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Ny redaktör för Entomologisk Tidskrift
Entomologisk Tidskrift har ny redaktör. Jag heter
Mats Jonsell, bor i Uppsala och arbetar deltid vid
institutionen för entomologi på SLU, Ultuna
(som även är den adress som numera gäller för
korrespondens med redaktören). Som för många
andra började mina erfarenheter inom entomologin i 12-årsåldern med skalbaggssamlande. Insektsintresset har hållit i sig och efter en jägmästarexamen blev det därför doktorsutbildning vid
institutionen för entomologi på SLU. Avhandlingen handlade insekter i tickor (trädsvampar)
och blev klar 1999. Sedan dess har det blivit en
rad mindre projekt och anställningar som främst
handlat om naturvårdsaspekter på olika slag av
vedlevande skalbaggar. Samtidigt har jag även
fortsatt som amatörentomolog, dvs på fritiden
gått runt i naturen och tittat efter insekter. En del
av fynden har fått följa med hem till samlingen.
Förre redaktören, Ragnar Hall, har givit mig
ett ganska bra läge för att ta över ruljansen. ET
har hållit tidtabellen bra det senaste åren och det
finns en relativt stabil inströmning av manuskript. För närvarande är det dock mycket skalbaggsinriktat bland det som ligger på tur. Även
om skalbaggarna nog ligger mig själv närmast
om hjärtat så vill jag gärna kunna bjuda på variation både vad gäller ordningar och ämnesinriktningar (ekologi, systematik, naturvård t.ex.).
Som redaktör vill jag fortsätta den linje som
ET haft under senare år. I allra första hand ska ET
vara ett organ för Sveriges entomologer och erbjuda intressant läsning om den nordiska faunan.
Det ska även finnas aktuell information om ny
litteratur, möten osv. Varje nummer ska sträva efter att vara så varierat att alla kan finna något av
intresse i det. I kompotten är naturvårdsanknytningen viktig - insekterna utgör ju en mycket stor
del av landets (och världens) artmångfald. Ett
ökande intresse för insekter i naturvården kan
märkas och jag hoppas därför att även en del personer som är mer naturvårdare än entomologer
ska finna ET läsvärd. I de fall en artikel kan vara
intressant även för läsare utanför Skandinavien
kommer ET fortsätta publicera på engelska. En
typ av artiklar som skulle vara önskvärt att få mer
av är sammanfattningar av forskning som bedrivs vid våra universitet. Allt det ovan nämnda
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är en önskad inriktning som dock är beroende av
vilka manus som kommer in till redaktionen. Det
är i sin tur inte enbart beroende av vad redaktören vill, utan läsekretsen kan till stor del påverka
genom att skriva.
Stor betydelse för kvaliteten på det som trycks
har granskningssystemet. Alla artiklar granskas
och kommenteras av två granskare (förutom redaktören) vilka ger förslag på förbättringar av
text och innehåll. Genom detta får man en garanti
för att det som trycks är faktamässigt bra och väl
formulerat. Som författare sitter man ofta mitt
inne i det man skriver om, vilket gör att den som
sedan ska läsa det man skrivit inte alltid hänger
med (åtminstone om man inte är mycket insatt i
uppsatsens ämne). Sådant avhjälps till stor del
med granskningssystemet.
Jag hoppas att de ovan angivna målsättningarna är någorlunda uppfyllda i detta nummer som
du håller i handen. Som tur är har jag haft god
hjälp av Ragnar Hall, som dels lämnat vidare ett
par färdigbearbetade manus, men främst sett till
att introducera mig i de för mig rätt okända dataoch redigeringsmässiga turerna. Som vanligt
upptäcker man att det tar tid från att ett nummer
är nästan färdigt till det är helt färdigt. Med lite
rutin i ryggen hoppas jag att det ska gå lite lättare
i framtiden. Och den som har synpunkter och idéer om ET får gärna höra av sig till undertecknad.
Allra helst tar jag emot manuskript!
Mats Jonsell

Redaktör (den äldre) med medjälpare.

