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HELGTIPS - Med Tranströmers 
insekter vill Naturhistoriska 
Riksmuseet inspirera  
unga samlare  
 
Poeten Tomas Tranströmer var en hängiven 
insektssamlare när han var ung. Nu har hans 
samlingar från barndomens somrar på Runmarö 
gjorts i ordning i en ny liten utställning som på 
Naturhistoriska riksmuseet. Tranströmers lyrik 
löper som en röd tråd i utställningen som också 
innehåller handfasta råd och tips för unga 
museibesökare som vill skapa sin egen samling. 
 
Ön Runmarö i Stockholms skärgård står i centrum för 
utställningen, Tranströmers sommarparadis. Här 
tillbringade han många dagar som ung på jakt efter 
sällsynta insekter som kortvingar, knäppare och 
långhorningar som han noggrant nålade upp i lådor 
med glaslock. Hans favoriter var skalbaggar, men 
också fjärilar och trollsländor samlades. Samlingen 
som visas på museet har legat orörd i många år på 
en vind.  
 
Tomas Tranströmer är en av många amatörsamlare 
av insekter på just ön Runmarö. Utställningen visar 
hur man kan förstå förändringar i såväl natur som 
civilisation genom att studera olika samlingar. 
Somliga arter har försvunnit, andra har kommit till. 
När den sista bonden på ön slutade att hålla kor 
försvann till exempel dyngbaggen som behövde 
komockorna för att lägga sina ägg.  
 
Utställningen visar Tomas Tranströmer 
insektssamling insamlad åren 1944-1947 när poeten 
själv var 13-16 år. Museet vill inspirera unga 
besökare att utforska en ny värld, en i miniatyr och 
erbjuder även en verkstad med utrustning och 
verktyg för samlandet. 
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- Vi vill visa hur spännande det kan vara att skapa sin 
egen insektssamling och hur du praktiskt kan gå 
tillväga. Bli entomolog, insektssamlare, för en 
sommar och se vilka småkryp som finns runt ditt 
sommarparadis! säger projektledare Tove Frambäck 
på Naturhistoriska riksmuseet.  
 
Tomas Tranströmer är en våra främsta poeter i 
Sverige idag. Naturen är en grundton som 
genomsyrar hela hans författarskap. I ”Minnena ser 
mig” skriver han: ”Jag rörde mig i det stora mysteriet. 
Jag lärde mig att marken levde, att det fanns en 
oändligt stor krypande och flygande värld som levde 
sitt eget rika liv utan att bry sig det minsta om oss.” 
Ett urval av dikter finns med i utställningen. 
 
– Vi har velat knyta ihop Tranströmers litterära 
gärning med hans samlande och hans tydliga 
inspiration från naturen. Det finns en växelverkan 
mellan natur och poesi i hans författarskap som löper 
som en röd tråd genom utställningen, säger Tove 
Frambäck.  
 
 
Utställningen pågår 22 juni – 8 september 2011 
på Naturhistoriska Riksmuseet, Frescativägen 40, 
Stockholm.  
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