
Mattias Idar - in memoriam

Mattias Idar titlh<irde den krets av yngre svenska
entomologer som har en internationell stillning
som specialister pfl taxonomi och biologi hos en

insektsgrupp. Han hade under senare &r ftirskaf-
fat sig en gedigen kunskap om parasitstekelsldk-

tet Il adrodactyllrs (lchneumonidae' Hymenop-
tera) som var grunden for hans vetenskapliga
studier.

Mattias Idar var bara 42 flr gammal nir han

den 27 juli 1983 sl tragiskt rycktes bort mitt i en

lycklie och harmonisk livsperiod. Han arbetade
just di mycket intensivt med att snart uppna ett
lhnge efterstrdvat mil, erklnnandet som natur-
vetenskaplig forskare genom disputation i imnet
entomologi. Ett mel, som blev en naturlig fdljd
av hans omedelbara naturf6rbundenhet och be-

hovet att fa arbeta med levande organismer.
Denna drivkraft i hans livs utformning bottnade i

hans mycket djupa respekt fiir allt levande.
Sina forsta sju levnadslr tillbringade han i ett

underbart stycke svensk natur, den tiden di hela
hans familj levde pf, landet i Kdrrbo socken vid
Mhlaren. Diir fick han avg<irande naturintryck
vilket hans moder omnhmner i ett brev: "Tidigt
var han t-dngslad av det "lilla livet", satt itimmar
studerande spindlar, steklar, myrlejon och deras

kamp for tillvaron. I hans rum fanns burkar med

larver och puppor." Som son till tvit bildkonst-
n6rer l3g det honom i blodet att observera och

rita av vad han sig. En vana han med samma

friska omedelbarhet egnade sig 6t hven som vux-
en, bl a genom att illustrera sina brev. Teckning
ar var vhl ibland det besta sattet fdr honom att
uttrycka det han hade svart att kld i ord.

I nse kts intresset blev med tiden mycket starkt
och under skolAren i Vasteres kom entomologer-
na Tore och Rune Widenfalk att bli hans ndra
och inspirerande vhnner. Han invaldcs i Entomo-
logiska l'iireningen i Stockholm 1960 och kom
dhrigenom tidigt i konlakt med entomologisk
forskning. Denna kontakt och vetskapen om ett
tivf'ullt centrum i entomologi i U ppsala under den

inspirerande ledningen av Bertil Kullenberg bi-
drog till att han besliit att studera naturvetenskap
i Uppsala. diir han biirjade med botanik 1963 och

tog en lil. kand. och fi1. mag. i zoologi, naturgeo-
grafi och botanik. Doktorandstudierna pib,iirja-
des dhrefter, men fdrdrddes av n<idvlndigheten
av att fiirsiirja sig och familjen. Hans liv var
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Mattias Idar 9 juli pi Ostra Holmen, Viisteris.
Foto: Britt Schenstrom.

mlnga ginger en kamp mot hans egen driijande
fiirsagdhet och vana att alltid mycket lange och
noga begrunda en 6sikt innan han uttalade den.

Att observera och att bearbeta intryck fangslade
honom si mycket, att han fullstdLndigt kunde
gkimma sin omgivning. Han fiirs6kte och lyc-
kades att tiverfcira sin kirlek ti[[ och viirdnad 16r

naturen till sina bida pojkar Peter och Jonas.

Hans nya livskamrat Britt Schenstrtim var ho-

nom till stor hjhlp i hans arbete med vetenskap-

ligt material.
Mattias Idar anlitades t'lerfaldigt som specialist

pi I chneumonidae f,tir forskningsprojekt. musei-
arbete och i undervisning blde vid Uppsala Uni-
versitets och Sveriges Lantbruksuniversitets
entomologiska avdelningar. Han tillhiirde ocksi
de ftirsta medlemmarna i den 197-5 grundade en-

tomologiska f'<ireningen i Uppsala. Ett
doktorandstipendium under 70-taler och Vhst-
eris stads kulturstipendium 1980 (f6r bearbet-
ningen av ett av honom pi uppdrag av llnsstyrel-
sen i Vdsterls insamlat material av parasit-

steklar) betydde mycket fiir hans mdjligheter att
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arbeta med identifieringen av egna och inl&nade art inom sldktet Syrronlr,lrx Fiirster, S. .fttciarormusiematerialftirdoktorandstudierna. Idar1983.
Mattias Idar var den f<idde samlaren. Som Vid sin bortging var Mattias Idar mitt inne i en

pojke iignade han sig systematiskt [t att f6rkovra sammanfattnings- och bearbetningsperiod av de
sig i Vdsteristraktens insektsfauna och samlade taxonomiska karakrdrer han delvis sjiilv hade till-
tiamfiirallt skalbaggar, men iven fidrilar och logat den glngse artbeskrivningsmetoden f6r
rdtvingar med den f6r Sverige rrya arten Met rio- sldktet H adrodactylus. En databearbetning av en
ptera roeselii Hbg. Militiirtjiinsten pfl Gotland arts morfometriska karaktarer hade kommit si
och en anstillning som fdltassistent vid ett lengt att den troligtvrs kan sammanstdllas. Men
SGU-projekt i Sveg-trakten 1963 gav honom ti- all den detaljkunskap som en hdngiven specialist
digt tillfdlle att utvidga samlingarna. Gotland, samlar om "sina" insekter, kan ingen annan
och dven senare Oland iterbescikte han tlera Sterge p& det settet der var tinkt. Alla arbetar vi
gAnger. Hans samlarintresse kom si sminingom olika. Mattias bortgflng hr en ftirlust t'<jr veten-
aven att omfatta Hymenoptera, dar framfdrallt skapen. Men framfrir allt miinniskan Mattias med
parasitstekelfamiljen Ichneumonidae fdngslade sin mingsidighel, sprekintresse, intresse frir
hans intresse. Det var en svir grupp och en ut- klassisk musik och svensk folkdansmusik, lusten
maning att ta sig an ett av de minga, i Sverige att teckna och tippenheten fcir den lilla miinni-
ndstan okinda slaktena. Efter att ha samlat skans problem och gliidje kommer alla hans en-
Ophioninae kom hela hans uppmlrksamhet att tomologiska venner att sakna djupt.
riktas mot slaktet Hudrodar.ry'lrrs Fiirster (Sco-
lobatinae). Fiir att kunna understika biologin och Bibliograli
ndrmare studera vhrdvalet hos de parasitiska ar- l. M?trioptcra roeselii Hgb., en ftir Sverige ny vinbi_
terna bcirjade han utreda de svenska arterna. tare (Salt. Ensifera). -Ent. Tidskr. g4til5,'1973-
Detta l6rde honom allt djupare in i en revision av 2 DesiSnation oftypes for the species of Hatlrodacty-
hela slaktet inom Holarktii. Hans kdnsla fiir var //ls Frst. (Hym. Ichneumonidae) desc bed by C. c.
dessa sreklar kunde leva 
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":11"!:::*ide m,iijligen kunde parasitera, giorde honom till 5:23-28,1974
en mycket framgingsrik samlare. Frin mitten av 3. Redescriptions of Hadrodactylw ,arcator Ths., H.
7O-taiet skapade ha=n en mycket betydande och g^racilipes Ths. and l/. nisri.lemur Ths., with notes

varordnad samring, r,u",a.ur.[g",iri;'"-u.;er";: iif;,,*11r.1$ ][.*11j1-;.'#:l#:,T]:,!?;-
Vistmanland, Skine, Gotland. Oland och Torne 4. Redescriptions of tt u,tri,iao vii, s - palutlit.ola
Lappmark. Han giorde insamlingsresor aven till (Hlgr.), H..femoralis (Hlgr.) and l/. irlsigais (Krb.)
Tyskland, Grekland och Gambia och deltog i 1!/i, 

lchneumonidae). - Ent. scand. 6:182 190.

Uppsala universitets entomologiska avdelnings 5. Redescriptions of Hadrodoctylrts Jitgax (ct.l, H-
Teneriffa-exkursion. Stekelsamlingen och 6ven confirsus (Hlgr.), Il. gcnalis'Th.'a;d H. larvatus
sirtryckssamlingen har av familten donerats till (Krb.l (Hymenoptera: lchneumonidae). - Ent.
Uppsara univeriitets zoologiski,museur....rl; .. i?Jll;t'11ir1T;l3l'.;. ,0..,". orthe senus Flad-entomologiska avdelningens bibliotek. Fiir att -- 

,uior'tut,,, Fiirsrer ' (Hymenofi"iu, fif,n"r,noni_
beskriva lektotyper och nya arter linade han ma- dae). part l. - Ent. scand. tO:303-3 t3. 1979.
terial av familjen lchneumonidae ur minga 7. Revision ofthe European species ofthe genus llad-
vetenskapliga samlingar i Eur:pa: s"nu.e ;,ei i il{ijiljii, 1T"".::"::Ji;Uii11;, rchneumoni-

Nordamerika. En inbjudan till ett symposium i t. Nngra fcir Sverige nya parasirsteklar. l. (Hym. tch_
Detroit i mitten av 7O-talet och till studium av neumonidae) - Ent. Tidskr. 102:138 t40. 1981.
vlrldsspecialisten Dr. H. K. Townes omfattande 9. A new Nearctic species of Iladrodoctylus (Hyme-

samlingar, stimulerade honom att tillhgna Dr. l3,ootfli;l:l*"tnidae) - contr' Amer' ent lnst'

Townes en ny nearktisk Hadrodtt tyltr s -art: H. f O. n.rirl""iri tf, ropeanl S),nomelix lFiirster l(H yme_
/orllesi ldar l9tl3. Fiirutom de bida tidigare be- noptera: Ichneumonidae) with description of .i. /a-
skrivna arterna, H . spiratulator Idar l979ocht/. ciator n.sp. -Ent. scand.'14:168-172, 1983.

grantinicola ldar 1979. beskrev han ocksA en ny Christine Duhl


