
Einar Wahlgren 80 ar.

Den 5 mars fyllde f. d. Iektorn vid hdgre allmdnna ldroverket i trlalmti
Einar Wahlgren 8o Ar. Entomologiska Fdreningen bringar hiirmed sin
medlem sedan 1898 och hedersledamot sedan 1949, den ofdrtriittlige och
framgAngsrile forskaren sin r'<irdsamma och varma hyllning.

Einar Wahlgrens intresse ftir naturens studium vicktes redan under
skolAren i Kalmar. De utflykter i insamlingssfte, som negra av laro-
verkets ldrare anordnade, r'erkade hiirvid sekerligen stimulerande. I[en
fr5.mst utvecklades och befastes skollmglingens naturintresse genom de
rika mtijligheter till givande exkursioner, som ndrheten tilt Oland och
dess sdregla v:ixt- och djurvirld gar'.

Efter slutad skolgdng stiillde Wahlgren kosan till Uppsala fdr natur-
vetenskapliga studier. Han valde zoologi till huvudiimne och redan
under de sista eren pe nittiotalet dokumenterade han sitt specialintresse
f<ir insekterna genom nagra smerre skrifter om hoppstjertarna. Att hans
entomologiska studier till att bdrja med inriktades just pi denna in-
sektsgrupp berodde viil pA inflytande frin prolessom i zoologi Tycho
Tullberg, den tidens fremste kinnare av de svenska collembolerna. Ar
19o6 ventilerade Wahlgren sin doktorsavhandling, i vilken han framlade
resultatet av sin bearbetning av det under L. A. Jigerski<ilds expedition
till Egypten och Sudan Aren rgoo rgor insamlade materialet av Col-
lembola och Thysanura.

N?ir de akademiska studierna avslutats, iignade sig Wahlgren 6t liirar-
kallet. Efter att ha varit adjunkt i Karlstad och lektor i Herndsand blev
han rgrr lektor i Malm<i, der han stannade, titls han rg39 ar.glqk med
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Den krdvande liirartjdnstgdringen till trots fortsatte Wahlgren ofdr-
trutet sin verksa.mhet som entomolog. Resultatet av denna har blivit
en ling rad skrifter, vittnande i lika hdg grad om ett ler,ande intresse
{<ir forskning som om en i sanning beundransvE,rd mengkunnighet.
Fdrutom uppsatser i vAra entomologiska titlskrilter omfattar denna
Wahlgrens produktion bl. a. itskilliga delar av Svensk Insektfauna. En
betydelsefull insats har han ocksi gjort som medarbetare i standard-
verken Svenska Insekter och Svenska Fjirilar. PA senare dr har Wahl-
gren i en serie artiklar i Entomologisk Tidskrift redovisat resultaten av
sina omfattande och gmndliga undersdkningar riirande de svenska zoo-
cecidierna.

DA Einar \\'ahlgren nu ingir i sitt nionde decennium, ber Entomo-
logiska Fdreningen i beurdran och tacksamlet ftir vad han utrdttat
f<ir den svenska entomologien att fa t ldnska honom obmten hiilsa och
fortsatt verksamhetslust och arbetsfdrm4a iinnu i minga iir.
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