Insektsguiden

Ent. Tidskr. 124 (2003)

INSEKTSGUIDEN - Guide för insektsintresserade
Det har länge saknats ett bra och aktuellt material
att sticka i händerna på dem som nyfiket undrar
om entomologi – en stor brist om man önskar
fånga upp intresserade vuxna och barn till insekternas spännande värld. Nu finns insektsguiden –
en internetbaserad guide till insektsstudier och
samlande.
Vid Sveriges Entomologiska Förenings årsmöte i juni 2001 fanns en motion att från Sörmlandsentomologerna om att ta fram en uppdaterad version av ”Handledning för insektsamlare”.
Den skrift som Carl H. Lindroth skrev 1974 och
som många insektsintresserade läst från pärm till
pärm. Häftet har nu många år på nacken och blir
alltmer föråldrad. Mötet var överens om att handledningen denna gång skulle bli webbaserad. En
arbetsgrupp utsågs (Ingemar Struwe, Ingemar
Fryklund och Göran Palmqvist) under ledning av
Markus Forslund. Arbetsgruppen tog fram strukturen till hemsidan och Mats W Pettersson fick
sedan i uppdrag att fylla strukturen med text. Han
var inte ensam utan fick hjälp av ett flertal personer. Slutligen fick Therese Säfström i uppdrag att
bygga hemsidan. Vid sommarens årsmöte 2003 i
Skåne presenterades resultatet. Efter lite intern
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remisshantering offentliggjordes webbportalen
den 26 oktober 2003. (sef.nu/insektsguiden).
När man skapar en trycksak låser man sig fast
vid den kunskap som finns vid det tillfälle då boken skrivs. En webbplats kan uppdateras i oändlighet. En bok innebär tryckkostnader, distribution och lagerhållning. Den här webbplatsen får
plats i SEF:s vanliga utrymme i cyberspace och
kan nås av alla med internetuppkoppling, världen
över till och med.
Hemsidans namn har varit omdiskuterat och
flera namn har figurerat. Helst ska det vara ett
kort namn som ger rätt associationer. Problemet
är att vi är olika och inte tänker på samma sätt,
vilket i och för sig är tur. Ja, nu blev det varken
Handbok för ...., eller Handledning för .... utan
”Insektsguiden” med den mer förklarande underrubriken Guide för insektsintresserade.
För att göra hemsidan levande behövs ER
hjälp. Det är inte meningen att några få ska fylla
hemsidan. Om du har synpunkter på Insektsguiden, om du vill bidra med texter, bilder eller
forskningsresultat, hör av dig till: info@sef.nu.
Markus Forslund

