
Kjell Jacobsson - in memonam
Den 16 augusti 1983 nidde oss budet att Kjell
Jacobsson hastigt avlidit av hjiirtsjukdom. Han
fiiddes i Sala den 5 april 1945. Efter genom-
gingen folkskola b<idade han som modellsnicka-
re i sin faders firma. ddr han arbetade fram till sin
bortgang. Kjell som blev sin hembygd trogen
efterllmnar makan Ulla-Britt samt bamen Su-
sanne och Kjell-Ove.

Kjell var kind som en mycket skicklig lepidop-
terolog som hgnade sig At bide macro- och
microlepidoptera. Hans insamlingar bedrevs till
st<irsta delen i Vdstmanland och Uppland, natur-
ligt nog mest i och omkring Salatrakten. Hans
I?iltarbeten ledde till en lAng rad fynd av arter nya
f<ir landskapet. Den sjunde juli 1980 tog han vid
Gruvbyn i Sala ett par av Coleophora partitella
Z. som ny ltir landet. Frirutom de lokala insar
serna gjorde Kjell lven en del mera lingvdga
resor inom landet. Bland annat bes6kte han
Oland, Gotland, Hirjedalen och Angermanland
diir han giorde insamlingar. Det vetenskapliga
virdet av Kjells samling iir stort da han fdrt
mycket ingflende anteckningar kring fynden.

Den stora arbetskapacitet som Kjell besatt vi-
sade sig iven i f<ireningslivet. Han var styrelse-
ledamot i Sveriges entomologiska ftirening samt i

de entomologiska ftireningarna i Dalarna och
Uppland. Sitt stora kunnande inom entomologin
riktade Kjell i h6g grad mot ungdomarna i fcir-
eningarna, vilka han sdkte st,iidja och uppmuntra
p6 sitt vanliga liittsamma och generdsa salt.

In memoiam 6l

Kjell liit aldrig sitt filrilsintresse bli till ett
sjllviindam6l, utan stallde villigt sin tid och sitt
kunnande till l'orfogande i inventeringar i

n aturv irds syfte. Naturomrfiden diir han deltagit i

inventeringar iir Hiiskovsmossen, Klackberg,
Fiirmansbo, som ledde till bildandet av naturre-
servat 1982, samt Tineset, som blev reserverat
t983.

Kjell Jacobsson var en god kamrat och vln
som alltid stiillde upp och delade med sig av sig

sjiilv i b&de med- och motging. Vi saknar honom
mycket.

Jun-Olov Bjiirklrrnd

Bidrag till yngre entomologer ur Maria och Thure Palms stipendiefond
Under 1978 erhtill Entomologiska frireningen i
Stockholm en donation som lett till instiftandet
av en tbnd benhmnd Maria och Thure Palms
stipendiefond.

Riintemedel ur fonden utdelas till yngre ento-
mologer I'dr att uppmuntra dem till sjiilvsuindigt
arbete riirande insekter. Bidragen ir avsedda ftir
skolLrngdom samt t'dr studerande vid universite-
ten. vilka ennu inte avslutat grundutbildningen i

biologi.
Noggrann plan erfordras r<irande den entomo-

logiska undersokningen vartill medel s<iks.
Kostnadskalkyl skall bifogas, liksom ocksi ytt-
rande over eleven frin handledare. liiraren ina-

turkunskap eller motsvarande. F<ire kalender-
irets slut skall bidragsinnehavaren inge skriftlig
rapport om utf6rt arbete till Entomologiska ftir-
eningen i Stockholm.

Anscikan om bidrag ftir 1984 inlamnas senast
den 15 april till Entomologiska fcireningen i

Stockholm under adress:

E ntomologi ska fiire ni n gen

N aturh istoriska riksmu seet
Box 50007
I04 05 STOCKHOLM

/sekreteraren/


