Rolf Krogerus
lrndast en minad efter Richard Frel', den I februari 1965. gick Rolf
Krogems ur tiden i en ilder av 83 Ar. Elt verksamt liv. f1'llt av hingivet
naturstudiun och ett troligen lika hingivet pedagogiskt arbete var dirmed
.rvslutat. F6r Nordens yngre entonrologer Jrarnstir han frimst som introdukttiren av en kausalt inriktad ekologisk forskning som i flera :rvseenden blivil
normgiYande.
Rolf Krogerus ftiddes den 28 september 1882, blev student 1900, fil. kand.
1905 och kom samrrra ir till Tanrmerfors som liirare i naluralhistoria och
geografi vid Svenska sanrskolan. Hans svnnerligen fulliidiga pedagogiska
bana fortsatles i Helsingfors, dir han l912 ulnamndes till tektor vid l'inska
Normallyceum och 1926 till dverlirare vid Svetrska \orurallvceunr i rilken
egenskap han kvarstod till pensioneringen 19.12.
Frin tidiga flr iignade Krogerus somrrrarferierna flt en omfaltaude, mangsidig erkursionsverksamhet, inte minst i de givande trakterna kring Lojo
sjti vister om Helsingfors, fiir dvrigt en verklig entomologernas sjti. d6r
familjerna F-orsius, Iirogerus, Lindberg och Sahlberg alla hade siur sonttuarstlillen. Under ett inledande skede publictrade Krogerus en serie smlrre
ekologiska sludier slnrt uppsatser huvudsakligen beriirande' coleoptera. diribland revisioner av kritiska grupper. \ted en djup allmin iusikt i F-inlands
Jlora och insektfauna sonr bakgrund koncentrerade han sig enrellertid sminingom alltmer pA studiet av skarpt avgriinsade. ortirda biotoper. Den ftirsta
stom uppgiften blev utforskandel av faunrn i de finska d-vnomridena. Skolarbetet tog dock sin beskiirda del och del driijde till ar 193? innan han kunde
framliiggi sin mvcket betydelsefullu doklorsavhandling "tber die Okologie
und Yerbreitung der.{rthropoden der Triehsandgebiete an den Iiiisten Finnlands,, dir fflltresultaten pi ett lyckligt siitt kompletterades nred viil genonrtdnkta experiment. Lltan att vila pa lagrarna startade Krogerus en mycket
stort upplagd unders6kning tiver den fttga sluderade arthropodfaunan pa de
nordiska myr- och kiirrmarkerna sonr han avseg att genomfiira efter samma
principer som dvnarbetet. Han nedlade nrer An 30 irs forskning pi det omfattande projektet och misstriistade ibland niir iren omsider biirjade ta ut
sin riitt och mycket enligt hans egen uppfattning innu eterstod. Han miiktade
dock med utgivandet av del I ar' .Okotogische Sludien tiber nordische ltoorarthropoden, (1960). som bl.a. innehiller en nr]'cket liirdefull iiversikt iiver
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insekternas och spindlamas regionala ftirdelning inom olika nordiska rnyroch kirrbiotoper. Men tanken pi fullftiljaudet av del II miste tyvirr uppges

ndr kriimpor tillstiitte.
Rolf Krogerus hrirde liksom Richard Frey till Entomologiska fiireningens
i Helsingfors stiftare. Han fungerade som dess ordftirande 1939 1951 och
utsigs vid sin avging till hedersledamot. Han var sedan 1940 hedersledamot
av Entonrologiska fiireningen i Stockholm.
IIed svenska entomologvenner uppehiill Rolf l(rogerus livliga ftirbindelser.
lled djup saknad rninus vi hans breda gestalt och den humor och viirme
han spred i viinkretsen, likasiL hans vittaliga pondus i rnera officiella sam-
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