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Med anledning av att Norges entomologiska
förening fyllde 100 år har Norges entomologiska
historia sammanfattats i en bok. Inledningsvis
behandlas “de gamla grekerna”, Linné och andra
portalfigurer i ett kapitel för att ge en bakgrund
till hela entomologin. Det rent norska börjar i
kapitel 2, på 1500-talet då gränsen mellan vetenskap och påhitt var ganska vag. Innan föreningen började, vid 1900-talets början, verkar dock
ganska lite ha hänt jämfört med i Sverige. Detta
beror antagligen på att Norge inte haft så många
rika adelsmän med stora naturaliekabinett, vilka
gjorde stora insatser för att utforska den svenska
insektsfaunan under 1700- och 1800 talen. Några
personer höll dock på men de rubriceras som “ensomme entomolger”. Det kanske stämmer sett
till att det fanns få kontakter inom landet, men de
verkar ha haft en hel del kontakt med danska och
svenska entomologer.
De tre följande kapitlen berättar kronologiskt
föreningens historia fram till idag. Föreningen
startades till stor del av Thomas Georg Munster.
För att bli en förening så kan man inte längre vara
ensom, men det är uppenbart att dagens norska
förening växt från en ganska liten skara intresserade pionjärer. Från tiden 1904-1946 får man
personbeskrivningar av de mer aktiva medlemmarna vilket jag tyckte var det mest intressant att
läsa i boken. I min egen karriär som skalbaggssamlare har namnen Munster och Strand inte gått
att komma förbi och det är alltid intressant att
veta mer om människorna bakom namnen. Nästa
del av historien, 1946-1977, följs av intervjuer
av några av de aktivaste från den tiden. Senare
personer inom norsk entomologi får man träffa i
de återstående kapitlen.
Av dessa kapitel handlar det första om lokalavdelningar av föreningen där man kan kon36

statera att utvecklingen gått i motsatt riktning
mot i Sverige. I Norge har riksförening successivt knoppat av lokala avdelningar, här bildade
lokalföreningarna till slut en riksförening. Vidare
finns historien bakom föreningens tidskrifter
nedtecknade. Norsk entomologisk Tidskrift som
numer benämns på engelska: Norwegian Journal
of Entomology, har till slut landat vid att vara
en nationell vetenskaplig tidskrift som publicerar
på engelska. Det mer populära sköts av en annan
tidskrift, Insekts-nytt. Det är intressant att fundera över hur vi har löst detta i Sverige, där jag
uppfattar att ET ligger mellan de båda på skalan
vetenskaplig-populär. En jämförelse mellan de
nordiska tidskrifterna görs också i diagramform
och där ser man att ET publicerar mer bokrecensioner och information än de andra.
Efter en genomgång av de nordiska entomolgmötena följer tio avslutande kapitel där den
“proffessionella” entomologin, dvs den vid universitet, forksningsinstitut och liknande gås igenom - en institutiuon per kapitel. Här får man en
inblick i vad som är aktuellt just nu, och också ett
persongalleri över de som är eller har varit aktiva
på senare tid.
Vill man ha en rejäl genomgång av Norges entomologiska historia är boken ett givet köp. Det
är en trevligt illustrerad bok som grundligt går
igenom historien ur ett norskt perspektiv.
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