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Biologen, kulturskribenten, författaren, öbon - men framför allt sörmlandsentomologen -
Fredrik Sjöberg har skrivit en fantastisk bok som för lång framtid kommer att försvara sin 
plats inom den entomologiska vittneslitteraturen. Det är en egensinnig bok fylld av 
fantasterier, fantasier och fantastiska män med deras flygande manicker, en bok befolkad av 
dårar, galningar och idioter (författarens ord om oss insektsamlare och om sig själv), hisnande 
att läsa i sitt pendlande mellan högt och lågt. Hisnande också i sin blandning av memoarer 
och bikt, natur- och kulturhistoria (båda lika initierat skildrade) samt biografier ur vindlande 
djupa källforskningsflöden. Den är skriven i en omisskännlig sjöbergsk tonart, fräck och 
kärleksfull i sitt förhållningssätt till vänner, kolleger och föregångare. Icke namngivna är de 
ändå lätta att identifiera; läs boken och se om du själv som sörmlandsentomolog har drabbats 
av något vänskapligt sarkastiskt omnämnande, risken är stor! Men utblickarna är än vidare: 
kapitelrubrikernas världslitteraturhistoriska vingslag inspirerar direkt till läsning. 

Men framför allt handlar denna bok om insektsamlandets konst och vanvett samt samlandets 
drifter och begär. För Fredrik Sjöberg är insektsvärlden begränsad till Runmarö, och där 
samlar han (nästan) bara blomflugor. Om detta och hans resa in i flugsocieteten handlar boken 
mycket. Författaren äger för detta en Malaisefälla, en jättelik, amerikansk, dubbelverkande. 
René Malaise är mest känd för denna insektsfälla, berömd och använd överallt över hela 
världen, men som person har han varit oförtjänt anonym. Tills nu. I boken ingår en spännande 
biografi över entomologen och äventyraren René Malaise som han verkligen är värd. Det var 
på tiden att den blev skriven. 
Sammanfattningsvis: läs den! Köp den! Köp två och ge bort den andra i julklapp! Upplaga 
nummer två är redan under tryckning! 

I.S. 

Beskrivning: 

Nominerad till Augustpriset 2004 för bästa svenska fackbok. 

Så här låter juryns motivering: 
Blomflugorna på Runmarö, ibland till förväxling lika små getingar eller 
humlor, spelar en vikt ig roll i den här boken, skriven av en biolog som också 
är l i t teraturkrit iker. Man får även stifta bekantskap med en numera bortglömd 
naturforskare och hans jättel ika flugfälla och ta del av betraktelser över 
ti l lvaron på öar och samlandets psykologi. Fredrik Sjöberg lär ut 
levnadskonst, och det gör han med en essästil lika lätt och rörlig som de 
sommarinsekter han studerar. Att läsa Flugfällan är en ren njutning. 
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