Richard Frev
Den nordiska elrtomologien har under den sista tiden lidit tunga ftirluster
inon den dldre generalionen av ledande forskare. Pn ett definitivt sett glesnar ddrmed ocksi alltmer den skara. som mer eller nrindre suverdnt kan
tiverblicka ILven en av de stitrre ordningarna bland insekterna. Aven om
utvecklingen mot tikad specialisering och ftirdjupning ir logisk och niidvdndig, si iir det dock lemodigt att se de gamla ,vidfamna1nx, gi bort.
Richard Frey. som avled den 7 januari l{)65, h6rde lill denna kategori.
Richard Frey fiiddes i Helsingfors den I maj 1886, trlev student ddrstides
190+. fil. kand. l9l2 och fil. lic. l92l och disputerade sarnnta ir pa en avhandling om mundelarna hos primilil'a Diptera Schizophora. Han promoverades till fil. dr. 1925, blev docent i entomologi vid Ilelsingfors universitet
ett par Ar senerre och erhtill professorstitel 1951. Hans verksanrhet var ftir-

lagd

till

rrniversitetets zoologisk, rluseum. der han anstalldes 1912 och der

han fijrestod de entonrologiska samlingarna 1919-lgii, frrin 1933

som

ordinarie kuslos.
Frel'rar en ar sin tids ledande dipterologer, sonr hos sig fiirenade en vid
iirerblick iiter viirldsfaunan av ordtringen Diptera nred specialistens kdnnedom om itskilliga tamiljer sirskilt inom del pallarktiska onrradel och anslutande delar al Sydostasien. Blaud hans ca. 130 systenratisk-jimfiirande
nrorfologiska publikationer merkrs stiirre nronografiska bearbetningar av
empidider. sciarider. sepsider sanrt orienlaliska acalyplrater av olika fanriljer.
Dessa arbeten har liimnat viktiga bidrag till utb]'ggandet av elt fl'logenetiskt
s1'stem fiir Diptera. Sin blick fiir de djurgeografiska aspekterna dokumenterade Frel' genom sina betl'delsefulla och ofta ciler2rde arbeterr om llakaronesiens och Trislan da Cunha's diplerfaunor och deras hisloria. \inrnas biir
i detla sanrrlarrhang hans filtarbeten pi de Kanariska iiarna lg31 och pA
-\zorerna och lladeira 1938. Den slorir och pcr t1'per synnerligen rika colleclio
Frey inlttstes l9i9 av universitetet i Helsingfors.
Frel'r'ar med r)nr .rtt grunda Entomologiska ftireningen i Helsingfors lglg,
fungerade sonr dess sekreterare l9l9-19.37, som huvudredaktiir ftir Notulae
Enlomologicae 1921-1947 och sour ordftirande 1919-1951; 1955 valdes han
till hedersledanrr)t. Han var iven hedersledamot av Societv of British Entomology och av l'intourologiska ftireningen i Slockholnr (sedan 1952).
Richard I.rev var en mycket slillsam nntur som helt gick upp i sin forskning- Han kunde ernellertid sli sig liis ibland i err krels diir hnn triYdes, och
vi iir vil iirrnu nringa som giirna eritrrar oss hans dripliga tal vid Entornologiska saillskapets 50-drs jubilerrrn i Lund 1953, dir han ur oindlighelens
perspektiv stikte spira entomologiens ftirutshttningar och underlaget fiir ertomologens sjAlsliv.
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