. 310]

Fågelår på Fårö. Cai Curry-Lindahl,
1966:233-251. Under stilla sommarkvällar
brummar stora skalbaggar som små flygplan
över Ulla Hau på deras färd till tallskogen
runt om. Det är jättevedbocken, Ergates
faber, och taggbocken, Prionus coriarius,
två av vårt lands största insekter. De blir 4-5
cm långa. I Ulla Haus utkanter ligger
myrlejonens raffinerade fångstgropar ut-
spridda i sand och barr. Där utspelas dramer,
som för besökaren kan te sig grymma, men
som i naturen är helt alldagliga. [s. 246]

Från mälarfjärd till mångmilaskog. Bertil
Walldén, 1967:169-206. Egendomligt nog
har man just i dessa trakter [Tidön] också
påträffat några värmekrävande skalbaggar
som även de har förmodats vara relikter från
värmetiden. [s. 179]

Säters sköna dal. Björn Ströberg, 1972:284-
292. Av insekter finns många sydliga arter
t. ex. den vackra skinnbaggen Phytocoris
sexguttatus, klosländan Panorpa cognata,
biet Andrena ovina och harkranken Tipula
pabulina. I de närliggande ravinerna i
Gustafs har bl. a. påträffats Chilopora
rubicunda och Trogophloeus gracilis. [s.
291]

I Halltorps hage. Stig Lundberg, 1974:193-
200. Flertalet betraktar allt vad insekter heter
som besvärande kryp, möjligen med
undantag för exempelvis färgglada fjärilar.
Det finns dock en kategori, som sysslar mer
eller mindre aktivt framför allt som hobby
med insekter, de s. k. entomologerna. I
huvudsak är det två grupper, som attraherar,
nämligen skalbaggar och fjärilar. [s. 193]
 Jag skall låta er följa med på en promenad
genom hagen för att titta litet på
skalbaggsfaunan i övrigt. Tyvärr är det väl
bara skalbaggsspecialisterna, som har riktigt
utbyte av den promenaden, bl. a. på grund
av att flertalet arter saknar svenska namn. [s.
195]
 Ekoxe och stor ekbock, färgfoto, s. 196
197; snytbagge & guldbagge, s. 200.

Djur – överallt! Stefan Edman, 1998:168-
177. Huvudstadens insekter är värda en

Den stora långhorningen Ergates faber avbildad på ett
frimärke från det forna Tjeckoslovakien.
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mässa. Här vinglar jordhumlor med vita
bakar omkring, tillsammans med rödrum-
piga stenhumlor. Kålfjärilar och blomflugor
suger nektar lika girigt som kaffegästerna
äter bakelser en bit bort. Skilda världar, men
med samma fysiologi i grunden, samma
behov av söta kickar i tillvaron. Humle-
drottningarna har sannolikt övervintrat i
någon av parkerna, i en tuva några stenkast
från den urbaniserade Homo sapiens
centraluppvärmda lägenhet. Finns det bara
örter kan den stora staden vara rik på steklar,
flugor, bin, humlor, getingar och fjärilar.
Med sina känsliga luktorgan pejlar de in
blommornas doftmolekyler mitt i den
kolväteosande trafikmiljön. Kanske flyger
de systematiskt gata upp och gata ned från
Humlegården till Observatorielunden och
vidare till Stadshusets rosenrabatter. [s. 172-
173]
 Tegnérlundens  plaskdamm  är  renskrub
bad på alger och därför också fattig på
mindre kräftdjur och insekter av typen
skräddare. Det enda vi kan upptäcka är en
ryggsimmare. – De kan flyga långt. Den här
kommer kanske ända från Brunnsviken,
säger Christer. När de ser en blänkande yta
går de ned för landning. Ibland hamnar de
helt snett, på en glasvägg eller en bilkylare.
[s. 173-174]
 Ett  helt  universum  av  småkryp  myllrar
bakom stenfasaderna i innerstaden, det vet
vi, även om vi inte knackat dörr och bett att
få göra ”hemma-hos-reportage” i folks
lägenheter. Det är silverfiskar, spindlar och
boklöss, faraomyror under diskbänken och
pseudoskorpioner – små kryp som transpor-
teras runt hängande i flugben. [s. 177]
 Humla i blomma, foto, s. 192.

Med huset där bak. Åsa Ottosson, 2006:29-
39. Ekoxe, bild, s. 39.

Ko-koo i Karlstad. Åsa Ottosson, 2010:137-
146. Skalbaggar och andra insekter använder
ekarna som barnkammare, boplats och

skafferi. Den rara kardinalfärgade rödrocken
är bara en av de hundratals småkryp som
trivs just här. [s. 139]

Sådana små fulingar
Under denna rubrik har jag samlat mer
artbiologiska texter, dvs. de som inte endast
anger olika insekters förekomst, utan även
säger något om deras levnadssätt. Formu-
leringen har hämtats från signaturen Amos
möte med en halländsk lysmask.

Halland – Småland – Västergötland –
Halland. Ett stycke natur och kultur. Amo
1901:306-319. Kvällen blef sen, renslarna
tyngre. Då blänkte det till vid dikeskanten,
en grön elektrisk lampa, där ännu en, där en
till. Lysande lysmaskar! Gymnasisten
gömde några i fickan för att visa små-
syskonen. Men vid dager – sådana små
fulingar! De skola ses i skymning. [s. 317]

På Kroppefjäll. Carl Fries, 1936:139-156
[På] ett hallonblad i snårkanten sitter en stor
spindel, vackert brun och grå, och vaktar sin
barnkammare, en vit boll av spindelväv.
Hallonbladet är invirkat i kammarens vägg
och genom den skira vävnaden skymtar
innerst en gulvit kokong och ett myller av
små spindelungar, som leva och växa till i
detta luftiga förvar. [s. 142; foto s. 145]

Ett besök på Tåsjöberget. Erik Modin,
1937:361-364. Väl har försommarens färg-
prakt mattats, stormhattarnas och toltornas
höga blomspiror ha börjat gå i frö, men
ymnigheten av gräs och blomster säger oss,
huru näringsrik den mark måste vara, som
frambringar allt detta. I luften surra insekter
och bland dem iakttar jag en, som tyckes mig
bekräfta detsamma. Det är en stor blå-
glänsande hårmygga (Bibio pomonae). Den
älskar trädgårdarnas feta och mullrika jord;
här i denna naturens drivbänk har den också
funnit sådan. [s. 364]
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Sommarvandringar på Fårön. Gustaf
Näsström, 1940:267-288. I detta lilla
Östersjö-Sahara håller listiga myrlejonen
hus i dolska sandkulor. De gräva ned sig
under bottnen av skålformade små gropar
och ligga och vänta – med uppåtvända
sugklor över en askgrå och rund kropp, dold
i bottenskiktet – att någon myra eller liten
spindel skall dråsa ned för gropens lömskt
rasande snedväggar. Då vräker myrlejonet
en kaskad av sand över offret, och det glider
ned mot klornas vassa och metallhårda
griptång, kramas fast och suges ur i nästa nu.
[s. 269]

En tur på en svensk insjö. G. Lundqvist,
1942:245-279. Trollslända larvhud, foto s.
255. Över oss surra talrika flygmaskiner av
olika storleksordning. Där kommer med ett
rasslande ljud den kraftiga, gulgrönbandade
trollsländan, ständigt ute på jakt. Det dröjer
därför kanske inte så länge förrän man får se
den fånga en stor broms. Den uppsöker en
lugn plats och sätter sig där att äta upp sitt
byte. Det är nästan kusligt att höra, hur det
knastrar, under det att bromsen snabbt
försvinner, så att endast ben och vingar
återstå. De kastas bort med en nonchalant
gest, och så fortsätter jakten efter nästa offer.
Vanliga äro även en annan sorts sländor, de
s. k. flicksländorna, vilka äro gröna eller
bruna med ljusgröna eller blå tvärstrimmor.
De ha den kuriösa egenheten, att hanen både
under parningen och äggläggningen bok-
stavligen håller honan i nackskinnet med en
tång i bakändan av kroppen. Och han är en
hård husbonde, som inte släpper henne i
första taget: först när äggläggningen är
avslutad långt under vattenytan blir hon fri
igen. [s. 256]
 Näckrosbladen till exempel äro ofta täckta
av bruna slingrande strimmor. De ha gjorts
av ”bladminerande” insekter eller rättare
sagt av deras larver, vilka ligga som svarta
risgryn på bladen. På vattenytan springa de
långbenta vattenlöparna eller skräddarna

som de allmänt kallas. De leva av döda eller
döende insekter och kunna därför sägas vara
vattenytans schakaler. Man förvånar sig
kanske över, att de inte bli våta och få svårt
att röra sig på vattnet. Men se vi närmare
efter, upptäcka vi, att de på undersidan äro
tätt klädda med korta hår, vilka bland annat
tack vare vattnets ytspänning hålla vattnet
från kroppen. Till ytans vanligaste insekter
höra också vattenvirvlarna, de mörkblåa
skalbaggar, som cirkla omkring i stora
flockar. Vattenvirveln liknar på många sätt
en båt: kroppen är överdragen av olja och
försedd med en köl, benen med undantag av
främsta paret äro som korta åror. Denna
insekt springer ej uppe på utan i själva
vattenytan, så att halva kroppen ligger nere
i vattnet. Ögat har därför fått en ovanlig
utbildning; det är nämligen tvådelat så att
övre delen är utbildad som luftöga och undre
som vattenöga. Djuret kan sålunda samtidigt

Några vatteninsekter i sin rätta miljö vackert illustrerade
av S. Ekblom i årsboken för 1942.
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se, vad som händer och sker både över och
under vattenytan. Bland de svenska
insekterna är den ensam om att äga ett så
förträffligt öga. Nå, det finns fler kryp i
vattnet. Där är till exempel en vattenspindel.
Den är till färgen brunsvart och har bak-
kroppen klädd av korta hår, vid vilka ett
luftskikt är fästat. Denna andningsluft tar
den med sig ned till lämplig plats under
vattnet, ofta något blad där den spinner sitt
bo. Detta är klockliknande och har öpp-
ningen vänd nedåt. Hit samlar den luften,
här vilar den ut från jakt och arbete och här
läggas äggen i övre delen av klockan. [s.
259-260]
 Foto virvelbaggar [s. 260], trollsländelarv
[s. 261] & näckrosbaggar [s. 265]. Till de
djur som många fiskar äta höra också
husmaskarna. Vi finna dem ofta både i sjöar,
diken, åar och på andra ställen. De äro
larverna av vissa insekter, främst de vanliga
laxmyggorna, och ha mycket tunn hud. De

bo därför i rörformiga ”hus” av mycket olika
konstruktion, vilka kunna bli ett par
centimeter långa och som sammanfogas med
avsöndringar från en spinnkörtel utmyn-
nande på larvens underläpp. Husen kunna
bestå av bladdelar, småpinnar, barr,
småsnäckor, sandkorn och liknande.
Fiskarna sluka nu rubb och stubb, sedan får
mage sortera fångsten i ätligt och oätligt. [s.
271]
 Fjädermyggor larvhudar, foto s. 273.

Utsikt från en grästuva. Harry Martinson,
1949:287-300. [1963 i bok med samma
namn.] Men ljudet av denna flegmatiska
insekt, som surrar på vingar så ursinnigt
bråda att de skenbart motsäger all flegma,
hinner knappt dö bort innan en annan dov
brummare uppenbarar sig i de närmaste
blommornas grannskap. Den är av ett annat
slag. Den beskriver snabba ringar, flyger
blixtsnabbt i spiraler, landar och tystnar med
jämna mellanrum för att spana. Det är
sommarens dovaste fluga, den ytterligt
storögda och nervösa rovflugan Laphria,
som borde heta tigerflugan, ty på den
svenska blomsterängen finns det ingen
rovgirigare varelse. Den jagar helst i
stirrande solsken och sätter sig helst på kala,
solvarma stenar eller andra hårda föremål,
emedan den inte vid uppflykten vill trassla
in sina osedvanligt lurviga ben. Helst jagar
den de skalbaggar som kryper på marken
eller landar på stenar, men kommer den i
jaktraseri försmår den inte heller flygande
insekter. Den bryter ner en humla under
flykten innan denna ens hunnit fatta vad det
gäller och överrumplar även den argaste
geting, som får dödsbettet någon hundradels
sekund innan instinkten hunnit träda till och
stjälpa fram den dödsbringande gadden till
försvar. Allra märkvärdigast är dock
laphrians ögon. De är så stora att människan,
om hon hade motsvarande proportionella
dimensioner, skulle ha ögon större än
pumpor. Och dessa ögon kan laphrian vrida

Harry Martinsons text från STF:s årsbok 1949 bidrog
1963 med titeln till en samling i bokform med hans
småprosa.
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av och an. Man kan lätt iaktta denna hennes
jakt- och dödsflirt när hon sitter i solskenet
på något av sina utvalda spaningsställen. På
fyra meters avstånd urskiljer jag med lätthet
hur laphrian då och då välver med ögonen
och riktar om dem. Plötsligt störtar hon med
ett surrande, som låter lättare än humlans,
men dovare, ut mot ett rov. Bortom vårt
blickfält fortsätter hon sin jakt kring andra
tuvor medan vi sitter kvar och fininställer
våra ögon på det omedelbart näraliggande:
på livet i grästuvan. [s. 290 & 294]

Fyris. Ett vattendrag och dess landskap.
Olof Thaning (red.), 1951:241-284. Flick-
slända, foto s. 251; trollsländelarv, sävslända
& dagslända, s. 268-269. Över Fyris vatten
svävar de skimrande, fantastiska sländorna.
Trollsländan far på sin blixtsnabba jakt. Den
kan stå stilla i luften, ja till och med backa.
Ibland skjuter den i väg i en störtdykning
med en fart som skulle imponera på en
stridsflygare. Här uppe i solljuset lever de
fullbildade sländorna sin korta tid. De har
som larver levt länge nere i vattenvärlden.
Grön- och blåskimrande jungfrusländor och
flicksländor dansar ryckigt och guppande
fram i luften, slår sig då och då ned på ett
strå eller blad för att vila. Har vi tur kanske
vi får se när en flicksländhona lägger sina
ägg i vattnet medan hanen sitter fastgripen i
honans nacke. Hans kropp är sträckt rakt upp
och vingarna bäres hopslagna som en vimpel
på en förmast.
 Över  vattnet  dansar  en  grupp  dagsländ
hanar. Dagsländelarven har krupit upp på en
skuggig stam i vattenbrynet, där det stora
undret sker. Den hårda larvhuden brister
sönder och ur kitinskalet kryper den färdiga
sländan ut, hopskrynklad och fuktig. Den
sitter där och sträcker ut sig tills huden
brister ännu en gång och då är sländan färdig
för sitt korta liv. Den kan inte äta ty tarmen
är ombildad till en ballong. Sländans enda
uppgift är nu att dansa i luften och säkra den
nästkommande generationen.

 En  del  djur  har  förmågan  att  leva  i  två
element, i luft och vatten på en gång. De små
glänsande virvelbaggarna är platta på
undersidan och flyter som oljedroppar på
vattenytan. De kan inte simma rakt fram utan
deras rörelser på vattnet formar små
cirkelsegment. Ögonen är delade i två
halvor, en riktad uppåt för att se vad som
händer i luftens värld, en riktad nedåt för att
utforska vad som händer nere i
vattendunklet. Så blir de skrämda och dyker
blixtsnabbt ned i vattnet. Efter en stund
kommer de åter upp, de riktigt hoppar upp
på ytan som om de vore luftbubblor. Uppe i
sjön och i meandrarnas lugnvatten ser vi
dykarna. Litet då och då sträcker de upp
bakkroppen över vattenytan för att byta luft
i andningssystemet. Nere på botten kryper
deras larver omkring på jakt efter rov.
 Ryggsimmarna  ror  fram och  tillbaka på
den blanka vattenspegeln. Ryggen är köl och
buksidan är tillplattad och vänd uppåt.
Överallt träffar vi på vattenlöparna eller
skräddarna, som kan springa på vattenytan
lika snabbt som andra insekter kan röra sig
på fasta marken. [s. 266-267 & 270]

Reptiler och småkryp i vårlig aspekt. Nils
Gonnert, 1952:165-183. [Nämner påfågel-
öga, påfågelspinnare (fotoserie livscykel),
läderlöpare, svartmyror, citronfjäril, grön
sandjägare & sorgmantel.] På sydsluttningen
av den ås, som jag följer under min fortsatta
färd, ligger en gammal grusgrop. Utanför
gropens mynning får jag syn på en liten grön
skalbagge. Det är sandjägaren, Cicindela
campestris. Då jag närmar mig, tar den till
flykten men landar efter en kort flygtur på
den sandiga sluttningen i grusgropen och blir
sittande alldeles orörlig. Strax bredvid sitter
en stor fluga. Den vänder sig ett par gånger
liksom för att finna en bekvämare vil-
ställning. Men siestan blir kortvarig. Den
påpasslige sandjägaren gör ett blixtsnabbt
anfall och borrar sina kraftiga käkar j flugans
mellankropp. De tumlar några varv i sanden,
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varvid flugan försöker bli kvitt sin
motståndare. Det lyckas inte. Med ett
ömkligt surrande tar flugan farväl av sitt
lättjefulla liv. Ett av de tusentals dramer i
miniatyr, som varje stund utspelas i
markerna. [s. 176]

Slottsbacken. Dag Hammarskjöld, 1962:9-
16. Myrstammarna börjar sina traditionella
gränsfejder. I gruset bygger grävsteklarna
sina hålor, och när solen bränner, ser man
dem – halvt flygande, halvt springande – gå
på ivrig spindeljakt, drivna av instinkten att,
med lika grymma som raffinerade medel,
sörja för okända efterkommande. Kampen
för tillvaron i denna mikrokosm kunde gett
Henri Fabre stoff för ännu en volym i hans
”Souvenirs entomologiques”. [s. 15,
posthum text av Hammarskjöld, som FN:s
generalsekreterare 1953-1961 en av våra
riktiga världskändisar.]

Kring Koster och sydvart. Åke Hall,
1964:203-217. I sista majveckan i fjol seg-
lade jag norrut i Kosterfjorden. Söder om
Saltö drog en humlevandring ut över fjorden
mot Sydkoster. Det var hundratals, tusentals
insekter som fördes ut över fjorden av den
obeskrivliga doften av Koster. [s. 215]

En skånsk resa. Stefan Edman, 1996:70-89.
Kaprifolblomman pollineras av nattflyn och
egentligen är den med sinnrika hormon-
klockor programmerad för att under några
korta sena kvällstimmar sända ut sina
lockande doftsignaler. Ändå nås vi nu, mitt

på blanka förmiddagen, av de ljuvliga
aromerna, som för insekter betyder ”kom
och njut”. [s. 72]
 Flicksländorna,  med  sina  små  blå
svartbandade kroppar flimrar över säv och
starr i eftermiddagsljuset. [s. 79]
 Skalbaggar och andra insekter, däribland
många sällsynta och fridlysta arter, finner
sina favoritmiljöer i bokskogarna, i gamla,
stora träd och träd som självdött och befinner
sig i olika stadier av förmultning. [s. 83]
 När  mörkret  faller  ser  vi  plötsligt  en
lysmask. Det är den larvformiga honan – hon
blir aldrig vuxen! – av skalbaggen Lampyris
noctiluca som ligger här och signalerar om
kärlek från den kringflygande hanen (som
också kan bioluminiscensens ädla konst, det
vill säga att framkalla ett kallt, blågrönt ljus
genom att oxidera fett i några segment av sin
kropp). [s. 87]

Till fots på Skåneleden. Solveig Ståhl,
1996:178-193. I fältbiologernas handbok
och i andra skrifter har vi inhämtat att här
liksom i Skäret, den större sprickdalen, ska
det finnas knott som är relikter från istiden.
De förekommer annars bara i fjälltrakterna
men klimatet nere på ravinens botten passar
dem. Vi spanar ivrigt men förgäves efter
dessa flygfän. Lika gott – hur skulle vi ha
kunnat skilja istidsknott från vanliga
skånska? [s. 185]

Naturlig mångfald. Mats Ottosson, 2009:77-
88. I södra Sverige har småkrypsmyllret det
senaste decenniet fått påfyllning av en rad
färgstarka nykomlingar från kontinenten,
som den stora regnskogsvackra skimmer-
fjärilen [foto s. 89], den mäktiga kejsartroll-
sländan, den snyggt randiga (och harmlösa)
getingspindeln och de gulröda glödsandbina
– som far som glödande kol mellan
bärbuskarna och de små bohålen i gräs-
mattan och hjälper trädgårdsägarna med
pollineringen. [s. 78]

De äldre av STF:s årsböcker var rika på vackra tecknade
vinjetter, som denna av Emmy Biberg.
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 Almsjukan slår inte bara ut almarna utan
också almsnabbvingen (en charmig men
förbisedd dagfjäril) och andra insektsarter,
samt mossor och lavar som trivs i almens
ovanligt trånga fuktiga grenklykor av
ungefär samma skäl som fotsvamp trivs
mellan våra tår. [s. 87]

Naezéniana
Rubriken, som hämtats från det artepitet som
refererar till den kreative umeläkaren Daniel
Naezéns efternamn, samlar här en del texter
i vilka personer namnges och beskrivs. I
vissa fall handlar det mer om platser med
stark koppling till enskilda personer.

Hur jag fann östra Skåne. H. Fröding,
1899:117-140. Min värd [i Esperöd] visade
mig sitt arkiv – huvudsakligen ett arf efter
Lundaprofessorn Fallén – som i hög grad
intresserade mig. Denne lärde naturforskare
och entomolog (död 1830) tycks hafva varit
en sorts Gjörwell i afseende på anteckningar
och litterär samlingslust. Lyckan gjorde, att
han därtill var en ganska god bokbindare,
som själf band in hela sin samling,
därigenom underlättande såväl dess
förvaring som läsning. Banden innehålla en
massa bref från kamrater, lärjungar och
vetenskapsidkare (bland annat från ton-
sättaren Hæffner, som äfven var insekt-
samlare), biografiska anteckningar och
omdömen om samtida i Lund (detta tycks
vara samlingens pärla), verser tryckta och
otryckta, epitafier, förteckningar m. m. [s.
126; Carl Fredrik Fallén var född i
Kristinehamn 1764; han grundade som
professor i naturalhistoria de entomologiska
samlingarna i Lund och intresserade sig
särskilt för Diptera och Hemiptera.]

Människor under fjäll. Lars-Olof Ekeberg,
1957:93-107. Före 1914 samlade de [fyra
bröderna Holmbom] bland annat ägg och
insekter till vetenskapliga institutioner i
Berlin, Halle, Hamburg och Osnabrück och

till en engelsk firma som handlade med
naturalier. […] Erik hade dessutom i sin
ungdom utbildat sig till konservator hos den
berömde Gustaf Kolthoff i Uppsala och fick
god användning för sina talanger. [s. 105]

På väg. Några reflexioner kring en vandring
från Treriksröset till Smygehuk. Gustav
Hansson, 1971:313-328. Den ljusnande
midsommarnatten i Tibble by utanför
Leksand. Jag står vid riksspelmannen Knis
Karl Aronssons stugknut och ser hur en
tallsvärmare likt en kolibri suger nektar ur
kaprifolens blommor medan spelmannen
Lars Jobs kommer spelande nedför byvägen.
[s. 321]

Daniel E. Næzén. Kulturpionjär i 1700-
talets Västerbotten. Henrik Sandblad,
1980:129-139. Efterhand fann han dock
norrlandsfloran alltför fattig och ägnade sig
i stället under åtskilliga år främst åt
insekterna, ett område där Sverige vid denna
tid hade en rad internationellt auktoritativa
forskare, med vilka Næzén från sin nordliga
utpost inledde en tidsödande korrespondens
om sina fynd. I en tät ström insände han dem
till Vetenskapsakademien i Stockholm, i
vars Handlingar åtskilliga blev publicerade.
Snart vann han sådant anseende som ento-
molog, att han 1793 invaldes i akademien,
vilket måste ha varit en utomordentlig
uppmuntran i isoleringen. Hans finaste fynd
var en nattfjäril, som enligt Carl Peter
Thunberg, Uppsalas ledande naturhistoriker,
var en av de vackraste i sitt släkte Tortrix
"med sina högt purpurfärgade och tillika vid
bottnen av guld lysande vingar". Den
påträffades av Næzén omkring Umeå i
myckenhet i början av juli, och den fick av
Thunberg namnet Tortrix Næzéniana. Men
denna forskning, liksom all annan som
Næzén bedrev, hämmades svårt av brist på
litteratur, där han kunde avgöra hur
originella hans fynd var. Därom fick han
rådgöra per brev med experter söderöver,
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eller sända ned sina exemplar till dem, vilket
kunde ta många månader när isen hindrade
sjöförbindelser. Han kunde också rita av sina
insekter, vilket han med sin tecknar-
skicklighet gjorde, men ibland under vintern
skriver han att det får anstå till våren, därför
att det norrländska mörkret hindrar exakt
avbildning. [s. 134-135; arten beskrevs av
Thunberg 1797 i uppsatsen Någre nye Natt-
fjärilar af Bladrullare-slägtet, vilken ingick
i K. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar
18 (7-9): 165-171; kallas nu guldknoppmal,
Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller,
1775) och förs till familjen Prodoxidae.]

Ett skjutjärn i Småland. Michael Tjelder,
2008:95-104. Och om aftonen dansar en
mexikansk danstrupp från Tijuana i kapp
med myggen i den småländska sommar-
natten när vi intar vår texmexbuffé. Det
känns mycket likt autenciteten i en
charterresa till spanska solkusten. [s. 101;
besök på Big Bengts High Chaparral.]

Ett Sverige på spåret. Mats Wigardt,
2011:37-44. Lars Israelsson i Gällivare drev
det omskrivna myggmuseet vid Europas
största myrområde, Sjaunja. Resenärer på
Inlandsbanan fick där på ett både
pedagogiskt och handfast sätt lära sig mer
om de 3518 myggor som lever på varje
kvadratmeter myr. Multiplicera det med
285000 hektar så blir det väldigt många
myggor … [s. 44]

Naturskydd
En förvisso tråkig men passande rubrik som
fått samla några texter med fokus på skyddad
natur av olika dignitet. Diskussionen kring
insamlingsförbudet i Abisko nationalpark
finner jag särskilt intressant.

Svenska Turistföreningens turiststationer. I.
Abisko turiststation. T.B. 1911:306-318.
Därför minskades äfven gästantalet mot
midten av juli, och till minskningen bidrog
nog i sin mån, att trakten kring Abisko blifvit
nationalpark, där hvarken djur eller växter
få tagas eller insamlas. De föregående åren
ha botanisterna och insektsamlarna haft sin
hufvudstation vid Abiskojokk. Nu är det
förbjuden mark närmast däromkring, hvarför
de draga sig till andra platser. Själfve
Abiskobotanisten par préférence, eller som
järnvägsfolket kallar honom: ”vår
professor”, uppslog detta år någon tid sina
bopålar vid Riksgränsen. Tvifvelsutan var
en lagbestämmelse erforderlig för att stäfja
det hänsynslösa sköflandet af sällsynta
insekter och växter vid Torne träsk. Så hade
man t. ex. hört en tysk fångstman berömma
sig af att sommaren 1909 ha fångat flera
tusen exemplar blott af en enda, ytterst
sällsynt fjärilsart. Fråga är dock om saken
blifvit nöjaktigt ordnad därigenom att
totalförbud utfärdats för ett område vid
Abiskojokk. Å ena sidan är fridlysning af
den smala jordsträckan därstädes knappast
tillfyllestgörande, då nästan alla de
sällsyntheter man vill skydda ej äro

Den fjäril som Thunberg namngav efter Daniel Naezén
finns avbildad på en modern återutgåva av en av hans
skrifter.
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koncentrerade där utan spridda på flera
ställen kring Torne träsk; och å andra sidan
är det nästan väl sträft att just för en så talrikt
besökt plats som Abiskojokk fastställa så
stränga bestämmelser, som nu blifvit
gällande. Böter, som kunna uppgå ända till
1,000 kronor, äro stadgade för den som tar
något exemplar af äfven de vanligaste örter,
som täcka marken på långa sträckor, eller
för den som dödar den allra allmännaste
insekt, så att några skämtsamma bergbe-
stigare ibland roade sig med att söka uträkna,
huru stora penningsummor deras batalj mot
myggsvärmarna skulle kunna kosta dem.
Antagligen skulle förbudet blifva både mera
effektivt och mera möjligt att efterlefva om
det dels utsträcktes till ett område af t. ex.
tio kilometer rundt om hela stranden af
Torne träsk och dels inskränktes till vissa
angifna djur- och växtarter. [s. 307-308]

Natur och naturreservat i Värmland. Björn
Ehrenroth & Jan Schützer 1985:93-116.
Döda träd och grenar städas inte bort. Detta
bidrar till att Nötön hyser en artrik svamp-
och lavflora. Även vedlevande skalbaggar
gynnas. En inventering visar att flera arter
har sin enda kända värmländska förekomst
i reservatet. Av övriga insekter konfronteras
besökaren i första hand med stickmyggan,
som periodvis under sommaren förekommer
i sådana mängder att vistelse utan
myggmedel blir omöjlig. [s. 108]

Nationalstadsparken. Jens Wahlstedt,
1998:68-77. Totalt har man iakttagit över
250 fågelarter inom Ekoparkens gränser, 800
olika blomväxter samt mängder av olika
insekter (många mycket ovanliga). [s. 73]

Dubbelt upp bland skären. Michael Tjelder,
2006:54-67. Vi stävar norrut i sakta mak och
kommer den sällsynta eldskinnbaggen på
spåren. Den är koncentrerad till ön Lindholm
i Stora Rimmö naturreservat, en till lind

bunden insekt som känns igen på sin
markanta teckning i rött och svart. [s. 66]

Bi i egen och annans skog
Biodling är en verkligt lovansvärd gren av
den praktiska entomologin kopplad till
honnörsord som honung och pollinering. All
cred till de entomologer som håller bin!

En hembigård. B. 1916:395-396. Den här
avbildade bigården, som tillhör lantbrukaren
J.H. Söderlund i Grillby, Litslena s:n,
Uppland, anlades 1901 med ett enda
bisamhälle, som under årens lopp vuxit ut
till 45.

Granne med stora världen. Calla Anrick,
1962:97-115. Och en junidag sitter vi på
gräsmattan och dricker morgonteet under
den gamla Åkeröapeln, som blommar med
ett överdådigt slöseri. Hela trädet är fullt av
ett susande surr. – Har ni bin? Brukar våra
vänner fråga. Har vi? Vad skall egentligen
ske enligt uråldrig lag – OM BI – när det
händer att ”Nu flyger bi bort i annans skog”.
Våra bin har själva installerat sig i
redskapsbodens sydvägg. Ett förlovat land.
Ett land som flyter av honung. [s. 99]

Kring Bolmen och Sunnerbo ryar. Karl
Salomonsson, 1968:313-329. Över sandiga
plättar brer backtimjan ut sina täta mattor,
aromatiska, så att t.o.m. sanden tycks få liv
och doft i dess närhet. Nu är binas
svärmningstid, och vi hämtar hela fång av
den kryddstarka växten för att gnida in
kupan med, så att bisvärmen ska lockas dit
och trivas. [s. 329]

Till Sorunda. Ylva Eggehorn, 1979:119-125.
Biodlare, färgfoton, s. 124-125. [Dikt]
Biodlaren: Biodlaren vandrar sakta omkring
i morgonsolen:/ smält honung faller över
hans axlar,/ Fruktträden skummar över av
blom,/ trädgården har brustit ut i ett doftande
jubel,/ applåder och visslingar utväxlas
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mellan/ löv och upprymda fåglar./ Med
dansen i hjärtat/ flyger bina ut på
arbetsfälten./ Biodlaren vandrar sakta
omkring i/ morgonsolen. [s. 125]

Selmas Värmland. Josefin Olevik, 2012:23-
36. Selma Lagerlöfs sista ord i Gösta
Berlings saga:
 Kanske  det  dock  ska  fröjda  er,  att  era
namn åter ljuda i samband med de älskade
gårdarna? Må all glans, som har tillhört ert
liv, åter falla över den trakt, där i han levat!
Ännu står Borg, ännu står Björne, ännu
ligger Ekeby kvar vid Löven, härligt
omkransat av fors och sjö, av park och
leende skogsängar, och när man står på de
breda altanerna, svärma sägnerna omkring
en som sommarens bin.
 Men på tal om bin, låt mig berätta ännu
en gammal historia! Den lille Ruster, vilken
som trumslagare gick i spetsen för svenska
armén, när den 1813 ryckte in i Tyskland,
kunde sedan aldrig tröttna att berätta
historier om det underbara landet i södern.
Människorna där voro höga som kyrktorn,
svalorna voro stora som örnar, bina som gäss.
- Nå, men bikuporna då?
- Bikuporna var som våra vanliga bikupor.
- Hur kom då bina in i dem?
- Ja, det fick de se sig om, sade den lille
Ruster.
 Kära  läsare,  måste  jag  inte  säga
detsamma? Här ha nu fantasiens jättebin
svärmat omkring oss under år och dag, men
hur de ska komma in i verklighetens kupa,
det få de sannerligen se sig om. [s. 36]

Rofyllt i Vänerland. Ingar Lindholm,
2006:144-157. Nektardansen. Bin surrar inte
med varandra, de dansar. Dansen berättar
var nektarn är i förhållande till solen. I dag
har det mörkare nordiska biet blivit nästan
helt undanträngt av gula bin från Medel-
havet. På Lurö, som är deras skyddsort, kan
man fortfarande få se de nordiska bina dansa.
[s. 148]

Folklore
Under denna rubrik återfinns ett blandat
material av legender, skrönor och äldre sätt
att hantera insekter för praktiska ändamål.
Allt mycket läsvärt!

Från Piteå till Bodö. Odal Ottelin, 1894:63-
84 Snart nog märkte vi, att vi närmade oss
Lappmarken, i ty att vi fingo göra den
mindre angenäma bekantskapen med
Lapplands landsplåga, myggen, och i mitt
sinne önskade jag allt ondt öfver käringen,
hvars fel det är, att det finns mygg här i
världen. Det är nämligen den kvinnliga
nyfikenheten, vi, enligt folksägnen, ha att
tacka för dessa älskliga djurs tillvaro. Vår
Herre hade samlat en hel mängd insekter och
kryp i en säck och lämnat den åt en gumma,
för att hon skulle kasta den på elden. Men
hon ville naturligtvis först titta efter litet,
hvad det fanns för rart i säcken, och när hon
öppnade den, flögo myggorna ut, och hon
kunde omöjligt få tag i dem se’n. Så få vi nu
lida för en kvinnas vetgirighet, och inte är

Gösta Berling som Einar Nerman uppfattade honom.
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det underligt, om man ibland småsvär och
önskar allt ondt öfver henne. [s. 69]

På strövtåg i sydvästra Hälsinglands
finnskogar. Dag Strömbäck, 1923:139-160.
I Gropabo, den övergivna vallen bredvid
Brattskuru, bor trollkäringen. Ve den, som
råkar ut för hennes misshag. Var det icke
hon, som lät hela vallen översvämmas av
vita kryp? I stora skaror kommo de,
fördärvande allt i sin väg. I mjölken, smöret,
osten, ja i allt som tänkas kunde visade de
sig. Ingen vågade längre bo på Gropabo. –
Nu står vallen öde och tom. Endast några
mossbelupna stockar och bräder visa, var
”störset” en gång funnits. [s. 158]

Målare Pettersson. Albert Engström,
1925:189-207. Men där hängde en
fårskinnsväst också i skansen. Den tog jag
istället för skjorta. Engström har väl inga
lopper i’n? – Ånej, inga som är farliga för
Pettersson. Är Pettersson rädd för lopper? –
Ja, för bondlopper. Jag har målat hos bönder
ibland långt oppe i Roslagen och de har
lopper som är så jäkliga, så när en vill ta
dom, så sätter de sej på bakbena och tar
spjärntag och visar tänder. [s. 193]

Leva i skärgård. Erik Jonson, 1934:281-319.
Endast terriern visar någon större liv-
aktighet. Sedan han upptäckt, att han är det
största djuret på holmen, inlåter han sig i en
försiktig duell med en skalbagge. [s. 317]

Sareksommar. Mattis Möller, 1939:336-351.
Myggorna är som besatta. Men vi kommer
upp på fjällheden till slut. Här blåser litet och
vi tar oss en rast, sätter oss på var sin ristuva
med en bäck inom lagom räckhåll, tittar på
utsikten och pratar. Om fjällen med de
hedniska namnen – Kåtokjokotjkaskatjåkko
- om fjällblommorna, om fåglarna och om
myggorna. Jag kommer på en gammal lapsk
saga, som jag hört någon gång, sagan om hur
myggen skapades: ”I tidernas början, när

Vår Herre skapade alla varelser av våt lera,
då hände en dag – en varm dag, som den här
– att Han kände sig trött och dåsig av allt
skapelsearbetet. Han lade sig då i skuggan
av ett träd i det nyskapade mjuka gräset för
att sova en stund. Men när Vår Herre just
hade somnat, kom djävulen framsmygande
– han hade på avstånd spionerat på arbetet
och skulle nu passa på tillfället att få göra
något, han också. Han tog en ordentlig
klump av skapelseleran och började knåda
till ett djur, blåste på det, som han sett Vår
Herre göra och så var vargen färdig,
djävulens förstlingsverk. Men just i samma
ögonblick vaknade Vår Herre och djävulen
måste fly, men dessförinnan blåste han
hastigt på alla de lersmulor, som blivit över
och som låg kringströdda i gräset – och upp
flög en svärm av myggor och knott, renstyng
och bromsar. Så gick det till, när dessa
lappens och renens gissel blevo skapade.”
[s. 342-343]

Vägen till Virihaure. Sten Selander,
1942:343-373. Men i tropikerna finns inte
sådana överväldigande massor av ängs-
blommor. Och inte så mycket mygg. Ingen
barmhärtig vindpust jagar bort deras
oräkneliga myriader. De bolmar upp som rök
ur videsnåren. De sitter i lager på hattar och
kläder. De följer i ens kölvatten som en tät,
tre meter hög molnstod. Varje gång man
med en mekanisk gest tar sig i nacken, får
man handen full av blod och mygg. Det är
omöjligt att stå stilla så lång stund som krävs
för att anteckna växterna bredvid stigen.
Man kan inte stanna, inte pusta ut, inte göra
något annat än marschera på i stormtakt, med
svetten rinnande i ögonen, blind för all
härlighet runt omkring, fylld av dovt,
maktlöst ursinne. Linné, som var en from
man, anför någonstans Lapplandsmyggen
som bevis för Guds visdom. Ty, skriver han
ungefär, sedan Adam och Eva fördrivits ur
Eden, skulle ett jordiskt paradis ha stridit
mot den gudomliga världsordningen. Därför
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tillät Gud myggen att bli så talrik i Lappland,
där eljest det jordiska paradiset hade
återfunnits. Vi, som inte fått koxa lika djupt
i försynens avsikter, yttrade oss inte så
förstående om myggen. Vad vi sade kan vara
onödigt att upprepa. Det får vara nog att
påpeka, dels att våra samtal innan vi hunnit
upp på kalfjället egentligen bara rörde sig
om ett enda ämne, mygg, dels att den som
inte är heroiskt okänslig för myggplågan
helst bör välja en annan tid än heta
sommardagar för att gå genom Tarradalen.
[s. 347-348]

Ett barn upptäcker naturen. Erik Rosenberg,
1953:229-251. Det var en ganska snabb
vandring den sensommarförmiddagen över
den vida Prästängen, på åkervägar.
dikesrenar och över Varnbäcksspången. Mor
gick före, jag efter, vi var på väg mot
stationen. Strax innan vi kom in i
björkbackarna vände jag mig om och gick
baklänges. Det grumlades en smula i ögonen
och knep ihop om halsen. Där låg slätten och
lövdungarna och alla de röda och gråa
stugorna, och över dem höjde sig den mörka
skogen med Stora tallen och Stora granen.
Det var Valundabygden, där var jag född och
där hade jag levt mina första tio år. Och i dag
– på min födelsedag – skulle jag fara bort
för att i bästa fall blott få komma tillbaka på
tillfälligt besök. Det var vemodigt. Dagen
var grå, det hade regnat på morgonen och
luften kändes kylig. Där jag stod på
backsluttningen växte blå knappvädd.
Duvna humlor och fjärilar satt på
blommorna. Jag sträckte försiktigt ut handen
och tog en fjäril – jag vet nu att det var en
citronfjäril – som hängde med hopfällda
vingar på en väddblomma, tittade på honom
och sade: Adjö! Så satte jag fjärilen
försiktigt tillbaka igen, gjorde helt om och
började springa på stigen mellan de höga
björkarna.
 Den barnsliga episoden med citronfjärilen
gör att min avfärd från hembygden står

fullkomligt klar i minnet efter fyrtio år. Det
var väl närmast en plötslig och oreflekterad
ingivelse, men den kan ju fattas som ett
symboliskt avsked till de marker och de
vilda varelser jag var så fäst vid. I varje fall
var scenen äkta, det fanns ingen åskådare
och för ingen människa har jag talat om
saken förrän nu. En annan sak vittnar
händelsen också om: jag visste ju så väl att
den där gula fjärilen med den lilla rödaktiga
pricken på de lustigt skurna vingarna vid
regnväder lät sig tagas och behandlas hur
som helst. Vid tio års ålder kände jag faktiskt
till en del om de vanligare naturförete-
elserna. Jag hade ju då ”studerat” djur och
blommor i fem år, dels på egen hand, dels
frågat ut de äldre. Någon annan ”litteratur”
än folkskolans naturlära kände jag icke till.
[s. 229; Rosenberg var en legendarisk
fältornitolog.]

Vallfärd till Omberg. Gustav Sandgren,
1957:49-68. Kan man, som vi gjorde,
komma till dem [två stora vildaplar] mitt
under blomningen, bör man stanna ett tag
och lyssna till naturväsendet som bor i dem.
Man hör det tala med en mild orgelstämma
sammansatt av miljoner flygfäns röster och
man kan då åkalla aplarnas gudom som sänt
detta träd, vars hemland egentligen är
sydliga Asien, upp hit för att förgylla
barrskogens tunga grönska med doftande
blom. [s. 56]

Vandring längs Kävlingeån. Torsten
Malmberg, 1961:281-304. Öster om Lund
har den [Fågelsångsbäcken] skurit sig djupt
ned i siluriska bergarter, och denna lokal är
ett klassiskt exkursionsmål för både
geologer, botanister och zoologer. Det var
här Linné på en av sina exkursioner under
lundatiden så när hade mött sitt öde i form
av den mystiska, stickande ”Furia
infernalis”. [s. 292; Linné beskrev verkligen
en sådan art i Systema Naturae 1758 och
namnet betyder ”helvetets vrede”; arten
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tycks dock endast existera i folktron och
troligen var det bara någon broms som stack
Linné. ]

Att växa upp i norrlandsstad. Sven
Vallmark, 1969:144-157. Dagens turist ser
ett och annat ”kulturreservat” längs någon
gammal gata och tänker kanske längtansfullt
på idyllernas svunna stad. Men han känner
inte lukterna, hör inte dödssurret från de
flugsvarta, smetiga flugfångarna som hängde
i alla kök och i många boningsrum, halkar
inte på svallisen över brunnskaren, behöver
inte pulsa i snön genom halvmörka gator,
märker inget av utedassens stank, av
fattigdomen, av samhällets variga sårskorpor
och nöd. [s. 156]

Linné på Öland. Bertil Gullander, 1974:86-
109. I den släta vita sanden fann de en
mängd myrlejongropar, vilka sysselsatte
sällskapet en stor del av eftermiddagen. De
tycks ha haft stort nöje i studiet av
myrlejonet i botten av gropen och bytet, den
nedfallna myran, som förtvivlat arbetade på
att komma ifrån sin fiende genom att försöka
springa upp genom sandkornsraset i gropens
branta väggar. ”Skiutsgossarne sade, att
desse kallas Sandpiller och lärde oss att blåsa
i Hohlan, då sanden flög undan och insectet
låg bart på botn”, säger Linné om myrlejonet
i dagboken.”
 Här passade de unga medresenärerna på
att spela mästaren ett spratt. På kroppen av
en taggbock fäste de huvudet av en ekoxe på
visade Linné på fyndet, vilken märkligt nog
inte genomskådade skämtet utan beskrev
djuret noggrant. [s. 107; så här skrev Linné

is sin reseskildring för 19 juni 1741: En
scarabaeus fanns död och upptorkad på
sanden. Hufvudet, halsen, magen voro
mörkbruna med små utgräfda punkter.
Bröstet var inunder ludet och på sidorna
taggigt. Hela kreaturet var stort som en
hornoxe, men rundare.]

Fem dagar på Sörmlandsleden. Hans
Nelsäter, 1979:253-263. Flickorna, som tagit
sig en morgonrunda, kommer genast fram
och berättar om ”ett hemskt äckligt djur med
massor av ben som hänger i en tältlina under
yttertaket”. Vi hade aldrig sett något
liknande och i vårt morgonsömniga tillstånd
tog det sin tid att artbestämma djuret.
Dessutom hade djuret 12 ben! Insekter har
ju i allmänhet 6 ben – mycket intressant. En
insekt måste det vara, men det finns ju
faktiskt 18000 olika insektsarter i Sverige
att välja på. Plötsligt mindes vi en artikel i
DN som beskrev sländors liv och vi blev på
det klara med att det var en slända som var
på väg ut ur sitt liv som larv. Men var det en
jungfru-, flick- eller trollslända? Och hur
hade den kommit hit under vårt tält som ju
stod på torr skogsmark? Nåja, där satt den
nu uppkrupen på en tältlina i skuggan av
yttre tältduken. (Larver som ska till att bli
slända efter att ha levt några år i vatten
brukar ömsa hud för sista gången i
morgonskymning). Flickorna smög med
försiktig nyfikenhet fram till sländan då och
då, "för att kolla läget". Efter en dryg timme
var hela sländan ute ur sin "tvångströja" och
tog sig på något sätt upp ovanpå tältet för att
i solen värma sig och göra sig beredd att
flyga. Nu såg vi att det var en vanlig
trollslända – lång bakkropp och olikformade
vingar men ganska blek i färgen. En
muskelsammandragning for genom kropp
och vingar liksom för att få fart på nerv- och
blod banor. Så med ens knäade den till,
släppte litet sekret på tältduken och for iväg
och var borta för alltid. [s. 258]

Linnés beskrivning av Furia infernalis i Systema Naturae
1758.
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Östgötaskär. Sten Regnell, 1983:164-185.
Vid Fyrudden ligger nu en av dem [skutorna]
med läckor i bottnen som skall tätas. En pyts
fylld med torrt sågspån förs på ett långt skaft
snabbt ner i vattnet och in under trålarens
botten, sågspånen kommer fria och sugs in
mot läckorna och tätar (fastän det syns ju
inte uppifrån). På kajen står en intresserad
åskådare och tittar på, förvånad: - va gör ni?
- vi myrer - ??? Hundra eller kanske femtio
år tidigare hade frågan inte behövt ställas;
alla, eller nästan alla, visste väl vad myrning
var, metoden som jämte pumpning höll den
östgötska bondeseglationens skutor flytande.
I stället för pyts använde man potatiskorgar
och i stället för sågspån myrstackar, som
alltså gav namn åt metoden och som
möjligen var effektivare än sågspån, men
vilken modern människa går ut och samlar
myrstackar? Det gjorde dock det gamla
skutfolket, i stor skala ty det gick åt mycket.
"Di to så mycke stacke att de va nästan
omöjlit å hitte nån på öera" . [s. 181]

Liv och leverne kring en vattenled. Edvard
Matz, 1995:45-59. Skepparen sätts i land och
återkommer efter en natt med två säckar –
myror! Det var en på segelskutornas tid
användbar metod, detta: myrstackarna (!)
stjälptes överbord, sögs där in mellan borden
och tätade läckorna. [s. 47]

Alla de tafatta breven från kollo. Edvard
Matz, 1994:60-73. Fast en sommar, minns
jag, gick jag mest hela tiden omkring så här,
ler Christina och sätter händerna för båda
öronen. Någon vänlig själ bland de stora
flickorna hade berättat om tvestjärtar som
kröp in och byggde bon i öronen på små barn
… [s. 64; ingen mindre än skådisen Christina
Schollin, dvs Pernilla Wahlgrens mamma
som berättar detta.]

Örum 5:3. Kristina Lindström, 1996:150-
165. Det är lördag och den sjunde
generationen sitter i sluttningen mot väster

och väntar på att flugorna ska dö. […]
Ann-Marie har målat fönstren i några dagar,
det är därför de måste spruta, det är enda
sättet att få bort så många flugor. […]
Småbarnen rusar en trappa upp till rummen.
Men Oscar som är störst får först ta fram
dammsugaren och städa bort alla de döda
flugorna. [s. 153 & 157]

Mordängel i prästkappa. Erik Janson,
2007:137-148. Det framkom att det fanns
gott om arsenik i prästgården. En av
husmamsellerna förvarade giftet i sin byrå
och använde det för att döda flugor och
råttor. Över huvud taget fanns det farliga
giftet i var eller varannan gård på lands-
bygden vid den här tiden. Det användes inte
bara som rått- eller fluggift utan också som
djurmedicin, framför allt till hästar. Och det
var mycket lätt att få tag på. [s. 139]

Att rädda är väl ingen konst. Ingar
Lindholm, 2004:87-96. Somliga skadedjur
trivs så väl i gamla hus att de kan kallas
kulturarvets stora fiender. De som angriper
virke är husbock, praktbagge, splintbaggar,
hästmyra, mjuk och strimmig trägnagare och
blåhjon. […] Även latmasken skadar gamla
hus. Den bör ägare helst inte drabbas av. [s.
90]

Gungande glaspärlevärldar
Här återfinns några ordlekar som beskriver
olika insekter i mer poetiska ordalag.
Rubriken hämtad från den kände barnboks-
författaren Lennart Hellsings okynniga
penna.

Dagen gryr. Lennart Hellsing, 1954:44. Med
förvånade ögon ser nyckelpigan hur
spindelväven förvandlats till en vintergata
av sakta gungande glaspärlevärldar.

Höstlig kanalseglats. Folke Dahlberg,
1954:243-252. Det är en underbar dag,
sländornas dag. Sprött rassel från deras
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vingar låter som snöfall. Kropparnas
hasselbruna och vårgröna emaljfärger är
slösande hållbara i förhållande till deras
korta liv. Svamparnas åldrande och död är
däremot ett bortsmältande, ett snabbt
försvinnande i nära anlutning till livskurvans
höjdpunkt. [s. 250]

Dagbok från Tåkern. Bertil K. Johansson,
1983:157-163. På eftermiddagen sjunger
fjädermyggen och den stora mängden gör att
de hörs. [s. 161, färgfoto]
 Men vad? En ton på sinnenas tröskel ur
Tåkerns orkester? En ton som bara hörs med
yttersta ansträngning. Spelmännen är
flicksländor i parningsbestyr och ägglägg-
ning. De spelar med de sprödaste violin-
klanger. Tusenhövdad är skaran i
Lundtorpskanalens vindöga. Det är årmil-
joners inprogrammerade erfarenhet som gör
att flicksländorna bara framträder i
godväder. [s. 163]

Paddelrundtur i Bergslagen. Per Stymne,
1995:29-43. Kvällsdopp i sjön. Massor med
knott, glädjedödare. Orolig kvällshimmel.
[s. 29]
 Flytande på brunt vatten över  en botten
av dy och omgivna av näckrosor och svärds-
liljor gör vi slut på det sista av skaffningen.
Som små helikoptrar rasslar trollsländorna
fram över vattnet och rundar oss nyfiket –
om nu små djur kan vara nyfikna. [s. 42]

Vandra mellan vandrarhem? Gunnar
Andersson, 2004:121-128. [121]. Slumrar
ett slag, men vaknar ganska snart och slukar
en halv dagsranson av torkad frukt, samtidigt
som ett par insekter viner förbi. En
zeppelinare följd av en illgrön helikopter.

Flugblomster och mullbärsträd
I och med att botaniken är väl företrädd i
årsböckerna dyker det även upp en del
insekter pga deras mellanhavanden med
växterna. Mycket handlar om flugblomstret

och dess så sofistikerat bluffade pollinerande
crabronider.

Bland flugblomster och kåltistlar. På
kamerajakt kring Billingen. Severin
Schiöler, 1929:200-214. Det originella
flugblomstret. Den lustiga, mörka teck-
ningen i blomkalken har en förvillande likhet
med ett i omgivningen vanligt, långsträckt
litet flygfä. Och blomstret undgår lätt
uppmärksamheten, då det mer än allt annat
liknar ett styvt, gulgrönt starrstrå, där några
av de där flygfäna gassa sig i solen. Vid ett
tillfälle såg jag för resten en sådan där fluga
göra visit hos ett flugblomster. Besöket
gällde, om jag förstod rätt, inte blomman,
utan de förmodade flugorna. Och besökaren
föreföll åtskilligt förvirrad, då samtliga
”flugor” på stängeln visade sig okänsliga för
alla försök till närmande. [s. 209]

Hane av rovstekeln Argogorytes mystaceus försöker
para sig med flugblomstrets blomma.
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En botanist på Gotland. Sten Selander,
1941:131-154. Strax utanför ringmuren i
Nordergravar bildar alltjämt bonässlan,
Ballota nigra, en kraftig rugge, och kring
dess blommor surrar ännu samma under-
sätsiga, svartgula bi, Anthidium manicatum,
som då jag första gången såg det just här för
mer än trettio år sen. [s. 132]
 Flugblomstrets  kalkar  likna  steklar.
Hanarna av en rovstekel, Gorytes, låta också
lura sig av likheten och slå ned på
blommorna, vilka på så sätt bli pollinerade.
Också flugblomstrets doft lär verka lockande
på Gorytes-hanarna. [s. 139, bildtext; avser
idag våra båda Argogorytes-arter.]

Frukter sommaren sått. Monika Brilioth,
1954:53-67. Skördetiden har kommit tidi-
gare de sista åren med den moderna rapsen,
detta nya, doftande och lysande inslag i den
uppsvenska landskapsbilden – så länge den
blir kvar och inte skadeinsekter, rapsbaggar
och deras anhang tar överhanden som i
Skåne, där rapsen tidigare var en lokal

specialitet och man aldrig trodde att den
skulle kunna övervintra norr om Småland.
Rapsen lockar de trolösa bina från deras
befruktande plikt hos äppelblommorna,
vilkas skära ingenycharm bleknar mot den
utmanande gula rapsens honungsdoftande
vampförmåga. [s. 54]

Högfjäll. Rune Sjödén, 1957:127-144. Så
blickar vi då äntligen ut över Vistas,
björkarnas, videnas, myggens väldiga
dalstråk. Därnere väntar oss alla fjällens
ljuvligheter: hjortronmyrarna, den tropiska
växtligheten under björkarna, lägereldarna.
Men medan vi drömmer upptäcker vi ett
bisarrt penseldrag i målningen; dalen
grönskar inte utan tycks kvida under en
blålila ton som skär sig mot sensommarens
övriga färger. Björkmätarlarven, vad annars?
Det går alltså så sakta med återhämtningen
efter 1955 års larvinvasion. Vi drar oss utför
sluttningen och råkar in i väldiga stråk av
spraktorrt dvärgbjörkris, det finns inte en
enda grön skiftning i de mörkbruna
rismassorna. På björkarna däremot har
stamskott skjutit fram, glatt ljusgröna
buketter i grenverkens trista livlöshet. [s.
144]

Botaniskt gränsland. Birger Lundberg,
1965:244-258. Sileshåret arbetade med sina
giller i ett växtsamhälle av helt annan typ,
nämligen myrmarken, som täcker stora
vidder av Hälsingland. Nästan dold i
vitmossan stack den fram sina tentakler. För
en liten skalbagge var det inte nådigt att
komma i beröring med de vätskedroppar,
som fanns i spetsen på varje sådant där
känselspröt. Obevekligt rullade sileshårets
blad ihop sig kring den matnyttige
inkräktaren, som sedan sögs ut på allt ätbart.
[s. 246 & 248]

Samspelet i naturen. Anteckningar från
Ekologiska stationen på Öland. Bertil
Kullenberg, 1974:175-191. [Olika insekter

Den svenske entomologen Bertil Kullenberg var med
och grundade en ekologisk forskningsstation på Öland
för studier i kemisk ekologi, fr a samspelet mellan
insekter och blommor.
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& entomologer på färgfoton, s. 177, 180,
181, 184 & 186-189.] Den berömde svenske
entomologen Gottfrid Adlerz strövade just i
sandmarkerna nedanför Västra Landborgen
i Algutsrum och Glömminge och gjorde sina
epokgörande observationer över grävstek-
larnas levnadssätt. [s. 179]
 Man har anledning att tro, att den kemiska
strukturen hos de intressanta Ophrys-doft-
ämnena är av s. k. terpenoid typ, sannolikast
då s. k. sesquiterpenoider. Det är därvid av
intresse att nämna, att vissa Ophrys-arters
blommor doftar som av de kända blom-
doftämnena av sesquiterpenoid typ, farnesol
eller nerolidol, andra som av blomdoft-
ämnena av monoterpenoid typ, citronellol
och geraniol, medan åter igen vissa
sydeuropeiska Ophrys-arters blomdofter
närmar sig i typen dofterna av de s. k.
cykliska sequiterpenkolvätena cadinen och
copaen. [s. 187; så här tekniskt kan det bli
när man släpper lös naturvetarna!]

Östergötland – ett framstående jordbruks-
län. Erik Månson, 1983:104-121. Och skade-
insekterna måste hållas under kontroll såsom
bladlöss i stråsäd och ärter, rapsbaggen i
oljeväxter osv. [s. 116]

K A Almgrens sidenväveri. Gerd Almgren,
1988:27-41. På 1730-talet infördes mullbärs-
träd i Sverige. Drottning Lovisa Ulrika
gjorde ett berömt försök med silkesmask-
odling i Kanton vid Drottningholm. Upplys-
ningens, nyttans och nöjets tidevarv hade
inträtt. Silkesodlingar anlades på flera
ställen, från Skåne till södra Norrland och
Finland. En medalj för silkesodlare instif-
tades år 1755. Sidentillverkningen åter-
upptogs. [s. 27-28; silkesodlingen gick inget
vidare i det svenska klimatet; försöken med
silkesodling sträckte sig över 14 år, utan
produktion av några stora mängder siden på
Drottningholm.]

Det storslagna Jämtland. Curt Lofterud,
1999:112-121. Allt det sköna är till för några
jordbins skull och självklart för släktet
guckusko. Jordbiet flyger glatt ned i
blommans toffel men finner ingen nektar och
inget pollen. Det kravlar för att komma ut
igen, men väggarnas insidor är hala och den
invikta kanten är omöjlig att forcera. Men
biet får faktiskt hjälp av guckuskon själv att
hitta ut. Inne i toffeln finns bruna streck. De
leder alla åt höger och är små anvisningar åt
jordbiet. Längst bak i toffeln finns små
vaxartade ”fönster” som släpper in ljus.
Ljuset leder biet bakåt. På botten i blomman
växer små hår som blir en sorts stege bakåt
och uppåt, ut ur blommans fängelse. Med
tredubbel säkerhet leds biet till den trånga
öppningen. För att komma ut måste insekten
krypa så tätt under pistillen att ryggen stöter
emot den.
 Efter  pistillen  finns  två  utgångar.  Vid
varje utgång sitter en ståndare som jordbiet
måste nudda med ryggen när den pressar sig
ut genom hålet. Då fastnar pollen på biets
rygg. Fastän jordbiet inte fick vare sig nektar
eller pollen flyger det ned i nästa gucku-
skoblomma, och i nästa och nästa. När det
då pressar sig fram under pistillen stryks
pollen av, och fröämnena kan befruktas. Då
jordbiet passerar ståndaren för den med sig
nytt pollen till nästa blomma och så vidare.
Så skapas möjligheter till nya frön och nya
guckuskor.
 Ganska  sällsynt  växer  flugblomster  i
blekekärrens närhet. Varje liten flugblom-
sterblomma liknar en stekel, och den
ovanliga blå färgen skimrar som hopslagna
stekelvingar. Flugblomster har ingen nektar
att bjuda ut. Men blomman luktar
stekelhona! Stekelhanen kläcks tidigare än
honan, och när hanen letar honor använder
han luktsinnet. Han känner den rätta lukten
från flugblomstret och slår sig ned på
blomman. Doften gör hanen förvirrad, och
ännu värre blir det när han känner att
blomläppens hår känns som honans hår. Han
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börjar helt enkelt para sig med blomman. Då
inträffar mirakel två. Hanens huvud stöter
emot två gula klibbiga ”paket” som fastnar
på hans huvud. Paketen heter pollinier på
fackspråk, och vart och ett innehåller
pollenkorn. Så flyger hanen vidare och gör
ännu ett försök till parning på ett nytt
flugblomster. Nu är det dags för mirakel tre.
När pollinierna på stekelns huvud nuddar vid
den blommans pistill fastnar de där.
Pollenkornen kommer ut och fastnar på
märket. Därifrån växer pollenslangar ned till
fröämnen som befruktas, och nya frön kan
börja växa. Denna otroliga specialisering är
mycket riskabel. Den kräver ju att
blommorna är färdiga exakt samtidigt som
stekelhanar av absolut rätt art föds.
Anpassningen mellan dem är en balansakt
med livet som insats. Skulle steklarna dö ut,
dör flugblomstren. Därför är flugblomster så
sällsynta. [s. 116-118; jordbin i släktet
Andrena benämns idag sandbin.]

I Tintomaras tassemarker. Kristina Lind-
ström, 2000:179-192. Elsa kanske ser det
hela lite mera med distans, för att delar av
släkten kommit utifrån. Hennes pappa kom
till Stavsjö för att bli banvaktare på
Nunnebanan, järnvägen som byggdes för att
rädda Kolmårdsskogen undan undergången.
 ”Då  märkte  de  också  att  alla  träd  voro
betäckta av nunnefjärilens larver, de små
trädfienderna, som kunna ödelägga miltals
med skog.” I Nils Holgerssons underbara
resa berättas om den vita, oansenliga fjäril
som vid sekelskiftet spred sig i Kolmården
i en sådan mängd att det bolmade som av rök
när de fladdrande fjärilsvingarna virvlade
mellan träden. En märklig grå rök som bara
spred sig … Fjärilen lade sina ägg under
trädens bark och på våren kläcktes nya larver
som åt granbarr. Gran efter gran blev
kaläten. Totalt ödelades tretusen hektar
granskog. 1899 års riksdag anslog 175.000
kronor för att bekämpa nunnefjärilen.
Soldater kallades in i ”nunnekriget”, och

Nunnebanan var en smalspårig järnväg rätt in i Kolmården på vilken man fraktade ut virke i samband med
barrskogsnunnans härjningar i början av 1900-talet.
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järnvägen byggdes från Vira ned till
Sandviken för att man skulle kunna frakta
bort angripen skog. Hundratals skogs-
arbetare från hela Sverige arbetade i flera år
med att avverka och barka. Och på de träd
som ännu klarat sig strök man limringar runt
stammen så att larver inte skulle kunna ta sig
upp. Nunnebanans livslängd blev kort. Efter
nunnekriget drevs person- och godsstrafik
på banan, men redan 1939 lades järnvägen
ned och rälsen började rivas upp. Nu är
banan cykelled.
   Tänk  om  den  varit  kvar.  Vilken
turistattraktion, säger Elsa. En liten smal-
spårig i järnväg, rakt in i den djupaste
skogen. [s. 188-189; i Nils Holgersson skrev
Selma om nunnans härjningar i kapitlet
Karrs och Gråfälls saga, en något
tillkrånglad fabel med ormar och älgar.]

Dagsländor på menyn
Fisketurismen har varit omfattande och
fjällvattnens ädefiskbestånd lockande. Ett
framgångsrikt flugfiske kräver järnkoll på
sländkläckningarna. Att äta lite egenfångad
fisk kunde även göra fjällvandrarnas
packning lättare.

Fiskebrev från fjällvattnen till fjolårs-
kamraten. Ossian Olofsson, 1932:233-256.
Redan i går lade jag nere vid Selsjön märke
till att dagsländorna höllo på att lämna sina
nymfhudar och krypa fram i form av skirt
bevingade flygfän. Här komma nu sådana
nyfödda sländor i stort antal flytande nedför
strömmen för att undan för undan bort-
snappas av fisken, som samlats till detta
dukade bord. En kraftig rygg- eller stjärtfena
klyver ytan och sländan försvinner. Ett
vattenvirvel här, en där visar, var en slända
just hamnat i ett hungrigt fiskgap. En vacker
”rise” av stor och måttligt stor fisk är som
bäst i gång. Det är vid 1–2-tiden på dagen.
[s. 237]

Gökträdet. Ett sommarminne från Jämtland.
K. Wedholm, 1932:317-323. Dagsländorna
fladdra lätta i luften och i vattenbrynet göra
fiskarna lekfulla språng. Ibland händer det,
att en slända faller ned på vattenytan.
Förtvivlat kämpar hon för sitt dagsländeliv,
men vattnet har redan fuktat hennes vingar,
de bära henne icke längre. Se där! Det
blänker till i djupet, en karmosinröd fisk rör
upp en plaskande vattenvirvel. Sländan är
försvunnen, hon har fallit offer för en
rovgirig fjällröding. Stundom är det en
silverskimrande harr eller en fläckig öring,
som visar sig i vattenytan och hugger en
munsbit. Sjön bebos blott av fyra fiskarter.
Den fjärde är laken, men hans klumpiga
kroppsbyggnad och tröga temperament
hindra honom från att deltaga i de andras
glada jakt på nätta dagsländor. [s. 317]

Minnen från Kilsbergen. Erik Rosenberg,
1959:235-244. Det fanns gott om fisk och
den vakade överallt i höljorna, men något
intresse för vår mask visade den inte.
Orsaken var väl den att dagsländorna
svärmade, de hängde som en grå sky över
vattnet under ideligt studsande uppåt och
nedåt, varvid de tydligen ibland kom inom
hugghåll för öringen. [s. 239-240]

Hjälmaren. Bengt Rosén, 1975:234-249.
Fjädermyggorna har det ur mänsklig
synpunkt sympatiska draget, att de inte
sticks som kusinen stickmyggan, och det ska
man vara glad för, när man vandrar längs
hjälmarstränderna, eftersom de förekommer
där i sådana massor. Deras larver är mycket
nyttiga varelser, eftersom de utgör
stapelföda för de flesta fiskarter. De har
därför stor ekonomisk betydelse för
produktionen av sådana viktiga fiskar som
gös, gädda och aborre, som äter just
insektslarver under en period av sitt liv.
Djupvattensbottnarna har alltså stor bety-
delse som betesmarker för fiskarna. Hela
raden av ”skräpfisk” lever till största delen
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på de bottenlevande djuren, främst fjäder-
mygglarver, glattmaskar, snäckor och
musslor. Gärs, ruda, sutare, mört, sarv, asp,
braxen, id, björkna och faren hör till denna
kategori av fiskar i Hjälmaren. [s. 238;
skräddare & husmask, färgfoton s. 241.]

Hjälmarens fågelliv. Mattias Sigurdsson,
1991:151-165. Nyckelgrundet … en mycket
exklusiv fågellokal under hög- och sensom-
maren. Där kläcks i stora mängder en liten
dagslända som på latin heter Caenis
luctuosa, men som av traktens sportfiskare
har blivit döpt till ”nyckelgrundsknott”.
Därför kan man varje sommar se mycket
svarttärna och dvärgmås vid Nyckelgrundet.
[s. 163]

Gud föder höken
Insekternas existens motiveras ofta ur
mänsklig nyttosynpunkt med att de äts av
fåglarna (eller fladdermössen). Den grund-
läggande premissen här är att ett djurlivs
värde är högre ju mer det liknar oss själva.
Eftersom fåglarna fått ta rätt stor plats i
årsböckerna har även en del flygande kryp
följt med på köpet.

En forsfärd utför Köngämä och Muonio
älfvar sommaren 1909. Thorbjörn Hwass,
1910:346-376. En myckenhet hussvalor,
som bodde under taklisten, där vi räknade
130 bon, idkade myggfångst och upplifvade
landskapet med sin snabba flykt. Men någon

minskning af deras lätta villebråd kunde icke
förmärkas. [s. 363-364]

Tranor över Öland. Knut Hagberg,
1954:127-142. Vad tranorna söker, när de
slår sig ner på den höstliga alvarmarken, är
väl troligen de egendomliga trumgräs-
hoppor, vilkas i flykten lysande röda bak-
vingar och rasslande läte ger liv åt heden,
när dess egna fåglar dragit bort. [s. 127]

Från Tylön till Nidingen. Sven Gillsäter,
1976:282-298. Runt fyren svärmade ett moln
av flygmyror och det medförde att flera
hundra tornsvalor fick en festmåltid.
Fiskmåsarna bytte plötsligt kost och får
säkert hicka av myrsyran under dagen. På en
kvart var molnet skingrat. [s. 286]

I samspel med naturen. Stefan Edman,
1997:114-133. Insekter är det gott om, vilket
betyder dukat bord för bl a trädgårdssångare,
svarthätta, törnsångare, flugsnappare. [s.
114]
 En sak är säker: myggen har alltid varit
alerta i denna vattniga miljö, hungrigt suger
de äggstinna honorna vårt röda blod.
Alltmedan gärdsmygen knattrar i buskagen.
[s. 116]

Färna visar väg att värna. Peter Hanneberg,
2008:121-130. Grova aspar ger grogrund för
mycket insekter, som i sin tur blir föda åt
fåglar. [s. 126; aspfjäril, foto s. 131].

Kormen och koleran
Den medicinska och veterinärmedicinska
entomologin är rik på mer oaptitliga inslag,
varför man lätt kan förstå att dess plats i
STF:s årsböcker måste vara mycket perifer.
Visserligen talar man om en ”dark tourism”,
men blotta tanken på fluglarver som gnager
i levande kött skrämmer nog bort dom flesta.

Sarek nittonhundratio. Hjalmar Ullenius,
1956:276-288. En kormfluga kom surrande

Vid större floder kan dagsländornas svärmning ställa till
stora trafikproblem. Men för flugfiskarna kan det betyda
att fisken är på hugget.
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och skrämde renarna i sken. (Denna fluga är
stor som en humla och lägger sina ägg på
renarnas hud. Då larverna utkläckes, vållar
de renarna smärta och åstadkommer hål i
hudarna. Renarna har en medfödd rädsla för
dessa insekter.) [s. 282]

Nomadliv. Carl Johansson, 1963:65-96.
Flyttningen från Norge skedde i lugnare takt
än västflyttningen på vårsommaren. Man
stannade på renvallarna efter flyttnings-
vägen, särskilt där det fanns stora gräs-
bevuxna sluttningar omväxlande med
småvidebestånd, ”gälnau”. Då renhjorden
samlats för mjölkning, helst på en snöfläck,
slog sig kormflugan och nässtynget till vila
på stenar vid sidan av denna snöfläck. Man
bredde då ut vita eller ljushåriga renhudar
på marken intill snöfläcken. Innan
mjölkningen började, tog familjemed-
lemmarna de förut tillverkade flugsmällarna
– en läderlapp fastsatt på en käpp – och slog
ihjäl tusentals kormflugor, som slagit sig ned
på stenar, och framförallt på de utbredda
renhudarna, vid sidan av snöfläcken och
renhjorden. Sedan vidtog mjölkningen, efter
det att renarna lugnat sig. Med denna
kormflugebekämpning vanns ytterligare
fördelen av att det blev färre äggläggande
insekter och därmed också färre parasiter i
form av larver på renen. En ren kan i extrema
fall ha ända upp till 400 larver under huden
på sin rygg. Varje larv har ett andningshål i
renens hud. Det betyder, att på den
värdefullaste delen av huden är det lika
många hål som snyltande larver på renen.
Vid försäljning graderas saluvärdet på
hudarna efter antalet larvhål. Att effektivt
kunna bekämpa kormflugans och näs-
styngets härjningar bland renarna utgör i vår
tid en av åtgärderna i arbetet att höja
rennäringens lönsamhet. [s. 71]

Fågelår på Fårö. Cai Curry-Lindahl,
1966:233-251. Igelkottar går omkring
letande efter föda. En del av dem är fullsatta

med fästingar, som hänger i klasar på de icke
taggbeklädda hudpartierna kring öronen.
Enbuskmarkerna på Fårö är ett fästingarnas
förlovade land. Även fåglar, särskilt
boungar, angrips av dessa blodsugare, vilkas
offer ej sällan dukar under. [s. 248]

Fältbotanisk rapsodi. Åke Lundqvist,
1974:154-174. Jag drar också av mig på
fötterna. På sin tid lät jag myrvattnet fritt
spela genom utrangerade lågskor och fann
mig därav väl; numera nyttjar jag stövlar,
vid behov plåstrade på bilverkstan, och
tänker fortsätta med det. Inte bara i ur och
skur, utan mitt i sommaren och i marker som
suckar efter vatten. Det har nämligen visat
sig vara medlet att i stort sett hålla
fästingarna borta. Den officiella toppnot-
eringen är fjorton fästingar på en kväll; men
en gång, på andra sidan rekordet, blev min
hustru störd av telefon och tappade
räkningen. Det är länge sen, och numera
stannar det vid två-tre om dan. [s. 163-164;
Ölands alvar är fästingrika marker.]

Sista striden mot koleran eller den envise
doktorn på Fejan. Erling Matz, 1994:161-
175. Fröberg är sedan den förste som
begravs på den nyinrättade kolerakyr-
kogården på Kapellskär. Innan dess
obduceras liket, ett arbete som måste utföras
i det fria, eftersom den gamla likboden blivit

Kormen upptill och nässtynget nertill; hanar till vänster
och honor till höger. Från Bergmans klassiska arbete
Om renens oestrider i Entomologisk Tidskrift 1917.
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förläggning. I en uppsats i Hygiea, Svenska
Läkaresällskapets månadsskrift, beskriver
Waller obduktionen. Uppsatsen handlar
egentligen om ett sätt att bekämpa flugor.
 ”Vid  obduktionen  av  koleraliken,  som
försiggick i fria luften under några lummiga,
skuggande träd besvärades vi ansenligt aven
stor mängd envisa flugor. De obehagliga
kräken surrade runt omkring oss, än slog de
sig ned på det uppskurna koleralikets olika
delar, än kröp de uppför våra bara händer
och armar, och än flög de obehagligt nära
mun, näsa, ögon på oss. Vi försökte befria
oss från dem först genom att ur en trädgårds
kanna med stril övergjuta liket med
sublimatlösning men lyckades ej.”
 Waller skildrar sedan hur han försöker få
bort flugorna med olika medel och av en
händelse också prövar lysol, en blandning
av kresoler med harts- och oljetvål, som
används för antiseptiska ändamål. ”Under
hela den återstående delen av obduktionen
var vi genom emellanåt företagen över-
spolning av liket med lysollösning samt
neddoppning av våra händer och armar i
samma lösning fullständigt befriade från de
retsamma snyltgästerna.” [s. 173]
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