
Redaktё rens farval

Eftcr scx ar bakom rattcn lamnariag nu Entomo―

logisk Tidskrift Jag vill harvid passa pi att tacka

alla som under dcnna tid bidragit till tidskriftens

innehall Tack aven till alla de som ttalpt till mcd

fackgranskning ellcr komlnit rncd andra konstruk―

tiva forslag Naturvctcnskapliga Forskningsradets

ekononliska stOd till tidskritten har varit myckct

uppskattat_

ET har nu runat pa i l12 ar.Det har intc varil

latt att hilla hcnnc pa vagCn incd sa lllanga kraftcr

SOlll drar at Olika haH Det starkastc kraftfaltct

beflnncr sig illcnan'・pOpular,nybё ttar.lbrenings,

inhclmsk, amatё r, svcnska'' resp ''spccialiscrad,

vctcnskapli3. intcmationcll, svar, cngclskR''. Hi:

harjagforsё kthallamigmittpavagcnochblandal
fliskl.Dock tordc ET hclt klart fatt cn mer vctcn―

skaplig tonvikt palnaterialct an vad sOnl var fallcl

nar jag tog ёver_

Blandtidskrittens problem

BIandtidskriiens fom kan i sig lcda ti11lag nlanu_

skriptingang.FOr de profOssioncHa p g a lagt rnc_
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ritvardc Och fOr amatё rema p g a antfё r hё ga krav

pa utfomningcn. I)en rclativa bristen pa manu_

shript har ocksa varii nlitt stё rsta problcnl som

redaktёr. Min inledandc ambition att successivt

ёka sidantalet pcr argang har gackats,Och jag ar
nu glad att jag sluppit en drastisk nlinskning.En

tidskrift som skall upp～ 1la alla svenska cntomolo―

gers krav pa intressant lasning kravcr antingen cn

hcltidsanstand rcdaktё r som kan skriva en stor dcl

av innchallct eller att mcdlclnmama ttalVmantibl―

scr rcdaktё ren mcd material i cll stё :Tc srad an

vad som varit fanet

En ener tvi tidningar

Altcmativct till att atcrspC31a cnlolllo10gin、 lllang―

lorlnighct i blandad fom ar att ulgC fleFa publika=

tioncr vilka kan motsvara ollka steg i hicrarkin

fran det allmanna till dct spccicHa. SEFs ars―

stalllllla 1991 enadcs om cn komprollliss enligt

vilkcn blandfomcn bchals, lllcn uppdelningcn

meHan vctcnskapligt och populart i tidskritter

gёrs mcr tydlig. Dctta inncbar i fё rsta hancl cll
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delvis andrad layout utan nagon radikal fё randring

av innehanet.

Åtcrstar att sc om''tva tidningar i en''gcr dcn

nya rcdaktionen en fё rbattrad arbetssituation.Ty―

varr ar de svcnska cntomologema troligen fё r fa

br att sialva kunna bara upp mcr an cn riks● c―

kandc tidskrift.Totalt har vi ca 1 050 organiseradc

cntomologcr inom landct.ET har i sin nuvarande

fom lockat ca 2/3 av dcssa till att prcnumerera

lnfёr framtidcn kan vi antid fundera pa dcn
norska rnodenen.En popular rncdlcmstidning rncd

mycket debatt pa det inhcmska sprakct(InSekt_
nytt)OCh en cngclsksprakig incr intemationellt in―

riktad tidskrift med vctcnskaplig pragcl(Fauna

Norvegica scr. B). I)OCk hotas idag utgivningen

av den scnare av uteblivit stё d fran norska forsk―

ningsradet

Ett norsk― svenskt entomologiskt tidskriftssam―

arbctc vore kanskc realiserbart for att skapa ctt

barkraftigt underlag fortva gemcnsamma tidskri■

tcr. En engcisksprakig och aHmancntOm01ogisk

Entonlologisk TidSk面 fl tillsammans mcd en ln―

sektnytt pa dc inhcmska spraken Faunistiskt vorc

det en stor fodc1 0nl vi kundc sc pa den skandina―

viska halvё n som en cnhct,vilket kanske ctt sa‐

dant samarbcte skullc undcrlatta.

Lycka till

Vid prcsslaggningcn av detta hafte hade sEFs sty―

rclsc annu e」 utsett nlin cftertradarc.Att dcn nya

redaktionen kommer att aterinnas i cn storstad

vid nagOt av vara naturhisto五 ska musccr tycks
dock klart Fancr valet pa Stockh。 lln sa komincr

ET damed tillbaka till fadershusct

Det var nanlligen Entomologiska Fё reningen i

Stockholln soln 1 880 startadc tidskriften Och drev

den fram till 1976 da den ёvergick i SEFs κgi(SC
Brundin,L. 1979.Ent.Tidskr 100: 111-120 for

cn historik).Den langa resan via Lund och Upp―

sala ut pa taigan har gett nagra stcnskOtt och rcpor

i lacket.Mcn bara slyet raS undan sa blir det llcra

arcvarv pa dcn kungliga huvudstadcns paradgator

ellcr pa den gё teborgska avcnyn.

TiHs vidare anmodas cv skribcnter att sanda

sina manuskript till nlig.
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