Ett ungdomsminne Det första fyndet av Rödgul höfjäril i Sörmland
Artikeln ursprungligen skriven för tidskriften Vårdkasen - organ för Vårdinge Hembygdsförening
Äntligen kom det en sån där underbart varm solig sommardag, nästan som en av de många heta sommardagarna
sommaren 1955. Men nu var det 1957 och nu gällde det att passa på. Vi skulle cykla och bada, från Mosebacke i
Gnesta, där vi bodde, till Klemmingen. Det fanns tre vägar att cykla dit; över Kattnäs Kyrka, över Södertuna åkrar
eller öster om Frösjön (genom Vårdinge s:n). Vi valde det senare alternativet, trots att detta var den längsta vägen.
Då skulle vi i alla fall slippa den tuffa långa uppförsbacken vid Norrtuna, liksom att passera de privata tomterna
vid Södertuna.
Dagen var den 12 juni, jag var 11 år gammal och min bror Hasse hade nyss fyllt 13. I fickan på mina
"äppelknyckarbyxor" Go, jag hade sådana fast det var sommar och mitten på 1950-talet), hade jag en tom
tändsticksask, för den skull jag skulle träffa på något spännande kryp. Jag hade börjat samla skalbaggar och Hasse
fjärilar. Mamma gjorde nu som vanligt i ordning matsäcken till oss; ett par skogaholmslimpor med prickig korv
och hemmagjord svartvinbärssaft. Några fjärilshåvar tog vi inte med för ovanlighetens skull. Denna dag var det
badandet som hade högsta prioritet.
Redan vid Ånsta (anm.I) tog vi vår första paus. Vi brukade alltid stanna där och hänga litet över broräcket för att
kolla de blå jungfrusländornas parningsdans över Sigtunaåns vatten (senare visade sig detta vara en bra plats för
naturupplevelser, inom en radie på20 meter från brons mitt kom vi att bland annat se strömstarar och karminspinnare,
bävergnag och fladdermöss, för att inte tala om de tiotals jättestora noshornsbaggar som kvällstid kröp på och i de
stora sågspånshögarna vid Lundqvists snickerifabrik). Efter att ha passerat, först pumphuset och senjärnvägstunneln
till vänster, började jag bli trött. Jag var alltid rätt klen vid dessa år, speciellt i ben och vrister som ofta vek sig.
Och när vi passerat Fiskartorpet och såg den långa grusiga raksträckan (anm.2) med uppförsbacken torna upp sig
framför oss bestämde vi oss i alla fall för att försöka ta backen i ett svep, utan att stanna. Att gående släpa cyklarna i
gruset och värmen kändes ännu mera krävande. Så vi satte fart. Hasse först, han låg strax ett tiotal meter framför mig.
Men vad var nu detta? En tredjedel upp i backen, strax framför mitt cykel, var det som en eldgnista som flög förbi .
Från höger till vänster. Blixtsnabbt. Jag såg genast att det var en fjäril, men med en fart och lyster som jag aldrig
tidigare sett. "Pass för det" skrek jag, för det var jag som såg den först. Den passerade nämligen bara nån meter
framför mitt framhjul. Hasse kunde inte se den, där han trampade på, redan halvvägs uppe i backen (Hasse och jag
och dom andra killarna i kamratgänget hade en tyst överenskommelse att man kunde "passa" för en häftig insekt
om man såg den först. Detta innebar att alla genast hjälpes åt att fånga djuret, men att infångaren utan att knorra
överlämnade djuret (ibland växten) till den som "passat").
Inom någon minut hade jag slängt cykeln i diket till vänster och rusat ut i jordgubbslandet nära vägen på Frösjösidan.
Fjärilen hade nyss landat ett 10-tal meter framför mig. "Men vad håller ni på med?" ropade nu fru Lundin som
kommit ut på verandan .. Hon bodde i huset med jordgubbslandet, Näsbyvägen 5. Fru Lundin var en mycket vänlig
tant som vi kände mycket väl. (Hon arbetade ibland i den lilla pappersbutiken vid Östra Storgatan 10 i Gnesta som låg
mycket nära vår bostad på Mosebacke 4). Och så kände vi hennes son Hangry mycket bra (han kom några år senare
att spela med i Hasses rockband, "Jackie Fountains"). För övrigt kände de flesta vuxna i Gnesta till Hasse och mig.
Vi kallades "killarna med håvarna," vi hade ju ofta observerats med dom vitlysande fjärilshåvarna, när vi ljumma
sommarkvällar kollade nattfjärilar på dom fantastiskt fina blomsterplanteringarna som låg vid SJ s stationsområde
nere i Gnesta (SJ var under 1950-talet Sveriges största trädgårdsmästare vad gällde prydnadsväxter!). Underligt
nog hängde de andra fjärilssamlande kamraterna inte med hit till stationsområdet. Dom visste inte vad dom
missade, för där vimlade det av till exempel gammafly, metallfly, grönt rotfly, stor och liten snabelsvärmare
och andra snygga nattdjur. Vi såg där också ligustersvärmare, lindsvärmare, skymningssvärmare och andra
granna fjärilar vars blotta åsyn gav oss stark hjärtklappning.
Nåväl, det var ju lätt att förstå fru Lundins upprördhet. Vi trampade ju i bästa jordgubbslandet! Fjärilen hade nu
slagit sig ner bland jordgubbsplantorna och intagit vilställning. Den var lätt att se, trots de ihopslagna vingarna.
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Jag koncentrerade mig mycket på att nu fånga den med händerna. Jag sträckte fram armarna och kupade bägge
händerna i det att jag så försiktigt jag bara kunde, sakta närmade mig djuret. Så kastade jag mig huvudstupa framåt,
men tji, fjäilen lyfte bråkdelen av en sekund för tidigt och flög med stor snabbhet och kraft mot norr. Först över
Ringels tomt (Näsbyvägen 8), sen tillbaka mot oss, för att därefter vika av mot öster över landsvägen. Nu var den
utom synhåll och både Hasse och jag blev synnerligen besvikna. En sån märklig fjäril fick man ju bara inte missa.
Ja, Hasse hade nu kommit ifatt och manat på mig och nu gick vi båda fram till fru Lundin och berättade att vi sett en
mycket ovanlig fjäril som vi ville fånga. Hangry var inte hemma, han höll på att bygga på sin motorbåt nere vid Frösjön
(han skulle så småningom tillsammans med sina söner bli världsmästare i ett slags motorbåts port). Inte heller vår kamrat
Lasse Ringel var hemma (han skulle komma att så småningom spela elgitarr i ett av Hasses rockband, "the HotDogs").
När vi så står där och pratar, så kommer fjärilen fladdrade tillbaka med en rasande fart. Nu från söder, från
Stjärnvikshållet. För att mycket överraskande strax landa på en rödklöverblomma i Lundins trädgård. Nu eller
aldrig, "nu gäller det! " tänkte jag, då jag ljudlöst och snabbt smög mig på fjärilen bakifrån. Det gällde att inte
störa den med vare sig prasselljud eller skugga. Och så, ett blixtsnabbt kast framåt med händerna kupade. Jaa!
Jag fick den! Jag hade den!! Mycket snabbt såg jag till att få fjärilskroppen mellan tummen och pekfingret. Med
uppfällda vingar. Och så ett snabbt kraftfullt tryck över mellankroppen från sidan. Fjärilen domnade genast av,
betedde sig som om den var död. Efter att ha placerats i tändsticksasken fortsatte vi nu vår cykelfärd. Ytterligare
en dryg halvmils cykling återstod på den skakiga grusvägen, tills kom vi fram till badplatsen. Det första jag gjorde
där var att be att få en servett i Klemmingebergskiosken. Farbror Newton, som alltid stod där i kiosken och sålde
glass, läsk och smågodis, var alltid mycket vänlig mot oss ungar och frågade förstås varför, jag såg ju inte snorig
ut. Så vi berättade. Han var bland annat mycket intresserad av natur. Servetten placerade jag nu bredvid fjärilen
i tändstickasken så att den inte skulle skaka så mycket under resten av dagen. Efter att sen ha solat och badat i
timmar gav vi oss av hemåt i kvällningen.
Hemfärden gick över Kattnäs Kyrka. Visserligen grusig och skakig men med några långa härliga nedförsbackar.
Väl hemma kunde vi konstatera att fjärilen inte gick att spänna upp som den var. Därtill hade den blivit alltför
torr och likstel. Lyckligtvis hade vi redan gjort en anordning för att mjuka upp torra insekter. I en djup tallrik hade
vi placerat fin sand som vi fuktat lätt. På sanden placerade vi ett radergummi och på detta lade vi insekten med
hjälp av en pincett (hård, hm). Över fjärilen tryckte vi sen ner en kupolformad glasskål. I denna fuktkammare blev
fjärilen mjuk efter ett par dygn, och vi kollade den ofta, för risken var stor att djuret plötsligt skulle kunna mögla.

Fig. l. Hasse (tv) och Peter (=förf.) (th). Hasse är 13 år och Peter 11.
Foto ur Södermanlands Nyheter den 21 mars 1957.Foto: Bertil K.Johansson
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Några år tidigare (1954) hade Hasse och jag tillsammans med vår föräldrar fått följa med till en stuga i Julita. Det
var Hasses skolfröken, fröken Kerstin Isaksson (anm.3) som bjöd oss dit. Det var en strålande sommardag och
kring stugan fanns blommande ängar där det vimlade av fjärilar. På gården bodde en ung man som samlade fjärilar.
Han lånade oss sina håvar och visade hur man kunde spänna upp en fjäril. Vi blev eld och lågor. Jag minns än att
jag fångade en pärlgräsfjäril och min första pärlemofjäril, en ängsnätfjäril. Jag kommer till och med ihåg lukten
av den senare fjärilen ..
Efter någon dag spände jag upp dessa två fjärilar på Hasses spännbräde. Det första Hasse gjorde efter hemkomsten
från Julita var nämligen att bygga ett spännbräde. De var de första två fjärilar som jag tog hand om på detta sätt.
Sommaren 1957 hade vi inte tillgång till vare sig insektnålar, pergamynremsor eller mjuk pincett, så höfjärilen blev
uppspänd med knappnålar och pappersremsor klippta av tidningspapper. Trots den extremt omilda behandling som
fjärilen genomgått, så kunde fjärilen beundras i all sin prakt, då den fritogs från spännbrädet c:a tre veckor senare.
Inte ett enda vingfjäll synes ha lossnat!

Fig.2. Den Rödgula höfjärilen fotograferad i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar på den entomologiska avdelningen.
Fångad i Sö.,Vårdinge s:n,, Näsby gård den 12 juli 1957 av P. Wärmling. Observera nålen i ryggen.

Pappa hade byggt en stor låda till var och en av oss att förvara våra insekter i. Lådorna var av
papp med s.k. valsmassa som bottenmaterial. Detta material använde pappa när han tillverkade
lim i sin fabrik på Mosebacke (anm.4). Lådorna var redan halvfyllda med fjärilar och skalbaggar
som vi alla hade hittat i Sörmland, de flesta faktiskt nära Gnesta. Många på Visbohammars ägor i
Vårdinge församling och alla inom en radie av c:a 5 km från centrala Gnesta (de flesta i Vårdinge s:n). Där
fanns tex. apollofjäril, svartfläckig blåvinge, gullvivefjäril, hagtornsfjäril, fjärilar som alla nu är försvunna
från trakten, troligen huvudsakligen beroende av igenväxande ängs- och hagmarker. Men vi såg även bredbrämad
dykare, trumgräshoppa och några Chlaenius-arter (nuförtiden sällsyntajordlöpare). Hur som helst så fanns det
gott om utrymme för massor av ytterligare skalbaggar och fjärilar i våra insektlådor. Att lådorna inte var säkrade
för intrång av ängrar och saknade glas spelade inte så stor roll för oss. Djuren fick för det mesta daglig tillsyn.
Hasse hade fått låna hem praktverket Svenska Fjärilar, skriven av FrithiofNordström och hans kolleger Wahlgren
och Tullgren. I boken fanns 50 utomordentligt välgjorda färgplanscher (anm. 5). Vi hade ofta bläddrat i denna bok
och kände väl till var de stora dagfjärilarna stod att finna i boken. Det var för oss lätt att se, att vi hade fångat en
höfjäril (Släktet Colias). Men arten föreföll att inte finnas med. Efter att ha kollat ett antal gånger kom vi på att
vi kanske skulle studera några av planscherna längst bak. Där fanns nämligen en del ytterst sällsynta dagfjärilar
avbildade. Som till exempel podaliriusfjäril och dårgräsfjäril. Fjärilar som man dåförtiden knappast kunde räkna
med att få se i Sverige i levande livet.
Och visst, på plansch nr 47 hittade vi vår fjäril ; utan tvivel var det en hane av rödgul höfjäril,
Colias (electo) croceus som vi fått tag i. Enligt boken var den dittils (1941) endast påträffad i Sk.,
Ög., Öl., Go. och Up. Och hade då i enstaka exemplar flugit hit ända från
Medelhavsområdet
eller Nordafrika. Enligt Frithof Nordström så kunde fjärilen inte klara av att övervintra i vårt land.
Hösten 1957 kom, och en dag låg ett brev till mig i min skolbänk. Jag gick i 5:an i Folkskolan i Gnesta och
blev mycket förvånad. Brevet var från den store fjärilsforskaren (och tandläkaren) Frithiof Nordström.
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Han vill träffa mig och kontrollera att höfjärilen verkligen var en Colias croceus. Men hur hade han
fått reda på mitt fynd? Snart fick jag reda på att en fjärilssamlande jämnårig kamrat till mig fångat en
sällsynt nattfjäril. Detta ville han gärna fä omnämnt i Södermanlands Nyheter, men kunde inte låta
bli att samtidigt berätta om mitt fynd för tidningen. Vid denna tidpunkt prenumererade vi inte på
nämnda tidning och eftersom min kamrat struntat i att berätta för mig, så visste jag ingenting om detta.
Jag besvarade själv brevet till Dr. Nordström, men var för blyg för att ringa. Men detta skötte mamma om, och strax
var det dags för oss att ta tåget till Stockholm. Dr. Nordström bodde i en jättestor lägenhet några våningar upp på
Strandvägen. Med stolthet visade han oss sin enorma fjärilssamling och både Hasse och jag baxnade. En lång vägg
i ett rum med stor takhöjd var byggd som ett jättelikt skåp med plats för något hundratal stora fjärilslådor. Från golv
till tak var väggen fylld med glasade fjärilslådor och alla fjärilar var helt perfekt preparerade! Med stor iver visade
oss Dr. Nordström sina fjärilar och han besvarade vänligt och uttömmande Hasses och mina frågor. Jag tror inte att
mamma skämdes föross. På sitt stora skrivbord hade han ett tiotal burkar i vilka han födde upp larver eller väntade på att
puppor skulle kläckas. Vi blev förvånade över den ringa storleken på burkarna, knappt större än snusdosor. I efterhand
kom jag att finna det hart när omöjligt att fä till en sådan komplett samling under en livstid. Vad jag senare har förstått
så hade Dr.Nordström ingen bil och lär aldrig ha använt vare sig feromoner ( ="lockämnen") eller ljusfällor (anm.6).
Resultatet av detta besök blev bland annat att Hasse och jag nu fick ordning på etikettskrivandet, skaffade oss
bättre utrustning, gick med i Entomologiska Föreningen. Vidare började vi anskaffa bestämningslitteratur av litet
mer avancerat slag. Insektnålar kunde vi nu köpa i Gnesta Bokhandel och pappa ordnade fram etylacetat genom
apoteket i Gnesta (så småningom kom vi att inhandla insektsamlarutrustning på Hemlins Bokhandel i Gamla Stan).
Fyndet av höfjärilen och det påföljande besöket hos Dr.Nordström blev en av de faktorer som, förutom toleranta
föräldrar, en småkrypintresserad farmor och en uppmuntrande biologilärare, starkt bidrog till att Hasses och mitt
intresse för insekter kom att kvarstå under resen av livet.
Det skulle dröja hela 52 år innan Rödgul höfjäril åter observeradesi Sörmland, nämligen 2009 på ett ärtfält
sydost om Bettna. Tills dags dato har emellertid denna vackra medelhavsart
inte lyckats bosätta sig i Sverige. Därtill är höstarna och vintrarna alltför kalla.
anm.I

västra sidan om ån hör till Vårdinge s:n

anm.2

raksträckan som leder fram mot Näsby gård.

anm.3

klasslärare på Gnesta Folkskola

anm.4
anm.5

pappa var även bokbindare så han var duktig på att hantera pappsax och att klä låderna i konstläder
="pluvisin").
med akvareller utförda av David Ljungdahl

anm.6

lampor som utsänder UW-ljus vilket lockar till sig nattaktiva fjärilar
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