
Till minnct av Nils Gyllcnsvard

Den 21 juni 1982 avled i Kariskrona f ёverlaka―

rcn Nils Gyllcnsvard 86 ar gammal.Fё rst vid

mogen aldcr cllcr narmarc bcstamt strax f6re
pcnsioncringcn kom han att syssia med entomo―

logi. Han var fёdd i Stockholln och avladc stu―

dcntcxamcn vid Sё dra Latin 1914 Eftcr mcdi―

cinska studicr blcv han mcd dr och doccnt i

cxpcrirncntcn kirurgi 1933. Dessfё rinnan hadc
han divcrsc fё rordnanden f6rst som underlakare

vid Ostcrsunds lasarett och scnare for spccial‐

utbildning i gynckologi vid Sabbatsbcrgs ttuk‐

hus, i obstctrik vid Sё dra BB och i kirurgi vid

scrarlmcrlasarcttct, da han ocksi ctt ar tJanst‐

画OrdC SOm lararc vid Karolinska lnstitutct Hans

mcdicinska  utb‖ dning  var salunda  myckct
grundlig. Aren 1934-49 var han lasarcttslakarc i

Lulca,mcn hann di ocksa med att vara chefsia‐

kare vid ett krigssJukhus i Finland 1941 och att

bli marinlakarc av fё rsta graden.

Undcr Lulca― tidcn hadc han livliga forbindcl―

scr rncd Carl H Lindroth, som var lcktor vid
stadcns iarovcrk, och mく 珀ligCn tindcs rcdan da

hans intrcssc f6r att studcra nagon inscktgrupp

A‖tscdan ungdomsarcn hadc han en utpraglad
hag fё r ant som gandc natur,flskc och friluftsliv.

mcn hadc som llkarc knappast nagon tid ёvcr for

att aktivt odla cntomologicn l)ct kan slutligcn

namnas,att Nils Gy‖ cnsvard,vcn tccknadc och
malade mcd stor talang ― hade utsthllningar i

atskilliga svcnska och norska stidcr_och att han

var skicklig skytt och skyttcorganisatё r Ar 1949

blcv han ёvcrlakarc vid Ccntrallasarcttct i
Kariskrona och pcnsioncradcs frin dcn bcfatt―

ningen 1960,da han flyttade till Uppsala.

Vi korn dar att bO nara varandra i samma
stadsdcl och rlck nastan gCnast kontakt rncd var―

ann Dct blcv scdan undcr nara 15 ar sa gott som

dagliga sammantriffandcn oss emenan,dl cnto―
mologiska spё rsmal ofta ventilcradcs.Vi』 ordc
ocksa utiandska resor mcd cntomologiskt syftc
tillsammans,sasom till Kor仙 ,Tcncriffa och
Gomcra.Undcr dcssa arlardcjag vcrkligcn kan―
na Nils Gyllcnsvard som cn ovanhgt intrcssant,

mingfrcstandc och god inanniska samtintc minst

som en troね st van.Dct som kom honom att pa
ganlla dar agna sig at cntom。 logien var cn be―

stamd 6nskan att som pensionerad skaKa sig en
mcningsfun sysselsittning som kontrast tilllaka―

rcns ofta hartjttktadc liv.

Dc fё rbcrcdandc stcgcn in pa detta omradc tog

han 1953,da han som han skriveri en resebcrat_

tclsc "trё tt och jaktad till 可alCn" sё ktc langre

lcdighct frin l,karsysslan och tillsaminans med

sin fru Gudrun rcstc till Kanaricё arna pl ctt
halvar Dlrundcr bcs6ktcs samtliga 6ar och stora

insamlingar JordCS,mest av skalbaggar,som var
dcn inscktgrupp Gyllcnsvard narmast tankt ta

upp. 1」ndcr de fё bandc arcn anvandcs semcst―
rarna ofta tin nya utlandsrcsor mcd Madeira、

Ostcrrikc,Frankrike och manga Mcdclhavslan―

dcr som fardmal, och liknandc rcsor fortsattc
avcn cftcr pensloncringcn. Ett stort inscktmatc―

rial hopbragtcs, Incst av skalbaggar mcn ocksa

av skinnbaggar och stritar.som han alltmcra ha―

dc inriktat sig pa.Inte heller den svenska faunan

fOrsuminadcs, varom talrika cxkursioncr i hem―

traktcn cncr till andra delar av Svcrigc vittnadc.

sarskilt sOm pcnsionar utё vade han en intcnsiv

cntomologisk vcrksamhet och hade givandc kon―

taktcr rned svcnska och utlandska forskare、 dar_

ibland kanskc spccicllt Fr●  Ossiannilsson bctr.
skinnbaggar, stritar och bladlё ss och Arne
Sundholln bctr.smastcklar.

Natur五 gtvis hann Nils Gyllcnsvard cndast till

litcn dcl bcarbeta sin stindigt vaxandc insckt―

sanlling. Likval b6r」 adc han mcd arcn sarskilt

fOrttupa sina studicr i fraga om Hcmiptcra och

som rcsultat darav publiccra ctt 10-tal uppsatscri

Ent.Tidskr.och Opusc.Ent.onl nordiska arter

av undcrord. Heteroptera. En av dem.И ′・
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′(,PtgFrο sr″ブs― funncn i Danmark― har som ny for

vetenskapen beskrivits av Gyllcnsvard.

Avcn om Nils Gyllcnsvards mannagarning lig―

gcr inom lhkckonstcns omradc.konlmcr vi alltid

att minnas honom ocksi som en synnerligcn
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framgingsrik och entusiastisk inscktforskare,
vars entomologiska insatscr varit betydandc.

Hans samlingar har rcdan under hans livstid,

di brsvagad syn och andra krampOr Omttlig‐

Oorde fortsatt arbctc mcd insekter och da han
atcr bosatt sig i Kariskrona, donerats at 。lika

ha‖ : de svcnska till Zool lnstitutionen i Lund

och cn stor dcl av de utlindska t‖ l RIksmuscum.

Skalbaggarna frin utlandsresorna fё ll redan un―

dcr var gemensamma Uppsala‐ tid pa min lott.

Dct mcsta av dctta material ar innu obearbetat

mcdan det h6gst bctydande kanariska har bc―
stamts och varit mig tili stor nytta vid studicrna

av Iくanarleoarnas fauna
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Ett tillぬ lligt fynd avぬ ltsyrsa i Skane

[An occasional rlnd of GryHus campestris in southcrn Swcdcn(OrthOptcra)]

LENNART JEPPSSON och THOMASJONASSON

I Hammenhёg i sydostligastc hё rnct av Skanc
patrhffrades i nlittcn av novembcr 1981 ctt levan―

de exemplar av Gげ ′′″s(α″ρ′sr″′s L tturet― en

nastan fullvuxcn hanc(Fig. 1)一 ertappadcs inne i

en magasinsbyggnad i ett parti solrosfr6 som im‐

portcrats fran Bulgaricn.Syrsan hadc uppcnbar‐

ligen medbjt som fripassagerare.

Dct hr intrcssant att notera att iiltsyrsan fak―

tiskt i inanga ar varit kand pa lokalcr bara 60-70

km SO om Hammenhё g.Pa Bornh。 lm fanns
nhnlligen undcr 40-och 50-talcn populationcr av

alten frin R¢ nne i SV till Dueodde i SO(HOISt
1970).Detお rsta fyndet pa Bomh。 lm JordCS
1897. Eftcr ctt uppsving 1943-57 ar ttiltsyrsan

cmeHcrtid av ant att dё ma numcra fё rsvunnen
fran ёn.

Dcn bornholmska''markfarekyHingCn''har av
vissa forskarc bctraktats som cn vlrmcrelikt.

Andra har darcmOt vclat sc artens fOrckomst pl

vara brcddgradcr som cn fOud aV manskliga ak―

tiviteteri bl a trupptransportcr 6stcrifran. F'It‐

syrsans huvudsakliga utbrcdningsomradc strac_
kcr sig fran Mcnancuropa till Nordafrika och

Framrc Aslcn.

Sunlinary
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Fig I Dct svcnska cxemplarct av faltsyrsa(Gry′ ′ι
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A living specimen of Gryllus (ompe stris L. was The Swedish specimen of Gryllus (.ompestris L. photo:
found in November 198 I at Hammenhcig, south- Staffan Erlandson.
ern Sweden in a sunflower seed lot imported
from Bulgaria.
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