
IIn memorianl― Sune Wendel
Den 31 december 1981 avled Sune Wendel,en av

de,ldrc medlemmarna i Entomologiska F6r―
cningen i Stockholrn(inVald 1933)och Entomo―
logiska Shlskapet i Lund(1939).Han Var fё dd i

Varberg 21 januari 1903,tog studcnten i Sё dcr‐

talie 1921, blcv tandlakarc 1924 med praktik i

Kariskrona frin 1925,Knivsta 1958,Tving 1959
och Nattraby 1964 till pensionenngen 1968.Han

bosattc sig 1967 pa Hasめ vid Kariskrona.Efter
tilltagande ohalsa vardades han pa senare ar pa

Stora Skё ndal sё dcr om Stockholm. Han efter―

lamnar makan Doris, fё dd Adlerbcrg, och bar―

ncn Arne,Margit och Gё ran.

Bland entomologer var Wendei valkand sOm
en framstacnde lepidoptcrolog,sOm frambr ant

agnade sig at utforskandet av den lokala sto巧 a―

rilfaunan vid sin bostad. Naturligt nog blcv det

daror sarskilt tthHlf・ aunan i Blekingc som han
kom att utforska,och dar hnn han 1932 Pο Jll‐

ρ′ο(α ″′″′″sF,ny f6r landet,som larv.Efter―
hand publicerade han ncra 10kala fё rteckningari

1935 Nagra ttanlfynd frin Blekingc(Ent.Tidskr

56: 198-201), 1943 Macrolcpidoptera frin Ble―

kinge(Ent. Tidskr. 64: 120-126), 1951 Fiarilar

fran BIckinge(Ent. Tidskr.72: 195-201), 1957

Ejarilar fran BIckinge II(Ent.Tidskr.78:80-83),
1972 Ej五 五lar fran Tving, Blckinge, och Nagra

巧arilfynd fran Hast6,Karlskrona(Entomologen
l:1:16-20)samt ttarilar frin Kebals gard,skee

sockcn i Bohuslan(Entomologcn l:2:3-4).
Wendcls intresse fё r dcn lokala faunan hind‐

radc dock intc langre utflykter. OfOrglё nlliga ir

de samlingsturer vi giordc tillsammans fran mit_

ten av 1950-talet och dl intc cndast fOr dct lepi―

dopterologiska utbytct En gang kunde aventyret

slutat verkligt ina Vi hade tva lampor utc pa

natten vid nlidsommartid fOr att fanga D′ ′ρα″α

/1α 4ραglr′α Esp.pa Allarpsberget i Skane,en vid
foten och en pa toppen av berget.Sune ville v五 1

garna sc vad som kunde konllna till den ёvre

lampan och bё ttade klattra uppfё r rasbrantcn.

P16tsligt sig vi andra hur den ocksa till omfinget

store manncn f61l hand16st baklanges och fё r―

svann bland dc stora stenblocken. Innan nagon
hann dit, restc han sig dock 可五lV helt oskadad

Om an ganska omtunllad. Man kan f6rsta hans

fё rsynta yttrandc att det borde finnas bittrc stal―

lcn att sanlla pa.

Sunc Wendel var en god kamrat och van som
alltid bcrcdvilligt delade med sig av sina crfarcn‐

heter.Hans nlinnc skan leva.
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