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Utan bistind av och stimulerande samarbete med
ett antal mera framtradande entomologvinner
skulle det i mitten av 1920-talet, di jag pi ett se-
ri6st satt aterupptog min skalbaggsverksamhet, ha
varit svert att pa egen hand komma till riitta med
denna. Givetvis gellde kontakten friimst koleop-
terologer i Sverige och tivriga nordiska liinder,
men ocksi utomnordiska. Alla blev mina person-
liga vAnner- och jag har oiindligt mycket att tacka
dem fcir. Att i detalj beriitta allt som forsiggick oss
emellan, skall jag ej ge mig in pA utan blott i kort-
het f<irsoka minnas hur de for mig framstod som
samarbetspartners. villiga medhjilpare och min-
niskor.

Den forste som jag kom i niira kontakt med var
ANTON JANSSON, fddd 1880, tidningsman i
Orebro och undcr minga ar landets obestritt
friimste skalbaggsexpert. Siirskilt hans trcvligt
skrivna skalbaggsuppsatser om faunan i Niirke gav
mig impulsen att soka hans bistAnd i brydsamma
bestdmningsfrigor. Vad man framfor allt beund-
rade hos honom var hans skarpa systematiska
blick, hans formaga att snabbt stella en artdia-
gnos, hans enastiende minne av namnen pA olika
arter, deras fdrekomstsatt, ekologi och biologi,
samt hans omfattande kunskaper iiven om andra
insekter dn skalbaggar. Han hade tillika minga
andra intressen, kanske frimst inom naturskyd-
det, och var dven i hrig grad allmiinbildad i t ex fi-
losofiska, skonlitterdra och musikaliska frigor.
Han var nog mera allvarlig till sin liiggning An mot-
satsen, men igoda vdnners lag kunde historierna
floda, niistan alltid med stdnk av humor, ofta
ocksi sjiilvironi. Under minga 6r, iinda till hans
dod 1963, var vi ndra vdnner och foretog talrika
gemensamma exkursioner och insamlingsresor.

Cenom Janssons fcirmedling blev jag snart be-
kant med CARL H. LINDROTH, fridd 1905 och
dod 1979, alltfdr valkand for att har behdva en
ndrmare presentation. Tidigare har jag i denna
tidskrift (Palm 1979. 1982, 1983) berattat om vart
samarbete och linga viinskap under mer 5n 50 6r.
Annu en ging skulle jag blott vilja understryka
hur mycket han betytt fiir mig, ej minst som upp-
muntrare imin entomologiska verksamhet och
som en outtrdttlig medhjiilpare att ordna ekono-
miska anslag fdr faltarbeten och forskningsresul-
tatens publicering.

En skalbaggsman av gamla skolan var even
oscAR SJoBERG. fOdd 1885 0ch d6d 1959, un-
der minga dr provinsialliikare i Loos, vars skal-
baggsfauna han triget och framgingsrikt utfor-
skade. liksom faunan i hela Hilsingland och an-
grinsande delar av Dalarna. Han var ocksi
specialist pi svira skalbaggssldkten, sisom Prote-
inus, Meligethes, Epuraea och z4romaria. Siirskilt
pi grund av hans miirkliga fynd av nordliga arter i
Loos kom jag pi 1920-talet snart i livlig kontakt
med honom; vi var goda viinner under m&nga ir,
sammantraffade personligen ej si siillan. Hans
stora hjiilpsamhet vid bestiimning av de djur han
specialiserat sig pA skall jag aldrig gldmma. I sitt
vetenskapliga arbete var han mycket kritisk, kan-
ske cn orsak till att hans publicerade arbeten ej
blev sA minga. Som miinniska var han ganska
tillbakadragen, men en trofast viin till dem han
narmare lart kanna.

Ner jag i mitten av 1930-talet blev bekant med
NILS ALARIK KEMNER, fddd 1887 och dod
1948, var han frirestindarc for entomologiska av-
delningen vid Zoologiska Institutionen i Lund och
blev sedermera professor vid samma avdelning.
Den tiden holl jag pi med unders<ikningen vid
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Nedre Daliilven. varvid han med entusiasm emot-
tog regelbundna meddelanden om de ovintade
fynd som dir gjordes och pa allt satt uppmuntrade
mig att fortsatta. Min om att utoka samlingarna
pA sin avdelning lade han glrna beslag pi en och
annan dyrgrip och bad mig siirskilt for musccts
rakning ta vara pi skalbaggslarvcr av olika slag.

Detta skedde under hela hans levnad. Hiirigcnorn
kom jag ocksi sjiilv att intrcssera mig for skal-
baggslarver och erhrill av Kcmner de frirsta grund-
liiggande kunskaperna om dem. Som miinniska
var han en livlig och glad natur, som giirna krydda-
de sina samtal med muntra infall. Trots att han sa-

des ha ett heftigt lemperament och ratt liitt kunna
<iverila sig, hade jag under vir lenga vanskapspe-
riod aldrig nAgon kanning av detta.

I minga avseenden var OLOF LUNDBLAD,
fddd 1890 och ddd 1970, professor sedan 1933 vid
Riksmuseums entomologiska avdelning, en mot-
sats till Kemner, med vilken han ibland hade hogst
kontroversiella meningsutbyten. Med Lundblad
kom jag likaledes alltid vel dverens och fann i ho-
nom under ling bekantskap Avenledes en trogen
vdn. Han var mvckel hjalpvillig i frigor av olika
slag, ej minst som redaktor fdr Entomologisk tid-
skrift, men hade som museichcf svirigheter att pi
ett riktigt siitt leda och umgis med underordnad
personal. Det ledde inom den miljcin, dir han
klandrades for sjiilvridighet. smiaktighet och
ovilja att lyssna pi andras uppfattningar, ofta till
konflikter. Detta kunde dock ej undanskymma
hans stora arbetskapacitet, frimst inom hans
mingiriga och hogklassiga forskning rtirande
vattenkvalstren, senare ocksi betriiffande hans
ungdomsintresse skalbaggarna, ej heller att sam-
Iingarnas uppstellning pi Riksmuscum modcrni-
serades under hans tid och, cj minst viktigt ftir se-

riost arbetande amatdrer, att de blev tillgiingliga
iiven frir dem, vilket det tidigare varit daligt med.
Hans relation till mig minns jag med gliidje och
tacksamhet.

En l6ng rad andra svenska framtradande och
numera avlidna koleopterologer hade jag mer el-
ler mindre nara kontakt med och stundom ocksd
hjiilp av vid bestlmning av kritiska arter, som de
specialiserat sig pi. Av sidana som jag med gladje
minns kan nzimnas SVEN BERDEN. lovande ko-
leopterolog men dod vid blon 30 [r, NILS BRU-
CE, viilkiind specialist pi Cryptophagus och
Orthoperus, fil. dr h.c. vid 90 irs &lder, GUSTAF
FALKENSTROM, specialist ph Halilplidae och
Dytiscidae, EINAR KLEFBECK, god kiinnare

siirskilt av Dalarnas skalbaggsfauna och en av re-
daktorcrna for 1960 irs nordiska skalbaggskata-
log, AXEL OLSSON, god allroundman pi sven-
ska skalbaggar, SVEN PALMQVIST, som aldrig
samladc norr om Skine men si mycket mera
grundligt i Hiilsingborgstrakten, vars fauna han
var en mycket god kiinnare av, och EINAR WI-
REN, som med stor intensitet pe aldre dagar ater-
upptog sitt skalbaggssamlande frin ungdomsiren,
varvid han med sitt estetiska sinne istadkom lan-
dets sannolikt mest valpreparerade samling.

Bland vira nordiska grannlinders koleopterolo-
ger var VICTOR HANSEN. jurist och under se-

nare tjanstear frin 1941 h<ijesteretsdommer i K<i-
penhamn, fddd 1889 och dod 1974, en av dem man
snabbt lirde sig "kirnna till". Orsaken diirtill var
hans i rask foljd utkommande skalbaggsdelar i se-

rien "Danmarks fauna". Dessa var utmerkt skriv-
na och mastcrligt illustrerade av honom sjilv samt
gjordc honom redan frAn brirjan till en forgrunds-
gestalt inom den danska koleopterologien. Med
detta stora verk, hans rzagrr um opus, utkommet i
26 delar, sysslade han ofOrtrutet under hela sin

levnad. diremot aldrig annat iin undantagsvis med
skalbaggar utanfcir Danmarks grdnser. Som
skarpsynt, skicklig och kritisk systematiker hade
han knappast sin like; under minga iLr hade jag
formdnen att fi anlita honom i bestiimningsfrdgor,
men ocksi som ridgivare, niir jag sj iilv fdrsdkte
mig pi staphyliniderna frir Svensk Insektfauna.
Di fick jag iiven anvinda mig av hans habitusbil-
der i original ur motsvarande delar i "Danmarks
Fauna". Vi hlev med tiden mycket goda vdnner,
traffadcs personligen ej si sillan och forde en liv-
liv brevviixling med varandra i aktuella frigor.
Han var till sin l5ggning mycket metodisk. I friga
om preparationsteknik var han en mistare som
iiven i virt land fett minga efterfdljare, och jag
kommer viil ihig den lilla papperslapp som han
brukade dra fram ndr vi rikades. Pi den hade han
noterat alla de spcirsmil som di skulle ventileras,
se att ingenting blcv glomt. Som miinniska horde
han val nermast till de tillbakadragna, som aldrig
ville gora visen av sig vare sig som hcig jurist eller
mycket framstiende koleopterolog. Saknaden ef-
ter honom dr mycket stor.

AUGUST WEST. fodd 1874 och dod 1949, var
cn av dc aldsta danska ledande koleopterologer
som jag treffat och haft nara kontakt med. Han
var en hedersman av gamla stammen, tillbakadra-
gen, men viinsiill och otroligt hjiilpsam. Som art-



bestemmarc var han ytterst skicklig och pi sin tid
laromestarc till Victor Hansen. Hans stdrsta ut-
givna arbete hr "Fortcgnclsc ovcr Danmarks Bil-
lcr". som omfattar 664 sidor och innehiller detal-
jerade uppgifter om fyndplatscr, arternas ekologi,
biologi, forekomsttider m m.

JENS PEDER KRYGER. folksskolliirare till
yrket och drid 1951. var fodd samma ir som West.
Han var liksom denne en mycket framtriidande
gestalt inom den danska entomologien, mAngsidig
pa alla slags insekter och speciellt kunnig pA smA-
steklar och skalbaggslarver. Med Kryger blev
jag ej niirmare bekant f6rriin 1947, di jag sysslade
med staphyliniderna f<ir Svensk Insektfauna och
saknade material av den mycket sallsynta Micro-
peplus caelotus Er., som jag visste vara funnen i
hans hemtrakt pi Lolland. Jag skrev till honom
om sakcn och frigadc om jag kunde fi l6na nAgot
cxcmplar frir bcskrivningcn. Ej langt darefter
kom en hel liten serie av den onskade arten, som
han vintertid vid h<ig 6lder sekerligen ej utan
itskillig m<ida samlat in i narheten av sin bostad
och som jag skulle fA behAlla for min samling. Det-
ta visar kanske bist hans stora hjiilpsamhet och
generositet mot en fdr honom formodligen f6ga
kiind skalbaggsman. Under hans sista levnadsir
hade vi i andra frlgor en ganska livlig brewiixling,
och jag besokte honom di ocksA i hans vackra hem
nAra den beromda Sundby storskov, ddr han visa-
de mig sina allra "hemligaste" fingstplatser, som
inte vcm som helst gavs vetskap om. Det glllde
siirskilt cn del gamla murkna jiittcckar. speciellt
innehillsrika pi sallsynta tradskalbaggar.

Norska koleopterologer har det alltid varit ont
om. men jag har haft turen att fA bli bekant med
tvi av de allra fdrnemsta; en av dem var den legen-
dariske THOMAS CEORG MUNSTER, avliden
redan 1938. den andre ANDREAS STRAND.
d6d 1980.

Bergmester Munster narmade jag mig med en
viss tvekan, cftcrsom jag i forordet till Grills
(ltl96) katalog hade l?ist om och f6tt for mig. att
han skulle vara avogt installd till allt svenskt. ma-
hiinda till ftiljd av unionskrisen under Aren om-
kring sekelskiftet. Carl H. Lindroth, som redan
d6, i btirjan av 1930-talet, kiinde och beundrade
honom, lugnadc mcd mig mcd att han numera var
en "sniill farbror". Han var fridd I1t.55 och alltsi
vid den tiden hdgt upp i dren. Lindroths fdrmodan
visade sig vara riktig, och kanske mer iin si. Niir
jag skrev till honom och fcirsiktigt frigade, om han
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mojligcn hade siirtryck till overs av n&gon av sina
minga lovordade uppsatser om norska skalbag-
gar, vilka var sviritkomliga i Sverige. erhtill jag
inte blott en nf,stan fullstiindig serie av dessa utan
som svar ocksi, att jag var viilkommen h6ra av
mig igen sa snart det giillde nigot om de norska
skalbaggarna. Detta var jag ej sen att efterkom-
ma. och under de ftiljande iren utvecklades en
ganska livlig. atminstonc for mig givandc korre-
spondens oss emellan. Mtinster triiffade jag aldrig
personligen, mcn enligt Lindroth var han synnerli-
gen imponerandc bAde som vetenskapsman och
minniska.

Andreas Strand var imin egcn ilder. f<idd 1895,

kontorschcf i Tclcgrafstyrets utrikesavdelning.
Honom rikade jag forsta gingen i Lund vid det
nordiska entomologmotet diir 1936 och blev ge-

nast imponerad av hans skarpa intellekt och stora
kunnighet om den norska skalbaggsfaunan, it
vars utforskande han iignade all sin fritid. Till sin
natur verkade han ratt blygsam och tystliten men
kunde vid samtal som intresserade honom plots-
ligt bli h6gst talfdr, ej sillan i humoristiska viind-
ningar. Under de minga ir som diirefter foljde,
blev vi mycket goda vinncr och hadc tata skriftliga
kontakter med varandra. Strand var nog en av de
ej svenska koleopterologcr, som jag vdxlat de fles-
ta breven mcd. Han var en synnerligen skicklig
systematikcr som alltid stod till tjanst med be-
stemningar, niir si beh<ivdes. Han lAnade f6r stu-
dium giirna ut material. iven unikt, ur sina sam-
lingar, man kunde friga honom om det mesta och
prompt fe ett svar. Oiindligt mycket har jag att
tacka honom fdr.

I Finland fanns i min generation minga koleopte-
rologer, som jag haft mer eller mindre l6ngvariga
kontakter med, men jag skall endast uppehalla
mig vid nigra av de nu bortgingna.

Den fdrste som jag blcv bckant mcd, tror jag
var WOLTER HELLEN, musciman. fil.mag och
sedermera fil. dr h.c.. fddd ltl90 och ddd 1979.
Han var en mycket mingsidig entomolog som
sysslade med de flesta insektsordningarna, fram-
for allt skalbaggar under 1930-talet och senare
steklar. Han var en tippen natur, varmhjertad,
gladlynt och viinsiill och tycktc om att sitta i glada
vanners lag. dartill mycket hjiilpsam nardet gAllde
lin av museimaterial eller att klara upp kvistiga
skalbaggsfrigor. Siirskilt under hans "skalbaggs-

tid" hade vi livlig korrespondens med varandra,
men jag holl god kontakt med honom under hela
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hans levnadl vi rikades ej siillan vid entomolog-
m6ten, som han och hans fru Mary gArna besrikte.
Han var en hedersman som fi.

ROLF KROGERUS, fodd 1882 och ddd 1965,
var under strirre delen av sitt liv lyceumliirare, fil.
dr 1932 ph en myckct uppmiirksammad avhand-
ling: "Ubcr dic Okologie und Vcrbrcitung dcr
Arthropodcn dcr Trichsandgebictc an dcn Kiisten
Finnlands". Han var en utpriiglad ftirgrundsge-
stalt i Finlands entomologiska liv och hade, som
Lindroth si sant skriver i sin minnesruna over ho-
nom. en ovanligt stark personlig utstrilning som
siirskilt fingade de unga och blev ett entusiasme-
rande foredOme till forskning samt iven till nor-
diskt samarbete. Han var ocksi som manniska en
glad och oppen natur som val trivdes i goda viin-
ners lag. Aven jag tillh<irde de minga som fiingsla-
des av hans person, och vi hade livliga fdrbindelser
med varann under ett 40-tal ir. Ofta utnyttjade
jag hans stora kunskapcr om olika slags insektcr
och deras liv. givetvis mcst skalbaggar, vilka han
som yngre sdrskilt hadc iignat sig At.

HARALD LINDBERG. fddd l87l och drid
1963, var en siirpriiglad man med bestiimda 6sik-
ter, tiversvallande viinlig mot dem han gillade, av-
visande och kall mot den han ans6g tillhora den
motsatta kategorien, vilket val sarskilt kom till uG
tryck vid de politiska striderna i hans land, t ex i
forfinskningsfrigan. Men han var ocksi sirprig-
lad pi annat sitt. Hans far var professor i botanik,
och sjiilv iignade han sig it denna vetenskap, var
under minga ir kustos och professor i botanik vid
Helsingfors universitet och fick anseende som en
av de friimsta floristerna iFinland. Samtidigt var
han pi fritid cn ivrig skalbaggssamlare, och efter
pensioncringcn blcv kolcopterologien hans st<ir-
sta intresse: han bedrcv dcn med cn intcnsitct som
nog saknar motstycke. Tillsammans med sina so-
ner gjorde han m6nga ldngviiga resor, aven utom-
lands i Medelhavsomradet, insamlade ett v?ildigt
material som han sjiilv till stdrsta delen bearbeta-
de pi en kunnigt och skickligt satt. Han blev dir-
fdr med tiden mycket vilkind 6ven som
skalbaggsforskare och som en av de frdmsla. Hans
viilordnadc samlingar. som doncrats till Hclsing-
fors universitet ("coll. Lindberg"), iir sannolikt de
stdrsta privata i Norden.

HAKAN LINDBERG var iildste son till Ha-
rald, fddd 1898 och dod 1966, idkade naturveten-
skapliga studier liksom sin far och farfar och blev
professor vid Helsingfors universitet 1954. Han
blev ocksA en viilkiind cntomolog b6dc i Nordcn

och utomlands. var mAngsidig, menmed Hemipte-
ra som specialitet och gjorde, som fdrut nemnts, i
siillskap med fadern och en yngre bror samt senare
ensam en mingd lAngvariga utliindska insamlings-
rosor, framftir allt till Kanarieoarna, Madeira och
Kap Vcrdc. Dcssa oars insektfauna inventcrades
grundligt, varcftcr matcrialct bcarbctadcs av fa-
dern cller honom sjdlv och visadc sig innchAlla tal-
rika forut obeskrivna arter. Hikan l-indberg var
en glad och charmfull person. som trivdes diir
minga sjiilstiiinder var samlade, t ex vid de stora
entomologmdtena. Aven med honom hade jag
mingiriga viinskapsfdrbindelser; han var oerhdrt
hjiilpsam och gav mig en ging impulsen till mina
menga besok pa de makaronesiska oarna samt go-
da upplysningar om deras natur och uppslag till
lAmpliga exkursionsmil.

UUNIO SAALAS. fodd 1882 och dod 1969.
hiirstammade ocksi han frin en frejdad entomo-
logsliikt. som i en obruten rad av fyra generatio-
ner, unikt nog. huvudsakligen iignat sig it studium
av Colcopicra och bcskrivit miingdcr av nordiska
och ullandska artcr. De Sldrc i generationscykeln
bar namnet Sahlherg. som av den yngstc forfin-
skades. Alla var forgrundsgestalter inom cntomo-
logien och inte minst den jag liirde kiinna ganska
vil. Genom hans stora verk "Die Fichtenkefer
Finnlands". som pa sitt satt blev inspirationen till
och fdrebilden for mitt arbete med de svenska
ldvtradens ved- och barkskalbaggar, kom jag i
kontakt med honom, vilket senare utvecklades ej
bott till en givande entomologisk fdrbindelse utan
even till etl trofast viinskapsforhillande under
mlnga ir. Siirskilt minns jag hans stora generosi-
tct i frega om sertryck, varigenom jag iiger det
mcsta av hans puhlicerade bcickcr och viktigare
skriftcr. diiribland ocksi hans stora kulturhistoris-
ka hiografier over de trc entomologiska forfiidcr-
na pa sammanlagt 1370 sidor. Dessa iir siirskilt in-
tressanta dirfdr att han rAlt ingaende skildrar t6r-
bindelserna mellan finska och svenska entomolo-
ger pe den tiden. I sin minnesruna over Saalas be-
tecknar Carl H. Lindroth honom som en "allvars-
man mcd foga sinnc frir livcts humoristiska sidor"
och att "all slags liittfiirdighet var honom forhat-
lig; men pi samma ging var han en stor idealist,
som outtrottligt kimpade fcir vad han anseg vara
rett".

Av utomnordiska entomologer har jag under
iircns lopp varit i fcirbindclsc mcd ett stort antal
mera framtriidande personer i storrc dclcn av



Europa och dven en och annan i andra viirldsde-
lar. Det skulle fora for l6,ngt att ange ens en brek-
del av de nu bortgangna. Jag inskriinker mig dir-
for till att nemna nigra av dem som betytt mycket
f6r min entomologiska verksamhet.

ADOLF HORION med bostadsort forst i Dus-
seldorf (som sonderbombades under andra vlrlds-
kriget) och senare i Uberlingen vid Bodensjon,
fodd 1888 och dtid 1977. kom jag i livlig forbindcl-
se med redan i mitten av 30-talet. Han hade d:i gett
ut sin mycket anvindbara "Nachtrag zu Fauna
Germanica von E. Reitter". Sedan drojde det ej
mAnga ir innan han pibrirjade sitt stora beromda
livsverk "Faunistik der mitteleuropiiischen K?i-

fer", som utkom i12 band 1941-1974. Tyviirr
hann det ej helt fullbordas, trots att han redan
samlat in primiruppgifterna till de felande delarna
Chrysomelidae och Rhynchophora. Hans Mag-
num opus gjorde honom till den ledande auktori-
teten pA mellaneuropeiska skalbaggar.

Horion var en mirklig man som vdckte allas be-
undran. Till yrket var han katolsk pater, men sam-

tidigt ivrig skalbaggssamlare. Tidigt drabbades
han av ett svirt oronlidande, som gjorde att han
redan vid 50 ars ilder maste pensioneras, di han
hclt kunde iigna sig at sina entomologiska intres-
sen. Ej l6ngt dArefter utbrdt andra viirldskriget,
varvid han under ett bombanfall fcirlorade bide
hem och sin stora skalbaggssamling. Han tappade
emellertid ej sugen utan byggde outtrdttligt under
sina lterstiende levnadsir upp en ny omfattande
samling, delvis genom gavor av vinner. Denna
och minga andra samlingar arbetade han intensivt
med systematiskt, ekologiskt, och utbrednings-
miissigt. For mig var det en stor upplevelse att vid
tvi tillfiillen personligen fdL rika denne man. Frir-
sla gingen var vid den internationella entomolog-
kongressen i Stockholm 1948 och den andra i Syd-
kArnten 1956, diir vi under flera dagar exkurerade
tillsammans i Karawankernas bergiga terriing.
FrAn det senare sammantraffandet. di ocksi en
valkAnd osterrikisk koleopterolog, Emil Holzel.
och ett par reskamrater till mig var med. minns jag
episoder som nog var ganska betecknande for Ho-
rion, hdgst effektiv dven pA andra omrAden tin det
entomologiska. En stindag blev exkursionen frir-
senad av den anledningen att han erbjudit sig pre-
dika i den lilla kyrka, som lig alldeles intill vards-
husct, dir vi bodde. Och pi kviillen hade siillska-
pet som vanligt en gemytlig aftonmiltid tillsam-
mans. diir dagens hiindelser ventilerades, muntra
historier om gemensamt kdnda entomologer be-
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riittades och dir upplivande drycker av starkt slag
ingalunda saknades. Horion var en charmerande
personlighet som njot av samvaron med likasinna-
de. han var livlig och glad, men samtidigt ddmjuk
i sin entusiasm niir skalbaggsfrigor kom pi tal.
Han var ocksa mycket generos. Si gott som alla
hans publicerade skrifter har jag erhillit med de-
dikation. Ett mycket stort tomrum limnar han ef-
ter sig.

KARL ERMISCH med bostadsord f<irst i Dis-
scldorf och senare i Leipzig var till yrket skolman,
doccnt och studicrektor. f<idd 1898 och dod 1970.

Han var en mingsidig koleopterolog, som si smA-

ningom specialiserade sig pi Mordellidae och blev
i dcn egenskapen virldsbekant. En del av hans
stora samlingar fdrstordes under andra vArldskri-
get, daribland nastan samtliga typer av hans
minga dA nybeskrivna arter. Han arbetade emel-
lertid ofdrtrutet vidare bide med bestemningar
och utokande av samlingarna. Vi blev tidigt be-
kanta och goda brevvinner, och storsta delen av
mina talrika mordellider fr6n olika liinder har
kontrollerats cller bestamts av honom. Bland
dessa fanns frtskilliga for vetenskapen nya arter.
Av cn tillfiillighet mottes vi dven personligen,
niimligen i Bulgarien 1965. Vid en exkursion dar
fick jag pd avstind se en ling giinglig herre tillsam-
mans med en dam ivrigt avbeta vegetationen med
insekthiv. Jag n2irmade mig nyfiket paret, frigade
vilka de var - och genast blev det stora famnen
med Karl Ermisch och hans fru, som jag kiinde si
val genom breven. Foljande dagar gjorde vi in-
tressanta exkursioner tillsammans, di jag inte
minst fick intryck av hans stora skalbaggskunnig-
het och av paret Ermisch som sympatiska, an-
sprikslosa och trcvliga minniskor. De hade bl a

mist fara till Bulgarien fcir att fi treffa en bror till
Karl som hamnat pi andra sidan Berlin-muren iin
dc sjiilva. Detta var enda mojligheten att rekas
iiven f<ir niira sliikt pi den tiden.

LUDWIG BENICK, Dr. h.c., fttdd 1874 och
d6d 1951, var seminariellrare och sedan 1920

ocksa konservator vid Naturhistoriska museet i
Li.ibeck. Mcst kiind blev han som vdrldsspecialist
pe sliiktet Srenru, vars manga arter kan vara myc-
ket svera, ibland omojliga, att sakert skilja pa ytt-
re karaktarer. Benick skapade emellertid ordning
pA dem genom studium av deras genitalier, frimst
de hanliga, som ar lAtta att preparera fram, vil ki-
tiniserade och som i regel erbjuder goda artskil-
jande karaktiirer. Med Benick hade jag ganska
livlig brevviixling under 1940-talet, och han var
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mycket hjiilpsam niir det gillde att klara upp Sre-

nar-problem. Vid en tillfiille skickade jag honom
en hane av en Stenus-art, tagen i torvgrop vid Re-
vinge (Sk.). som forefOll mig vara en hittills okiind
art. Den beskrevs av Benick och gavs namnet pal-
mi, men befanns senare. ett par ar innan han un-
der viirldskriget tagit hand om den, ha bcskrivits
av tjecken Machulka och hetcr num cra bohemi<:us
Mach. Si d6liga var frirbindelserna mellan kole-
opterologer i Mellaneuropa pi den tiden!

KARL DORN med bostadsort i Lcipzig, fcidd
1884 och ddd 1971, var ocksi en vAlbekant ento-
molog p5 skalbaggar, skinnbaggar och myror. Siir-
skilt gjorde han sig kiind genom en rad m?irkliga
fynd, framfcir allt av sallsynta eucnemider, i ber-
gen vid Baile Herculeane i rumiinska Banatet,
som under den <isterrikiska tiden hette Herkules-
bad. Hans stora samlingar forstrirdes tyvarr vid etl
bombangrepp 1945. Dorns exkursioner i Herku-
lesbad, som han skildrat i flera skrifter, inspirera-
de mig till att ocksi fara dit. vilket med rikt utbyte
skedde tvi ginger 1970. Mina forbindelser med
honom giillde mest insektbyten, som frirckom i

stor skala medan hans samlingar innu var inlakla.
HANS JOHN. fttdd 1888 och dod 1973. med

bostadsord i Bad Nauheim. viirldsspecialist p5
Thorictidae, skrev pd 1960-talet till mig och frega-
de om jag pi mina utlendska resor samlat arter av
denna intressanta och svirbemistrade skalbaggs-
familj. Materialet var ej sarskilt stort, det aterkom
bestiimt, varvid det visade sig att tva arter var nya
f6r vetenskapen, den ena frin Tunisien och den
andra frin Cypern. Nestan alla arter av familjen iir
bundna till myror. Aven hans stora, mcd utmiirkt
vackra illustrationer fdrsedda arbcten om thoricti-
der erhtill jag frikostigt.
KARL HOLDHAUS, dod 1975 vid 92 irs ilder
och arbctande in idet sista. var under nAstan hela
sitt liv anstalld vid Naturhistorisches Museum i
Wien, sedan 1933 Direktor vid Zoologiska avdel-
ningen. Som ung var han elev till den beromde os-
terrikiske koleopterologen Ludwig Ganglbauer.
som ildre en av sitt lands allra framsta och mest
vilklnda entomologer. Med Carl H. Lindroth ha-
de han ndra samarbete i djurgeografiska frAgor
och var Osterrikes pionjiir pa det omridet. Mina
fleririga forbindelser med honom giillde framfdr
allt lAn av jiimfrirelsematerial ur museets rika sam-
lingar eller hjiilp med bestamning av kritiska cara-
bid-slikten, som han s:irskilt sysslade med. Allt
detta ordnades ph ett fcir mig mycket tillmdtesgA-
ende satt.

Min bekantskap med EMIL HOLZEL, ockse
risterrikare. fodd 1895 och d<id 1973. som militir
under kriget med majors grad, senare professor
och chcf for naturhistoriska museet iKlagenfurt,
iigde rum vid mitt forsta besok i Sydkiirnten 1955
och fortsatte vid senare resor dit. Hcilzel var
rniingsidigt intresserad. men sysslade speciellt
rned faunan i aldrig nedisade delar av Hcigalperna,
diir han upptiickte ett stort antal forut okdnda. yt-
terst intressanta skalbaggar, som var djupt ner-
grdvda i marken och ofta blinda. En del av mitt
material frin dessa trakter har jag at1 tacka honom
f0r bestdmningen utav.

Med ratt menga tjeckoslovakiska koleopterologer
har jag haft goda forbindelser och har erhillit de-
ras vardefulla publikationer. De flesta av dem ir
iinnu i livet, men atminstone ett par av dem har av
politiska skiil mist ldmna sitt land.

En mvcket kiind skalbaggsforskare var profes-
sor JAN ROUBAL i Prag, fodd 1880 och dod
1971. i tyska tidskrifter ofta kallad "Altmeister",
som anda till sin dod outtrdttligt arbetade med si-
na kiira skalbaggar och beskrev minga nya arter.
Vira brevviixlingar gillde mest insektbyten och
frigor r<irande nordiska arter med rlstlig invand-
ring.

De flesta numera bortgingna entomologer, som
iag haft att gdra med, har blivit gamla, ibland
mycket gamla. mellan 80 och 90 ir eller iinnu iild-
re, och kunnat arbeta med sina djur tilI nira slutel.
Kan detta mojligen tyda pa att entomologisk vcrk-
samhet ej cndast ar fdngslande utan ocksa helso-
bevarande?
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Recensioner

Befl, W. J. & Card6, R. T. (Eds.) 7984. Chemical
Ecology of lnsects. Chapman & Hall, xii + 524 s.

Termcn "chcmical ecology" f<ir giirna tankarna in
pa studicr av hur vissa doft- eller smakamnen kan
ha avgorande bctydelse fcir att styra olika beteen-
desteg hos individer. Den bilden hillcr emellertid
pa att nyanseras och fordjupas. Fren att vara ctt
studium av detal.jer vidgas der ekologiska per-
spcktivct alltmer. Redan i foretalet till boken
"Chemical ecology if Insects" deklarerar redaktri-
rerna Bell och (--ardd sin ambition att fOrsdka mar-
kera dessa vidgade grAnscr. Boken forctrddcr dIr-
for ett brett vetenskapligt omrede der det finns
plats for bede receptor signal-relationcr pA ccll-
nivi och cliskussion av ekologiska strategier pA po-
pulationsn iv6.

Bokens innch6ll ar strukturerat i sju huvudom-

reden och de medverkande forfattarna dr en pro-
mincnt skara av forskare inom sina respektive
fack. Med fi undantag har man i sina hidrag lyc-
kats lcva upp till en hog ambitionsnivd siviil vad
avscr klargorande oversiktlighet som kritisk
granskning av viktiga problemstallningar.

I ett avsnitt som behandlar vdxt/herbivor-rela-
tioner intar en uppsats av Mark Scriber enligt mitt
tycke en sarstallning. Den fdrenar pa ett mycket
kompetent satt en overgripande ekologisk syn
mcd inblickar i signalsubstansernas, allelokemi-
kalicrnas, verksamma mekanismer. Samma gene-
rella ekologiska karaktiir har en uppsats som bc-
handlar mimicry och varningsfdrgcr. I framstdll-
ningen behandlas olika former av likhet, sSviil ljud
och dofi som beteende.

Ett avsnitt betitlat "Chemical-mediated spa-
cing" innehiller tre uppsatser som alla pe ctt in-
lressant s:itt placerar in allelokemikalierna iett
populationsekologiskt sammanhang. Den forsta


