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Dd Goteborg grundades 1621 var syftet att anliig-
ga en stad med strategisk och merkantil betydel-
se. icke en ldrdomsstad. Det skulle ocksA droja ca

ett halvt sekel innan naturforskning i nAgon
omfattning kom i ging i staden. Verksamheten
personifierades dA av stadsphysicus (stadsliika-
ren) Olaus Bromelius (1639-1101). Hans omfat-
tande privatsamlingar kan betraktas som Viist-
sveriges fdrsta naturhistoriska museum.

Bromelius dr frdmst kiind som botanist och det
finns tyvhrr ingen uppgift om i vilken omfattning
entomologiskt material ingick i hans samlingar.
Lika torftiga Ar noteringarna betriiffande 1700-
talet. DA Car[ von Linnd besdkte Goteborg som-
maren 1746 gick han igenom stadens naturalie-
samling, men bland de foremil han niimner i sin
reseskildring finns inga insekter. Diiremot mAste
med nodviindighet Goteborg vid denna tid ha
spelat en nyckelroll for transporten av exotiskt
entomologiskt material till Uppsala, eftersom
Ostindiska Compagniets fartyg fraktade hem
gods hopbragt av Linn6s liirjungar under deras
expeditioner.

Fihraeus - Naturhistoriska museets grundare
Det iir m6jligt att den entomologiska verksamhe-
tens startar i praktiken meste sattas si sent som
till 1833 for Goteborgstraktens del. DA grundades
Naturhistoriska museet av Kungliga Vetenskaps-
och Vitterhets-Samhiillet i Goteborg. Initiativta-
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gare var ordfdranden, tulldistriktschefen Olof
Fflhraeus (1796-1884), som harvid livligt backa-
des upp av sin foretriidare p6 ordfdrandeposten,
Chalmersrektorn och Berzeliuseleven Karl Palm-
stedt. Tack vare FAhraeus blev Goteborg en stad,
diir vetenskapligt hogtstAende entomologi
bedrevs.

Tvillingbroderna Olof Immanuel och Johan
Fredrik F6hraeus foddes i Slite p6 Gotland. De
hade turen att som informator fA den entusiastis-
ke Per Hemming Odhner, som liist f6r Linn6 i

Uppsata och som vid Atminstone ett tillfiille tog
med pojkarna dit. Dessutom horde till familjen
FAhraeus' venner den naturvetenskapligt intres-
serade landskamreren i Visby Gustaf Billberg,
vilken kiinde bl a Quensel, Gyllenhaal och
Schonherr. Olof FAhraeus fick alltsi redan tidigt i

livet uppmuntran i sitt intresse for natur och
insekter.

Olof F6hraeus valde iimbetsmannabanan. och
det var som statlig tjdnsteman han hamnade i

Gdteborg. NAr han 1840 liimnade staden f<ir att
bli civilminister, riiknade det nya museet 5408
katalogf<irda insekter, trots att ingen entomolog
varit anstiilld. Fihraeus torde ha nedlagt atskilligt
ideellt arbete pA att iordningst2illa materialet ifrd-
ga.

FAhraeus huvudintresse var vivlar och han
beskrev enligt uppgift ca 600 nya arter. Han sam-
arbetade ingiende med Carl Johan Schonherr.
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f ig. l-1. Fyra Iranxtdutdt utleopteroktger, vilkas sam-
lirtgur tur finns pfr Naturhistrtrisku museel i Cdteborg.
Foilr itnp()rlunt coleopterologisls, Lontributors to the col-
lettirttrso.f the Nutrtrul Hi:;torv Mrueumof Gdlefutrg.

innehavare av godset Sparresiiter (numera skogs-
bruksskola) i Skaraborg. Kontakten hade fcir-
nredlats av Billberg.

F6hraeus avlastade Schonherr en del taxono-
miskt arbete, kanske viil mycket for att det skulle
vara riktigt rotigt - han kallade materialet i friga
"de iindlosa curculioniderna". Som statsrid ord-
nade han dessutom anslag till publiceringen av
Schdnherrs stora 6versiktsverk Systema Curcu-
lionidum.

1847 itervhnde Fdhraeus till Goteborg, nu som
landshovding. I Naturhistoriska museets verk-
samhet engagerade han sig fortlopande och diir
fcirvaras i dag hans egen stora skalbaggssamling,
Iti77 promoverades han till hedersdoktor i Upp-
sala f6r sina forskningsinsatser.

Under Fihraeus' andra period i G6teborg ver-
kade August Wilhelm Malm (1821-1882) som
tdrestdndare for Naturhistoriska museet. Malm
var en (delvis sjlilvlard) naturvetare med osed-
vanligt manga intressen. diiribland entomologi.
Resultatet blev bl a ett systematiskt arbete om
blomflugor. Han Astadkom ocksi en samling
vattenlevande skinnbaggar.

Skalbaggssamlarna Ericson och Sandin
Dd epoken FAhraeus - Malm var 6ver, kom den
vlstsvenska entomologins tyngdpunkt att flyttas
fr6n Naturhistoriska museet. I st:illet kom det
sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet att bli en
skalbaggssamlandets guld6lder i Goteborgstrak-
ten. Verksamheten hade tvA centralgestalter: I B
Ericson (1847-1921) och Emil Sandin (1852-
r e23).
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Olof Fdhraeus ( I 796- I 881)
Isaac B. Ericson (1817-1921 )
Emil Sondin ( I 852- I 92.1 )
Anders H Tii,rnvull (1911-1991)

Isaac B Ericson var disponent i Molndal och
tekniskt utbildad i USA. Hans hemmamarker var
Rida och Gunnebo, hans favoritresmAl norra
Halland och det inre av Viistergotland, niir tiden
medgav ocks6 Oland. Ericson var en oerhort
energisk samlare, l6t vara att han hade atskillig
hjiilp av en av sina anstiillda. som han katlade sitt
"factotum" ("En arbetare under mitt forman-
skap, som mycket intresserar sig fdr att medfolja
pi mina exkursioner, och som ofvat sig med att
fcirstA insamlingens smA finesser, samt iir ber6m
viird for sin fattningsfdrmAga och kvicka blick.").
DA den ericsonska skalbaggssamlingen forstordes
vid en brand 1894 tog det bara nAgot Ar att fA
ihop 20 000 skalbaggar, fordelade pi ca 3 0(X)

arter!
Ericson var specialist pi fam. Ptiliidae. som pA

hans tid vanligen kallades Trichopterygidae.(En
missuppfattning av det senare namnet hr orsak
till att Ericson ibland utpekas som trichopterspe-
ciatist.) Bl a reviderade han materialet av dessa
skalbaggar pA British Museum (Natural History)
i London. Och eftersom han hade helt klart f6r
sig vitka optiska hjiilpmedel en entomolog beho-
ver, modiflerade han sitt preparermikroskop lned
sidan framging att Leitz inkluderade innovatio-
nerna i sitt tillverkningsprogram!

Ericsons skalbaggssamling, som iir inrymd i tvA
mycket vackra skip, finns i dag pdL Naturhistoris-
ka museet, diir den under mer iin ett halvsekel
anvants som referenssamling. Nomenklaturen
fciljer den av Ericson och Sandin 1893 utgivna
Coleoptera Sueciae et Norvegiae enumerant, vil-
ket tyviirr gor samlingen nAgot svflranvlind - skill-
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naderna mot moderna skalbaggskataloger ar
avsevdrda.

Emil Sandin var diiremot g<iteborgare hela sitt
Iiv. Till yrket var han banktjiinsteman. Han var
oerhdrt fcirtjust i jordlopare och <inskade sig inte
bara alla arter utan ocksd mAnga exemplar av
dessa. En gAng e,ngagerade han en ung man f<ir
att i ett k?irr pA Ockero insamla 100 exemplar av
Carabus clathratus. Det lyckades nastan! (Arten
hr numera forsvunnen frAn lokalen, men sAdant
kan ju ha flera orsaker.)

Sandins sommarvilla vid Slep (niira Szir6) blev
en mdtesplats for entomologer frin niir och fjiir-
ran. BI a kom Claes Grill och C G Thomson pi
besok. Det iir ocksfl vdrt att notera att i kretsen
kring Sandin iiven ingick den unge Carl H Lind-
roth (1905 -1979). Fdrmodligen var det diir den-
nes intresse fcir jordlopare grundlades. (Lindroth
riiknas i regel som lundaentomolog, men det bor
noteras att flera av hans stora arbeten trycktes i
Gciteborg och att Naturhistoriska museet innehar
bdde hans material fr6n Island och hans jordki-
parsamling.)

Sandins skalbaggar finns pA Naturhistoriska
museet, inte minst i skAdesamlingen.

I den grupp skalbaggssamlare, i vilken Sandin
var medelpunkten, ingick flera fdrgstarka person-
ligheter, diiribland tullrjiinstemannen Alban
Nordin (1853-1939) och posttjiinstemannen Nils
Wiberg. Egentligen faller de utom ramen frir
denna <iversikt, eftersom de synbara bevisen pA
deras entomologiska verksamhet numera finns i
Lund. De bor likviil namnas, eftersom deras infly-
tande i siillskapet synes ha varit siirskilt betydan-
de. (Wibergs systerson Torsten Borgwall publice-
rade 1952 en underh6llande skildring av dessa
herrars forehavanden. )

Harry Arvall
En liink mellan sekelskiftets goteborgska skal-
baggssamlare och nu verksamma entomologer
blev i viss min riksbanksdirektoren Harry Arvall
(1886-1969). Han vdxte upp i Coteborg, gjorde
karriiir pi annat h6ll, men Aterviinde som pensio-
ndr. Under sin yrkesaktiva tid var han friimst
verksam i Falun (diir Einar Klefbeck och Bo Tje-
der blev niira viinner) och Vdnersborg.

Under sina Ar som pensioniir lyckades Arvall
lokalisera flera av de lokaler, diir det insamlades
skalbaggar vid seklets bcirjan, och Aterfann dlirvid
ocksd flera av de arter, som inte hade tagits i trak-
ten sedan dess. Men varken dessa lterfynd eller
nagra av de intressanta nyfynd han gjorde publi-
cerade han i eget namn utan overlet At andra att

Fig. 5. Harry Arvall (1886-1969).
En liink mellan generationer ov skalbaggssamlare
A link between generations of Coleopterologists.

siinda resultaten till trycket. Den arvallska skal-
baggssamlingen (ett l0 000-tal exemplar av ca
2000 arter) iir inordnad i Naturhistoriska museets
huvudsamling.

Mark[aunainventeringen
Vid Naturhistoriska museet kom den entomolo-
giska verksamheten att under storre delen av v6rt
sekel domineras av den stora markfaunainvente-
ring, som startades av Hans Lohmander (1896-
l96l) pd 1920-talet. D
ka studie omfattar o -
der. isopoder och siirs
tog med tiden allt svArhanterligare proportioner
och materialet antog ett omfeng, som vida over-
steg vad som behovdes f6r rimligt sdkra analyser.
And6 var det fcirst efter starka pitryckningar som
Lohmanders eftertriidare, malakologen H W
Wald6n, accepterade att nigorlunda hejda insam-
landet.

Markfaunainventeringen har tillfort Naturhis-
toriska museet ett enormt material av frAmst
landmollusker och marklevande insekter. Ett
narmast oiindligt uppordnings- och vArdarbete
viintar! Gladjande nog har under senare 6r efter-
frAgan pA materialet okat i takt med att svenska
kommuner ziven borjat beakta den liigre faunan i
sitt naturvdrdsarbete.

Under Lohmanders sista Ar verkade pd muse-
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Fig 6 Hans Lohamamder (1896-1961)

ets entomologiska avdelning aven <isterrikaren
och musikern Josef Schulz (1885-1963). Han var
fjiirilspecialist och en skicklig uppfodare. Han
lade i praktiken grunden for Naturhistoriska
museets nuvarande lepidopterologiska huvud-
samling.

Levin och Tiirnvall
I detta sammanhang finns anledning att ockse

namna tve nyligen bortgAngna entomologer:
Anders Levin (1901-1991) och Anders H Torn-
vall (1941-1991).

Levin Ar friimst kiind som fjiirilsamlare, men
var dven en framstiende stekelkiinnare. En stor
del av sitt liv var han folkskolltirare i Lerum, men
samlade mycket dven i Goteborgs kommun.
Levin overliimnade sina omfattande samlingar till
Naturhistoriska museet flera Ar f6re sin bortgAng.

Tcirnvall var en oerhort flitig skalbaggssamlare,
dessutom en skicklig lepidopterolog. Han arbeta-
de som rcintgenliikare och forskare vid Sahlgren-
ska sjukhuset i Goteborg. Tcirnvalls samling iir
inte bara Naturhistoriska museets senaste stora
entomologiska tillskott utan en av de stdrsta
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Fig.7. Lepidopterologen Anders Levin (1901-1991) pd
exkursion i sodra Bohusliin 1975

Anders Levin (1901-1991), lepidopterologist, on excur'
sion in S. Bohuskin in 1975.

insektsamlingar museet overhuvudtaget overta-
git. Inordnandet av materialet p6borjades 1991

och kommer att ta flera dr.

Y6stsvenska Entomologklubben startas
B6de Levin och Tornvall var aktiva i Viistsvenska
Entomologklubben (VEK), Tcirnvall var dessut-
om fdreningens revisor. VEK grundades den 18

aprll 1972 och har alltsedan starten varit knuten
till Naturhistoriska museet. Medlemsantalet har
under senare Ar legat kring 250.

I och med att VEK grundades och fick med-
lemsbladet Aromia som sammanhAllande organ,
skapades ett fastare forum fdr kontakter mellan
viistsvenska entomologer. Entomologiska aktivi-
teter i Gdteborg med omnejd har under senare 6r
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ocksi varit nAra fcirknippade med foreningen.
Under samma tid har emellertid verksamheten
gradvis iindrat karaktdr si att samlande inte
dominerar entomologin pa samma siitt som forr.
Detta mdrks ocks6 pi de entomologiska avhand-
lingar, som under perioden fcirsvarats vid Gote-
borgs universitet - de flesta har varit mer eller
mindre ekologiskt inriktade och doktorandarbe-
tena i fr6ga har i flera fall ingitt i storre projekt
av mer rivergripande karaktzir, t ex studier av
livet i fdrsurade vatten.

Det har faktiskt aldrig funnits si m6nga veten-
skapligt skolade entomologer i Viistsverige som
nu. Samtidigt ar alltsa sjiilva insektsamlandet av
mindre omfattning iin pA liinge; numera stAr
friimst ekologiska frigestiillningar i centrum.
Dessutom viixer det entomologiska inslaget i

naturvirdsarbetet for varje dag och kommer av
allt att dcima att satta stark priigel pi de komman-
de 6rens forsk ningsi nriktning.

E n t o mo I o gins utv ec kling i G 1teborgst ra k t e n

Samtliga foton ur Naturhistoriska museets i Gciteborg
arkiv.
All photographs from the archives of the Natural Histo-
ry Museum of Goteborg.
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