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Den 2 februari 1964 avled i Upsala vid 87 irs ilder professor enreritus Sven
Ekman. lled honom bortgick en dyen internationellt kind svensk storman
inom den zoologiska forskningen, inom vilken han pi vissa omrAden miste
betraktas som banbrytare. Ekman yar icke entomolog utan iignade sig i
frenlsta rummet it limnologi och djurgeografi, och man kan sega att han i
virt land var pionjiir pi dessa omriden och den som redan i seklets b6rjan
stimulerat intresset fi;r deras i egentlig mening vetenshapliga studium. Ilinga
av hans arbeten inom dessa bida omr:rden iiro av den art att de genom sina
a[mengiltiga synpunkter Iro av slijrsta viirde och intresse ocksi fiir entomologer, varfdr nigra rader hir kunna alses motiverade. Det firrtjenar nemnas,
att han dock publicerat en artikel av rent entoDologiskt innehAll, nlmligen
om oLarver av lapska igelkotlspinnaren Hyphoraia lapponica, krypande pi
senvinterns snitfelt, (Ent. tidskr. 19{5 p. 210-212). Denna lilla skrift iir
endast en biprodukt av hans nringiriga och outtriittliga forskningar i vira
fjiilltrakter, vilka han ocksi under vintern ofta besiikte siv fiir studier av
det hiigre djurlivet, under senare ir bl.a. iven ftir iakttagelser Orer diiggdjurens splrstiimplar. som ocksA fiir limnologiska och djurgeografiska undersiikningar. Han skydde inga strnpatser, och ddrrid kom hans niistan otroliSa
fysiska spinst honom vil till pass. Over Attioirig fortsatte han, ofta med
tung packning och oberoende av det ej siillan bistra viidret, sina exkursioner
i Tornetresk-omridet, i vilka jag 1949 hade niijet deltaga och beundra hans
uthAllighet och energi. Bl.a. ninns jag hur vi efter en dagsling erkursion
genom Kerkevagge in till den i dalens inre inde belflgna, di delvis isbelagda
fjnllsjtin Rissajaure, voro tvunBna att halvspringande genom en jdrnvdgstunnel
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och hoppande pi syllarna nigra kilomeler siika i tid genskjuta ett malmtflg
ftir att ta oss tillbaka till Abisko. Det var en anstrhngande kappltipning med
liden- som dock inte bekom Ekman det minsta lilt trots f6r de 73 iren. Under
dagens exkursion hade han som vanligt medfiirt sin mer in manslflnga,
kraftiga vandringsstav, med vilken han oftirferat svingade sig iiver en del
besviirligare bflckar, som miste passeras. Ej heller hans andliga spdnst
svek honom vid denna ilder. Detta visas kanske biist ddrav att han 1948 vid
72 irs ilder igingsatle en slor understtkning av det nyssnimnda omrfldets
planktonfauna, att han fiir nigra ir sedan, 1957, utgav ett slorl verk om
lraktens talrika sjtiar och giilar, vilket er det fiirsta resullatet av nyssnlmnda
understikning, samt nyligen till tryck inliimnat ett arbete 0ver dessas fauna.
Ekmar var en synnerligen flitig forskare, med en otrolig arbetsf6rmiga,
och hans talrika, med klarhet och skarpsinne fdrfattade arbeten ha betydande, delvis grundliggande och bestflende viirde sriviil f6r vir limnologiska
som vir djrrrgeografiska forskning. Redan 1907 kom ett sedant arbete om
ryggradsdjuren i vira htigfjAll, det fiirsta i sitt slag, 1910 ftiljt av det stora
och intressanta arbetet rNonlands jakt och fiske,, bl.a. med kartor tiver
nlgra viktigare arters utrotningshistoria samt nttrredning f6rr och nu, ett
amne till vilket han sedan flera ginger iterkommit. Det nemnda yerket er
ocksfl av betydande kulturhistoriskt inlresse. I talrika arbeten, 1913-1920,
kom Ekman in pi vira maringlaciala relikter, som sedan Lov6ns tid ej varit
ftiremil f6r nermare studium men nu ignades ingiende understikningar,
vilka limnade intressanta resultat. 1915 utgav han ett likasl grundliiggande,
nunrera klassiskt arbete om Vatterns bottenfauna. iven det del ftirsta i sitt
slag i virt land och liksom det fdregiende flitigt citerat i svensk och utliindsk
litteratur. 1920 publicerade han ett arbete om fjiillflmmeln som interglacial
relikt och istidsiivervintrare i Skandinavien. Mest bekant Ar vel hans stora
arbete'Djurvflrldens utbredningshistoria pi skandinaviska halvtinr, som
utkom 1922 och ftirutom en ofantlig arbetsprestation utgtir ett verk av bestAende virde ftir varje zoolog, bAde genom sina omfattande litteraturhinvisningar och f6rf:s egna synpunkter och diskussioner. Det beltinades av
K. Vetenskapsakademien med det Letterstedtska priset. lrilkint torde vara
att Ekman slir som utgivare av sista upplagan av Brehm 'Djurens liv,, dir
han sjilv ftirfattat de flesta banden, iven det en storartad arbetsinsats, siirskilt om man betanker, att boken till stor del er ett sjelvstendigt verk. Som
ett av Ekmans mera betydande arbeten mi iven nimnas ,Tiergeographie
des Meeres, 1935, som pri 1950-talet ftiljdes av en betydligt utvidgad engelsk
upplaga.
IJkman btirjade sina velenskapliga studier i de lapska fjillen. Dit itervlnde
han ofta, och med material diirifrin avslutade han ocksA sin forskning, vilken streckt sig iiver den lAnga tidrymden av ca 65 ir. H[r ovan har endast
en ringa antydan kunnat gdras om hans rika produktion.
Som vetenskaplig forskare var Sven Ekman mAngsidig, sjdlvstdndig,
id6rik och ovanligt produktiv. Bide vid strapatser i feltet och i arbetet vid
skrivbordet visade han samma fenomenala energi. Personligen gjorde jag
hans bekantskap redan under skoltiden och har grundligt liirt kiinna honom
bAde som lirare. forskare och vin, och jag har med slort intresse tagit del av
och lAst niistan alla hans skrifter. Jag tror att minga med mig kunna instimma i att han l5mnat efter sig ett stort och oersittligt tomrum och att
de egenskaper, som utm{rkte honom voro omutli8 rdttskansla, ftirebildlig
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grundlighet, klarhet och gedigenhet i det vetenskapliga arbetet samt en
aldrig svikande hjiilpsamhet och bestiende vlnfasthet. I3land vannerna gick
han under namnet Sven Petrus, ett namn, som alltid ninrnts med aktning,
beundran och vairdnad fiir vad dess berare skenkt svensk och even internationell forskning.
O. Lundblatl
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