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Kajsa och Spindelnätet
Kajsa Mellbrand – initiativtagare till facebooksuccén Spindelnätet – önskar att hon 

finge lägga mindre tid på att motarbeta fördomar, och mer tid på att berätta om hur 

fantastiska spindlar är.

Men nya tider stundar. Detta kan bli hoppspindlarnas höst.

TEXT & FOTO: MATS OTTOSSON

Ottosson, M. 2016. Kajsa och Spindelnätet – Fauna och Flora 111(3): 2–9.



årg. 111:3, 2016 3

Precis där den hedartade betesmarken når sand-
stranden höjs en knuten näve i en segergest. 
En utflyktsdeltagare har äntligen hittat en 

hona av arten vinkelhoppspindel, något som stått på 
önskelistan sedan den första hanen av samma art hit-
tades för en stund sedan.

– Bra! säger Kajsa Mellbrand, nu kan vi tussa ihop 
dem så får vi se om det blir någon uppvaktning. Eller 
om hon äter upp honom. Vi kan använda min lunch-
låda.

Sålunda kommer det sig att deltagarna i Spindel-
nätets första exkursion för säsongen inom kort kom-
mer att samlas i en tät cirkel kring en smörgåslåda av 
transparent plast innehållande två hoppspindlar.

Men låt oss återkomma till detta drama om en 
stund. Låt mig först förklara vad vi gör här.

Platsen är Ravlunda skjutfält i östra Skåne, just 
norr om Verkeåns utlopp i Östersjön vid Haväng. Det 
är en bra dag för en spindelutflykt. Majsolen värmer 
de torra, backtimjandoftande hedarna. Vid samlingen 
på parkeringen vid Haväng räcker det med en snabb 
titt på exkursionsledarens fötter för att inse att man 

tryggt kan lämna storstövlarna kvar i bilen. Hon är för 
dagen klädd i turkosa badsandaler.

Kajsa Mellbrand har valt att förlägga utflykten hit 
eftersom hon vill sätta lite färg på en blek fläck på 
spindelkartan. Ravlundaområdet är erkänt artrikt när 
det gäller många andra organismgrupper, men vad 
som döljer sig här i spindelväg har aldrig blivit under-
sökt. Någon regelrätt inventering kan det dock inte 
bli tal om denna dag. Kajsa är den enda spindelkän-
naren i gruppen, vi andra är bara intresserade noviser 
som på olika sätt trasslat in oss i Spindelnätets artglada 
gemenskap. 

Det ska sägas direkt att den här sortens utflyk-
ter hör till undantagen i Spindelnätets verksamhet. 
Såsom varande en facebook-baserad gemenskap för 
spindelintresserade är gruppens egentliga livsrum vir-
tuellt, men där är samvaron desto livligare. När Kajsa 
Mellbrand tog initiativet för två år sedan kunde hon 
inte i sina vildaste drömmar ana vad hon satte i rörelse. 
Vid den tiden fanns det ett fåtal svenska insektsgrupper 
på facebook, där intresserade kunde lägga upp bilder 
och be mer kunniga gruppmedlemmar om hjälp med 
eller synpunkter på artbestämningen. Eftersom det 
saknades motsvarande forum för spindlar dök det då 
och då upp bilder även på småkryp med åtta ben i 
insektsgruppernas flöden, vilket ledde till sedvanliga 
klagomål från de renläriga om att spindlar minsann 
inte är insekter.

– Det pratades om att någon borde starta en spin-
delgrupp, och eftersom ingen annan tog tag i det så 
gjorde jag det, säger Kajsa. 

Efter ett år hade gruppen tusen medlemmar. I 
skrivande stund är de 2 500!

Det finns nog ingenting som lika effektivt kan höja 
intresset för en artgrupp som möjligheten för vem 
som helst att någorlunda enkelt få namn på det man 
ser. Det namngivna blir en bekantskap, och genom 
bekantskapen växer lusten till fördjupning.

Under det senaste dryga decenniet har man kun-
nat följa hur engagemanget för åtskilliga grupper av 
småkryp – dagfjärilar, trollsländor, humlor och lång-
horningar till exempel – plötsligt förlösts i och med 
att det kommit ut förstklassigt illustrerade svenska art-
bestämningsböcker.

Kajsa Mellbrand kollar en infångad spindel med lupp. 
Man kan se färgteckningar och huruvida det är en hane 
eller en hona genom luppen. Men för säker artbestämning 
måste man ibland använda preparermikroskop (stereolupp).
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Så är det inte med spindelboomen. Användarvän-
liga svenska böcker saknas fortfarande. Istället är det 
sannolikt Spindelnätets facebookflöde som banat väg 
för det eskalerande spindelintresset genom att erbjuda 
hjälp med att få fynden från badrum och skogsprome-
nader artbestämda. Man kan börja med att bara skrolla 
sig nedåt i flödet: Om det handlar om en någorlunda 
vanlig spindel är chansen stor att någon annan ny-
ligen ställt en fråga om samma art. Annars kan man 
ta en egen bild och lägga upp den i flödet. Med stor 
sannolikhet dyker någon mer kunnig upp och sätter 
namn på fyndet.

Utflyktsdeltagaren Gunilla Norberg är en av dem 
som på detta sätt hittat vägen in i de spindelintresse-
rades skara. Hennes småkrypsintresse är en avknopp-
ning från trädgårdsintresset – hon började med att fo-
tografera fjärilar runt huset i Mörarp i Skåne. 

– En dag tog jag en bild av en spindel som satt på 
en brännässla. Någon tipsade om Spindelnätet, jag la 
ut bilden där och blev snabbt fast. Spindelnätet är en 
av de absolut roligaste facebookgrupper jag är med i, 
säger hon.

Nu har hon lärt sig tillräckligt mycket för att själv 
kunna sätta rätt artnamn i kommentarsfältet under 
somliga bilder i flödet. Och idag är hon här på rik-
tigt, på Ravlunda skjutfält, på väg bort till Kajsa Mell-

brand med en burkad vargspindel i ena näven och 
en snabblöparspindel med iögonfallande rött huvud 
i den andra.

– Man skulle ha flera händer, säger hon.

Kajsa Mellbrand är den ständiga centralpunkten 
under Ravlunda-utflykten. Vi andra driver omkring 
som förskoleungar – planlöst men entusiastiskt – och 
samlar spindlar i små burkar som vi tar med tillbaka 
till fröken. (Har man ingen egen plastburk får man 
låna en av Boel Gadde som bunkrat på Citygross, sex 
stycken för en tia.)

Precis som Kajsa förutspått dominerar vargspind-
larna – familjen Lycosidae – som inte väver fångstnät 
utan jagar ikapp sina byten till fots. Är man tveksam 
om familjetillhörigheten riktar man luppen mot varg-
spindelns huvud: placeringen av de åtta ögonen (två 
stora och fyra små riktade framåt och två stora riktade 
åt sidorna) är karaktäristisk. Övningsobjekt finns det 
gott om; så snart man sätter sig på huk ser man flera 
stycken hasta fram genom den glesa vegetationen. 

– Man ser att de är byggda för att springa, säger 
Kajsa Mellbrand.

Ibland kan hon bestämma deltagarnas fynd till art 
på stående fot, men många spindlar är mycket lika 
varandra, och ofta går det inte att komma längre än 

En snabblöparspindel har 
fångats in för att studeras 
på närmare håll. Det 
visar sig vid en noggrann 
granskning handla 
om arten Thanatus 
arenarius.
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till släktnamn utan att ta hem dem och närgranska 
deras parningsorgan i ett stereomikroskop. Det gäller 
inte minst vargspindlarna, varav det finns drygt femtio 
svenska arter. Femtio nyanser av brunt.

Men är man funtad på ett visst sätt är det just så-
dant som lockar. Dagfjärilar i all ära, men de är nog 
lite väl lättillgängliga för att tilldra sig Kajsa Mell-
brands helhjärtade intresse.

– Jag kommer inte ihåg när jag började intressera 
mig för småkryp, så jag måste ha varit väldigt liten.

Att pappa Mellbrand jobbade på förlag och bruka-
de ta med sig fina naturfotoböcker hem bidrog möj-
ligen. Samt att likasinnade lekkamrater fanns att tillgå. 
Granntjejen brukade knacka på med en sandlådehink 
full med krälande snäckor och fråga om Kajsa fick 
komma ut och leka.

När och varför Kajsa Mellbrand kom att fokusera 
just på spindlar kan hon inte ens själv säga med be-

stämdhet. Det hände i alla fall långt innan man kunde 
börja söka spindelinformation på internet, och innan 
hon började läsa biologi på universitetet. 

Idag har hon, lite ofrivilligt låter det som, blivit 
den främsta offentliga talespersonen i landet för dessa 
djur. Att spindlar är offer för så många missförstånd är 
en stark drivkraft – det väcker försvarsinstinkten när 
något man tycker mycket om behandlas orättfärdigt. 
Men det är också en smula frustrerande att gång på 
gång på gång behöva upprepa samma sak. 

– När det gäller spindlar måste man alltid börja 
med att förklara att de inte är farliga. I radiointer-
vjuer får jag ofta lägga halva tiden på det. Det finns så 
mycket intressant jag aldrig hinner berätta för att jag 
måste lägga tid på att motbevisa gamla missförstånd.

Hon är skeptisk till den evolutionsbiologiska för-
klaringen till misstron mot spindlar: Att vi har en 
rädsla inpräntad i vår biologi sedan urminnes tider 

Strandremsan vid Haväng på Ravlunda skjutfält i östra Skåne är en spännande lokal för både växter och småkryp. Här 
letar exkursionsmedlemmarna efter vargspindlar och hoppspindlar.
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eftersom ett sådant beteende ökat våra förfäders över-
levnadschanser och därför gynnats i evolutionen. Så 
antas det exempelvis förhålla sig med ormar.

– Men bara en handfull av världens mer än 45 000 
spindelarter är giftiga för människor – det räcker inte 
för att motivera en nedärvd spindelfobi. Jag tror att 
motviljan är socialt styrd. Det har blivit något slags 
sanning att spindlar är läskiga och otäcka därför att 
folk ständigt säger att de är läskiga och otäcka.

Det Kajsa Mellbrand vill prata om, ifall hon själv 
får välja, är helt andra saker. Spindlarnas roll i livets 
stora skådespel, till exempel. Var man än befinner sig 
på landbacken är det troligt att det finns en spindel på 
mycket nära håll. Den brittiske araknologen (så kall-
las spindelexperter) W. S. Bristowe har räknat ut att 
det kan finnas fem miljoner spindelindivider på ett 
enda hektar ängsmark. ”Om världen är en scen måste 
ett rovdjur som är så vanligt och ständigt närvarande 
som spindeln vara en huvudrollsinnehavare i det eko-
logiska och evolutionära dramat”, skriver en annan 
brittisk spindelnestor, D. H. Wise, i inledningen till sitt 
klassiska verk Spiders in ecological webs.

Med andra ord ser många av de insekter vi har 
omkring oss ut som de gör, och bär sig åt som de gör, 

för att de delat jordklot med jagande spindlar i mer 
än 300 miljoner år. Det evolutionära trycket från rov-
djuren har skapat en mångfald av anpassningar bland 
bytesdjuren.

Själva tycks spindlarna vid ett ytligt betraktande inte 
blomstra på samma sätt som insekterna. De flesta spin-
delarter håller sig till den utseendemässiga grundplanen. 
Men skenet bedrar. Tiden och det naturliga urvalet har 
sållat fram en fascinerande mångfald även här – men 
inte i kroppsform utan i bruket av spindelsilke.

Långtifrån alla spindlar bygger spindelnät, men 
alla spindlar producerar och nyttjar silke i någon form, 
för något ändamål.

Med hjälp av spinnvårtor på bakkroppens un-
dersida tillverkas ett flertal olika sorters silke som – 
beroende på mixen av aminosyror – får helt olika 
egenskaper. De kan användas för att bygga bon, slå 
in byten i paket, väva kokonger som skyddar de egna 
äggen eller för att spinna superstarka säkerhetslinor 
och konstruktionstrådar respektive klibbiga fångsttrå-
dar. Forskarna förbryllas fortfarande över hur spindlar 
kan producera trådar som är fem gånger starkare än 
ståltråd av motsvarande tjocklek och kan töjas till tio 
gånger sin ursprungliga längd utan att brista.

Under Spindelnätets 
första exkursion för 
säsongen samlas 
deltagarna i en 
tät cirkel kring en 
smörgåslåda av 
transparent plast för att 
studera vad som händer 
när man för samman 
en hane och en hona 
av vinkelhoppspindel. 
Med lite tur börjar 
hanen uppvakta 
honan – och med ännu 
mer tur blir han inte 
uppäten.
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Silket ger till och med flygförmåga. Många spindlar 
i tidiga utvecklingsstadier, och somliga fullvuxna spind-
lar, kan göra långväga förflyttningar genom att ställa sig 
på en exponerad plats med rumpan i vädret och mata 
ut en silkestråd som är så tunn att den med lätthet lyfts 
av luftströmmarna. Till sist har tråden blivit så lång, och 
lyftkraften så stark, att hela ekipaget lättar från marken 
och driver iväg mot nya jaktmarker och livsrum.

Vinden är också en viktig faktor när exempelvis 
en hjulspindel skapar sitt välkända spiralvävda fångst-
nät. Den svåraste delen av arbetet är att fästa den  första 
tråden; den som förenar nätets övre fästpunkter, ex-
empelvis två kvistar från två separata träd. Att fästa 
den ena tråden och sedan krypa hela vägen ner till 
marken och upp i nästa träd skulle knappast fung-
era i praktiken. Istället placerar sig spindeln vid den 
ena fästpunkten och släpper ut en silkestråd i vin-
den som – med lite flax – klibbar fast vid en lämplig 
 bortre fästpunkt. När första tråden är stadig nog börjar 
spindeln spinna ”ekrarna” i hjulet och slutligen den 
spiral vävda fångstdelen av nätet.

Hela skapelsen består av trådar som är så tunna att 
de egentligen är osynliga för människoögat. Bara om 
trådarna täcks med damm eller dagg, eller om solljuset 
reflekteras i dem, framkallas de och blir synliga.

Men som sagt: Alla spindlar spinner inte fångstnät. 
Både vargspindlar och hoppspindlar jagar utan hjälp 
av nät.

Vilket osökt för oss tillbaka till varg- och hopp-
spindelmarkerna på Ravlunda skjutfält, och till den 
transparenta plastlådan som nyss innehöll Kajsa Mell-
brands ostsmörgåsar. Nu har mackorna fått ge plats åt 
två vinkelhoppspindlar, en hane och en hona, som till 
en början avvaktar på behörigt avstånd från varandra, 
som två boxare i varsin ringhörna.

Det känns lämpligt att sluta just hos hoppspind-
larna, för om det är några som kan sälja in de missför-
stådda spindlarna till gemene man så är det familjen 
Salticidae. Den är inte bara den största spindelfamiljen 
(som omfattar fler än 5 000 kända arter) utan också 
den tveklöst mest publikfriande med den lilla gose-
djurskroppen och de stora, mörka, framåtriktade ögo-
nen. En hoppspindel möter verkligen ens blick.

– Deras popularitet är i särklass, ingen konkurrens, 
säger Kajsa Mellbrand. Och de är tillräckligt många 
och svåra för att vara intressanta även för spindelfol-
ket. Alla gillar hoppspindlar!

Det är alltså knappast en slump att just denna 
artgrupp nu är föremål för både ett bokprojekt (av 
hoppspindelsentusiasterna Monika Sunhede och 

Spindelkonnässörens 
fältutrustning: en 
håv (skaftet syns 
t.v.), en lupp, några 
plaströr med kork och 
spindellitteratur. Här 
är det senaste upplagan 
av klassikern ”Spiders 
of Britain and 
Northern Europe” och 
en tjeckisk spindelbok.
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Gabriella Gelland), en artikel i septembernumret av 
entomologiska föreningens tidskrift Yrfän och en di-
gital satsning av ArtDatabanken. Till den sistnämnda 
har illustratören Mattias Starkenberg gjort de artbil-
der man kan se exempel på i anslutning till denna 
artikel. Även bestämningsnycklar till landets cirka 
femtio arter av hoppspindlar kommer att publiceras 
på artfakta.se, förmodligen före årsskiftet.

Det är för övrigt inte bara utseendet som ger 
hoppspindlarna en särskild attraktionskraft. Hopp-
spindelhanarna har dessutom ett bedårande sätt att 
uppvakta tilltänkta honor genom att dansa för dem. 
Det är förstås det alla väntar på som nu hukar, sitter 
och ligger på mage runt Kajsa Mellbrands lunchlåda. 

Och plötsligt händer det. Den lilla spindelhanen 
börjar liksom vinka med frambenen som en signalist, 
samtidigt som den rör sig på ett märkligt ryckigt sätt. 
Det ser ut som om den är belyst med stroboskopljus. 
Rörelserna är så snabba att det mänskliga ögat inte 
riktigt hinner med, det blir något av synvilla över hela 
skådespelet. 

Entusiasmen i kretsen runt smörgåslådan är på 
topp. Kameraslutare rasslar. Det är bara en som är helt 
oberörd. Honan. 

Nå, hon åt i alla fall inte upp sin kavaljer, utan båda 
vinkelhoppspindlarna kan efter en stund släppas fria. 
Fast honan – som är en betydligt ovanligare syn än 
hanen – får ta omvägen via några fotosugna deltagare. 
Hur lugnt som helst sitter hon på Gunilla Norgrens 
överarm och betraktar det hela. 

– Titta hitåt då, säger Gunilla bakom kamerasö-
karen. n

Mats Ottosson
Frilansjournalist
E-post: mats@ottossonochottosson.se

Sagolika spindelnamn
ArtDatabanken fastställde för ett par år sedan nya 
svenska artnamn för samtliga svenska spindelarter. 
Listan är i sig underhållande läsning, bland de fan-
tasifulla artnamnen hittar man bland annat:

knätofsspindel
skogsbalalajkaspindel
fjällnåjdspindel
knattespindel
periskopspindel
tvillinglyckospindel
maskeradspindel
småögd huggspindel
bandithoppspindel

… samt ett antal spindelnamn av sagokaraktär, till 
exempel:

skogsalvspindel
ängshuldrespindel
gräsgnomspindel
grottvättespindel

En vinkelhoppspindel visar upp sig för Maja Ekblad.
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Vinkelhoppspindel Aelurillus v-insignitus, 
den art som omtalas mest i artikeln.

Sebraspindel Salticus scenicus, 
en vanlig art på husväggar.

Brokhoppspindel Evarche falcata, kanske 
Sveriges vanligaste hoppspindelart.

Murhoppspindel Marpissa mucosa, 
Sveriges största hoppspindelart.

Stackmyrespindel Myrmarachne 
formicaria, ser ut som en myra.

Hanar av några svenska hoppspindelarter 
Illustrationer av Mattias Starkenberg
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