Frithiof Nordstrtim BO 6r
Den 29 augusti i Ar fyllde tandldkaren och filosofie hedersdoktorn Frithiof
\ordstraim 80 Ar.
Si diir omstdndligt tenker och lalar emellertid ej
- om honom- Det ir nu redan minga ir sedan han
Sveriges fjiirilsamatiirer
btirjade bli nigot av en institution ftir oss, en fixstjirna alt se upp till,
neSot se sjilvklart, att han nestan aldrig nimnes annat en som Frithiof.
Hur kan dA detta fOrklaras? Ja, i ftirsta hand mlste dl framhillas hans
omfattande kunskaper om vAr fjirilfauna. I)elta kunnande har han dokunenterat i elt stort antal artiklar av vixlaude omfring. En hel del av dessa
har publicerals i ,Entomologisk Tidskrift,. Det skiftande innehflllet bertir
framftir allt systematik, faunistik och biologi. Som siirskilt vdrdefulla mlste
framhAllas ett flertal utredningar rdrande kritiska arter och arlgrupper. Som
exempel kunna tas Oporinia (1924, 1930), Cidaria citrata-gruppens arter
(1929, 1931), Athetis lCarudina) (1933), Amathes ashworthi Dbld. (1945),
Eutoa noruegica Stgr. (19.f6).I dessa uppsatser gAr han tillbaka i litteraturen
och ger en kritiskt belyst iiverblick 6ver hur forrnerna uppfattats av tidigare
fiirfattare. Han klarg0r och motiyerar sin egen uppfattning och ger distinkta
och utttimmande beskrivningar sarnt folografier av fjirilarna och detaljleckningar efter genitalorganen, allt till ovArderlig hjnlp fiir efterfiiljare- Han
har diirrid ocksi undersOkt och bestemt allt hos privatsamlare och pi institutioner tillgingligt material, och pi si s:itt lagt grund till en faunislisk uppfattning av de kritiska arterna. Som en extra, litel mera ovanlis ,krydda,
har han i vissa fall noggranna beskrivningar av dessa .r ers ftirstadier, beskrivningar, som helt nrasle grunda sig pi egna uppfiidningar och klackningar. \'ar och en, som sjiilv sysslat med fjirilslarver och dervid r&dfrAgat
Frithiof, har ocks6. hipnat iiver hans fdrmAga att identifiera dem. Denna
kunskap yittnar om hans helhjirtade iver i att bli bekant med yira fjerilsarter i alla deras olika utvecklingsstadier.
Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAmnas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om
Sr.eriges dagfjdrilar' (1918). Dessa irurehiller uttrredningsuppgif ter samt
biologiska anleckningar om sivil imagines biotoper som oln larvernas ulseende. niiringsvirler och beteende. Aren 1927-1929 har han publicerat tre
uppsalser om ,Hallindska fjerilar" och 1933 en sttirre uppsats om ,Lapplands fjirilarr. Den senare innehAller en utredning om de lapplindska
raserna av vflra dagfjirilar, varvid ett par raser och aberrationer tillkommit
med Nordstrtim son1 auktor. Nio planscher i svartvit-foto beledsagar uppsatsen. I ,lnternalionale Eutomologische Zeitschrift' har han skrivit ett par
uppsatser. Genom den ena av dessa har vAr svenska fjdrilfauna berikats
med en ftir vetenskapen nr- art .lplectoi{les borenlis Nordstrti[r. Frithiof har
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even bearbetrt etl nraterial av asialiska fjiirilar. r'ilket publicerats i ,.\rkiv
fdr Zoologi, 1927 och 1929 urder titeln ,llnlomologische Ergebnisse der
Schrvedischen Kamtchatka-Iixpedirion 1920-1922,.
Del rika kunrrande, som Frilhiof under arens lopp tillegnat sig, utltistes i
det statliga verket nSvenska fjArilar, (1911), diir han star som den ene ftir-

lattaren och har skrivit cirka tli tredjedelar .rv texten. Hiir har han fAtt
anvdndning fiir de miingder anteckniDgar. som han samlat. Dur stora konsten for honom lorde nog ndrurast h:r varit att komprimera dessa. se att ej
boken skrrlle springa den $ivnr rametr. Ett jettearbete maste her ligga
bakom de otaliga. oumbfrrliga tabellema. ,Svenska fjiirilar" har i minga Ar
varit negot a\' den slenske lepidopterologens bibel. Det er att djupt beklaga,
att negon n)' upplaga ej synes konrma till stind. Boken blir nu allt sillsyntare och dyrare pi antikvariaten.
.\v rxkattblrt vArde fiir alla faunistiskt inlresserade lepidopterologer [r
den utbredningskatalog, som publicerades i ,Opuscula Entomologica, 1913
som no..3 i artikelserien ,Catalo{$s Insectorum Sueciaeo. Kronan pe verket
ir viil i alla fall de utbredningsknrtor fdr samtliga fennoskandiska arter,
som Irrithiof btirjat publicera i 'Lunds Universitcls -irsskrift,. Av dessa har
redan delarna om dagfjerilar saml om sviirmare och spinnare utkornmit.
Fiirutom ulbredningskartorna innehaller de kommentarer till en del av de
lind, sorn lii4i;er till grund ftir inprickningen pf, kartorna. Det liir vara ftirfattarens rvsikt att pe samma siitt Astadkomma rrlbredningskartor fiir de
eterstAende fjiritfauriljerna. Onr man betenker vilket jdttearbete det meste
vara alt iiversAtta dessa hundratusenlals fvndortsanteckninglar till rett placerade prickar pi kartorna, si vill man bara hoppas, alt Frilhiofs energi
och krafter skall rdcka till att slutfiira storverket.
Aven en hel del litteratur, som ruerA direkt yiinder sig till skaran av
amat0rer, liebhabers och nytriirjare har Frithiof till ftirfaltare. Sa har han
skrivit de sma handbdckerna ,\'ara fjiirilap i tre delar och i ,Entomologbladet u uppsatserna ,Larven. som ntiter sin yiig' samt ,Dagfjiirilar
Sold1'rkare, och ,Svirnrare'. Han har air'en nredarbetat i bokverken ,Svenska
Om
djur. Insekterna, (19-19) och ,l'-jiiritar frin hela virlden" (1955).
Frithiof som popularftirfattare kan hara seflas. att innehillet i hans artiklar
iir sakligt, instruktivt och nyanserat. Han besitter dessutom den flykt itver
stilen, som ju biir finnas, rer det geller hans 6mne.
Det hdr behandlade urvalet skrifter ar' Frithiofs hand gtir ej alls ansprak
pa att beredr h.rns fiirlattarskap rfrtlvisa. De rrtgdr bara ett axplock av
subjektilt slag. Han har publicerat ett stort antal uppsatser yllerli!{are, silal
i facktidskrifter som pa annat h l.
Frithiofs popularitet bland alla lepidopterologer beror emellertid ej endast
pi huns dokumenterade sakkunskap. Den ligger lika m1'cket i hans naturliga hjertlighel och hjalpsanhet. Och av den fir alla dela likr. Otaliga 6r
de arnatiirer i alla stadier frin och med n\-bttrjaren i l0-irsildern. som
konmit till honom rned sina fragor och sin trdngtan att fi ,prata fj[rilar,.
Alla har blirit lika tillfreds. Frilhiofs hjitpsamhet sk1'r inga anstrengningar.
Tilt grund ftir detta ligger givet[is tilt stor del hans eljet allt tiverskyggande
intresse fiir fjArilarna. C)fta sker kontaklerna i Frithiofs eget magnifika hem.
Xommer man dit- sl kinner man ocksA intuitirt att han ffltt en livsledsa.qerska, som har 6ppen dijrr och iippet hjirta fiir alla dem, ftir vilka Frithof
hrrr detta.
Ilror Htutson
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