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t r87o t 1949

Den z8 juli 1949 gick en av Entomologiska ftireningens i Stockholm
veteraner ur tiden. Det var John Pelnon, vir uppskattade kdnnare av
fjirilarnas dgg och larver. Redan r89o blev han medlem i f<ireningen
och denna tillhdrde han sedermera enda till sin bortgeng den z8 juli
1949. Styrelsemetllem blev han rgrr och lungerade som sidan i niira
30 ar, nermare bestdmt till ir r94o, di han av ildersskdl begiirde sitt
avsked.

John Pey'ron var f<idd i Stockholm den zo oktober r87o. EIter av-
lagd studentexamen 6r 1889 iigaade han sig it medicinska studier och
blev si. ir r9o4 legitimerad lekare samt <ippnade praktik med bamsjuk-
domar som specialitet. Vid sidan uppehrill han under minga ir tjdnst
som verksld.kare vid Stockholms folkskolor evensom vid nigra an&a
of fentliga institutioner.

Arda sedan ungdomseren hyste John Pelnon ett starkt intresse fttr
naturen. Detta koncentrerades sminingom pe studiet av virt lands
fjiirilar. Diirvid blev ej sarnlarbegiret ledmotivet, snarare blev detta
medel fdr ett nermare utforskande av de olika fjiirilarternas utveck-

d

1

\



r6 E\TO]IOLOGISK TIDSKRIFT I95O

lingsstadier, sirskilt deras igg och larver. Ty vlr kunskap om dessa
var vid tiden ftir senaste sekelskiftet synnerligen bristfzillig. Med stor
flit och noggrannhet fiidde han upp fjArilslarver, vilkas olika utveck-
lingsstadier han tillvaratog, puppor av olika slag klicktes och de fram-
komna fullbildade fjdrilarna Iingo ofta avliigga sina iigg i fingenskapen.
Larverna preparerades pi sedvanligt sd.tt genom uppblasning och dggen
tillvaratogos dels ltist liggande i smi glasrdr dels i form av mikrosko-
piska preparat. Genom resor inom de nordiska ldnderna hopbringade
han sminingom ett rikt studiematerial. Alldeles serskilt inriltade han
sina studier pa eggen. De beskrevos, mattes och avbildades ytterst
noga. Resultatet av detta hans omfattande och synnerligen fdrtjiinst-
fulla arbete blev en omkring 3oo kvartsidor diger vol1.m med hundra-
tals teckningar dels i texten dels samlade pa ett tiotal planscher. Ar
r9o9 trycktes detta klassiska verk i band 44 av Kungt. Vetenskaps-
akademiens handlingar. I 6rrigt inskriinkte sig Peyrons publikationer
till endast ett tiotal smiirre skrilter och notiser, tryckta i Entomologisk
tidskrift under iren rEgo-rgr3, negot som givetvis vi fackentomologer
beklaga men som ftirvisso f<irklaras av att andra Ior&ande arbetsplikter
krdvde hans krafter. Som ett dokument och en killa {tir kommande
forskare ftirvaras nu hans utomordentligt vardefulta larvsamling jimte
aggpreparaten och hans samling av fullbildade {jirilar pi Naturhisto-
riska riksmuseums entomologiska avdelning, som i donation fett mot-
taga hans efterldmnade entomologiska forskningsmaterial.

En llsare av denna minnesruna vill mihiinda till sist veta nagot om
den bortgangnes personlighet. Fdrfattarens till dessa rader intryck av
honom alltsedan vir bekantskap gjordes f<ir omkring 5o Ar sedan sti
orubbligt kvar. \'d.nnen Jobr Peyron var en si.llsvnt god och forrynt
meffiska. Atdrig hrirde man honom fala ett bittert omd<ime om en
kamrat och kollega, aldrig s<ikte han hAlla sig framme och dvergliiasa
en medmanrriska. I s?illskap var han ordknapp, men di nigot intres-
serade honom sdrskilt gjorde han sina inliigg i den venlga ton, som var
honom egen. I samarbetet med sina entomologiskt intresserade vd.nner
var han aUtid hjiilpsam och detta ej mhst di det g:illde ungdomen.
Korteligen, John Peyron har liimnat efter sig minnet av en gedigen
och god mdnniska, vilken i sitt liv och sin giirning blott vurnit kol-
legers och vihners aktning och tillgivenhet.

Alb. Tullgren.


