
BO Tjeder 70 ar

Nar Bo Tjeder den 29 april 1971 passerade 70‐ arsstrecket gick inina tankar
osёkt till Falu hё gre anminlla liroverk. I slutet av augusti fbr snart 60 ir

sedan intradde jag fё r fbrsta gingen i ett klassruin i denna galllla arevё rdiga
skola.Jag hade dl ingen aning oΠ l att en av de fbr inig okinda disciplarna
skune bli nlin klasskan■ rat hela skolan igenolll och att de vinskapsband som
knё ts emellan oss skulle besti obrutna under resten av livet.Denne discipel
var Bo Tjeder,som l螢 saren av dessa rader nog redan gissat.

Bo Tjeder ar dalkarl. Han fё ddes i Borlange men konl redan i pojkaren
tin Falun efter ett inellanspel i Grythyttan,dir hans fader en tid var stations‐
inspektor.I Falun har han tillbragt stё rre delen av sitt liv.Efter studentexa‐
men 1920 gick han igenom Handelshё gskolan i Gё teborg Och itervinde sedan
till hemstaden,dir han blev tjinsteman och sedermera kamrer vid Gё teborgs_
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banken.Det ar beklagligt att han inte fick utbilda sig vidare i de imnen som
stod hans hjarta nirmast. Nu fick fritiden racka till f6r dessa, och den
utnyttjades lned stor energi Och framging.Resultaten av denna fritidsfOrsk_
ning blev si stora och vardefulla,att han ar 1957 promoverades till filosOfie
hedersdoktor vid Lunds universitet,en verkligt vilfё rtjint utinarkelse.Nagra
ar senare,1963,itervinde han till Lllnd,denna ging f6r att stanna.Pi pro_
fessor Carl II. Lindroths initiativ infё rlivades han med den g10rwiirdiga
skaran Lunda‐ entomologer och fick en arbetsplats Pi muSeet, dar flera av
hans viktigaste arbeten tillkornlnit.

Bo Tjeder ar utan tvivel den borne naturvetaren. Aven Om hans insatser
med tiden blev starkt koncentrerade till vissa insektgrupper,ar hans scientia
amabilis minggrenad.Om jag minns ritt var t.ex.hans herbarium det stё rsta
i skolan (vaxtsarnlande var dl obligatoriskt,till fbrtret f6r minga,till glidje
fёr de naturintresserade och till nytta fё r ana). Tidigt bёrjade han strёva
omkring i markerna. Under en period var en Huskvarna haΠ llnerless ofta
med,men den stande aldrig till nled nigon fё rёdelse bland villebridet,sivitt
jag nlinns.Den kunde dock bidra nigOt till ekOnoll■ in.Under 10‐ talets bistra

krigsir kunde nlan fa lika myCket fё r ett fint ekOrrskinn i Hedlunds pう ls‐

affir som en gymnasist hade i veckopeng, Om han hade 6msinta fё raldrar:
25 6re.

Nival,snart nog blev bё ssan hingande pi sin krok och utbytt inot insekt‐
hiven.Vi var redan i full fird med att fylla cigarrlldor med nalade insekter
nar Einar Klefbeck kom till liroverket soln adjunkt.Han var aldrig vir larare
i skolan,Inen nir vi fick veta att han var entomolog uppsё kte vi hononl,med
stark kinsla fёr stundens allvar,f6r att fi hjalp lned en del arter soΠ l vi inte

kunde klara sj,lva.Denne fine och fё rtttifflige man tog emot oss med stё rsta
vinlighet,Och hans hjttlp och uppnluntran di och under koΠ linande ar inne_
bar en stor stilnulans fё r oss och ledde till en livsling vinskap.

Det drёjde ti11 1928 innan Bo bё rjade publicera sina rё n.Det blev pi bred
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vande entomologer bё rja sin bana.Sanllna ar linlnade han en ёversikt ёver
sina fynd av nattslandor, 7ricFlο ρごθrα,i Dalarna och det fё rsta bidraget till
den linga serie av skrifter Om nhtvingar,lVθ ′rορfθra,SOm vil iner in annat
fёrt hans nanln runt vttrlden. Nista lr ёverraskade han nled att beskriva
en fёr vetenskapen ny nattslinda, Trゴ
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s sfr,1こ こJans, frin Sverige. Till
gruppen nattsllndor har han iterkOΠ llnit manga ginger med virdefulla
skrifter.1932 trycktes de f6rsta resultaten av hans forskningar ёver harkran―
kar och en del andra Ⅳcnl`IIο cθra, och darmed var huvuddragen i hans
koΠllnande entomologiska garning inledda.

Det kan hir inte bli fraga oⅡ i nigon genO】 nging av BO Tjeders rikhaltiga
vetenskapliga prOduktion.Jag vill bara framhina att den ir virldsomfattan‐
de,sirskilt nir det giller hans huvudgrupp,sonl nlan vil fir kalla neuropter―
erna. Han ar dar en av nutidens frilnsta specialister, Och ininga av hans
arbeten koll■ lner sakert att bli klassiska,t.ex.hans bidrag till 》SOuth African
anirnal life. Results of the Lund University Expedition in 1950--1951》 . En
mingd arter frin olika kontinenter har Tjeder sonl auktorsnamn.

Nir man behandlar Bo Tjeders fё rfattarskap far man inte g16n■ lna att han
ocksi ar en populirvetenskaplig f6rfattare av rango IIan har sonl sidan en
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helt personlig profil.Det ar inte a1lom givet att kunna skriva fingslande om
djur som bara har latinska namn,men Bo kan den konsten. Det ir ett sant
n6je att lisa t.ex.》 Ⅳ【ed Kiviks sand i skorna》 ,》 Ettersna1lor,algsting,karing―
sjalar och andra kryp》 ,fё r att nimna ett par av titlarna.

Entomologiska Fёreningen i Stockholln hyllarvarritsin medlem sedan 50 ar
pa hё gtidsdagen.Minga instimmer sikert med mig nir jag sinder ett sirskilt
hoiirtligt tack till Dinヽ Villna och Dig f6r alla genOmtrevliga ko1lokvier i Ert
gistfria henl,kvillar som ofta slutade med att den sista insektlldan sattes
tinbaka i sitt skip lingt fram pi smatilnmarna.Di pratades entomologi fbr
hela slanten.NIi den andan fortsittal

κarr_17θ rman Forsslunご .
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