
Entomologiska Ftireningen i Stockholm
r9)o-r954.

l,iiir Entomologiska Fdreningen i ir firar sitt 75-irsjubileum och med
detta hefte avslutar den siuttiofemte Arg.ingen av sin tidskrift, kan det
vara skiil att med negra ord erinra om viktigare hiindelser i l6reningens
liv under de senaste 25 aren.

Lit oss d.i fdrst fastslt att detta kvartssekel, vilket nestan helt sam-
manfaller med deu tid, under vilken Albert Tullgren varit fdreningens
ordfdrande, varit en i stort sett lyckosam period. Redar negra statistiska
data kunna ge en antydan hdrom. Vid so-ksjubileet r9z9 riiknade ftir-
eningen 257 medlemmar och i dag ej mindre an 453, vilket innebar en
6kning med ntrgot ovet 76 o/.. Antalet Arliga sammantreden var tidigare
4 eller 5 men 6r numera aldrig mindre d.n 9, och dessutom 5r antalet del-
tagare nu regelbundet sttirre an fdrut. Serskilt gliidjande ar det pAfal-
lande starka ungdomliga inslaget, och ungdomarna ero inte bara passiva
ahdrare utan taga ockst med levande intresse del i de demonstrationer
av se[synta eller mera anmdrkningsvirda fynd, som niistan alltid fd,re-
komma vid sammTtredena. Fdreningen kan diirlcir ocksi nu bettre och
mera omedelbart iin f6rr fullfdlja ett av sina huvudslten - att hand-
leda 4mgre Amnessvennerr. Det vore dock ei rett att framhella dessa
gliidjande fakta utan att samtidig nemna att vi i fr2imsta rummet ha
ver ftirre sekreterare, Carl H. Lintlroth, att tacka herfdr. Pt hans initia-
tiv startades ocksi f<ireningens rungdomsklubbr, som dock numera upp-
hitrt pe $und av svirigheten att fe den hjiilp och medverkan av dldre
och mer erfarna entomologer, som var nddvandig fdr klubbens fortsatta
verksamhet. Brist p[ villiga medarbetare gjorde ocksi att det i samma
goda slte startade rEntomologbladetr, den sii$kilt f6r de lmgre ar-
sedda bilagan till tidskriften, meste hggas ner efter blott ndgra fe er.
Daremot har fdreningens insektblte, som startades 1944, trots sverig-
heter i b<irjan, kunnat fortsetta och er numera organiserat som en med
f<ireningen associerad sjiilvstiindig bytesfdrening.

Annu nigra silfror och namn me anftiras. .{lltsomallt ha under de z5
aren he[its r8z f<iredrag, vartill komma ej mindre en 373 smArre medde-
landen och demonstrationer. Den ojiimfttrligt flitigaste fdredragshillaren
har varit ftireningens fdrre vice ordftirande, Ivar Triiglrdh, som deltog i
f<ireningens arbete enda till na$a mlnader f<ire sin dtid i maj r95r. Un-
der i.ren rg3o-r95o hdll han 2Z !6redrag tiver skogsentomologiska eller
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acaridologiska amnen. Vad lter demonstrationerna av nya eller siillslrnta
insektarter betraffar kan namnas, att ei mindre iin 63 komma pa Frithiol
\ordstriims meritlista, och att de fjiirilarter, han ddn id visat eller om-
nimnt, uppge til flera hundra.

Sedan f<ireningen slutade att hAlla sina sammantreden pe Grand
Restaurant National - numera det inte alldeles obekanta rNalenr, dAr
den troget sammantratt i mer en trettio 6r, har den inte haft nigon verk-
ligt varaktig stad. Efter 5o-Arsjubiteet var f<ireningen dock uader rdtt
manga ar t?imligen bofast hos Farmaceutiska Fiireningen, men dA den-
nas lokaler bytte agare, blevo entomologema inyo hemltisa. Det dr6jde
dock inte lenge innan de hittade vegen ut till Riksmuseets entomologiska
avdelning, diir stora salen trots sin ganska spartanska enkelhet visade sig
vara mycket anvdndbar som lokal frir ftiredrag och diskussioner och dess-
battre ocksa fdr de visserligen icke stadgeenliga men dock obligatoriska
och f<irvisso ingalunda onyttiga symposiema. Med undantag fdr htigtids-
sammantradena, som givetvis fordra en viss festivitas, har ftireningen
sedan tiirjan av 4o-talet - med nagra fi tillfiilliga mellanspel pA Skogs-
h<igskolan - hillit sina sammantraden ute pA Rilsmuseet. Dir kom-
mer den ocksi efter allt att d6ma att bli bofast mycket linge.

Ett par merklga tilldragelser under det senaste avsnittet av Iijr-
eningens historia ne ock i korthet nemnas.

Den ena var den htisten 1944 pi Tekniska Museet anordnade entomo-
logiska utstillningen, som gav en visserligen elementdr men god och allsidig
kunskap om vilken oerhdrt stor betydelse insekterna ha f<ir mdnniskan
och hur de - till sdr'iil gott som ont - inglipa i virt liv och i vir hus-
hauning. Utstelningen Iick ett mycket valvilltt mottatande av pressen
och blev otvivelaktigt en stor framgeng. Aven ekonomiskt gav den gott
resultat, setilh'ida som den i motsats t l menga andra utstelnhgar inte
medf6rde nigra frtrluster utan tvdrtom gav ett ringa d,verskott, trots att
intet statsunderstdd hade erhillits. Htisten 1946 utgav fdrenirgen med
statsanslag en liten broschyr, {nsekterna och minniskanr, gmndad pi
materialet frin utstdllningen. Aven den blev en klar framging.

Den andra mirkliga tilldragelsen var den attonde intemationella ento-
mologkongressen i Stockholm i augusti r9r48, som visserligen icke htjlls i
ftireningens regi, men dock i h6g grad krd.vde dess medverkan. F6r minga
av de svenska entomologerna blev kongressen utomordentligt vdrdefull
tack vare de tillfiillen till lxrsonlig kontakt med ledande utliindska ento-
mologer, som den erbj<id.

Som en I6rlust, rent formellt sett, tiir sluttgen ndmnas f6,reningens lt-
gard att till staten donera sitt rikhaltiga bibliotek, sedan det visat sig att
kostnaderna frir dess v6rd och ftirkovran hotade att bli fdreningen tiver-
maktiga. Sedan rg5o ar fdreningen diirfdr icke lingre a.gare till bibliote-
ket, men den har dock alltjemt medbestemmanderd.tt i frAga om dess
skdtsel och ensam beslutanderdtt i frAga om dess bytesfdrbindelser. F6r-
eningens medlemmar kunna ocksa pe samma villkor som fdmt IA lin ur
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biblioteket. Dl staten avkinar bibliotekarie och beviljar Arliga anslag till
bibliotekets sk6tsel, synes dettas fortsatta bestend vara val trygtat. Vad
som altsa formellt ter sig som en fdrlust, torde i verkligheten vara en
betydande vinst seval fiir fdreningen ur ekonomisk slmpunkt som ftir
vert lands entomologiska forskning genom att vi numera fatt ett statligt
entomologiskt specialbibliotek.

Ner nu ett nl,tt kvartssekel, det fjdrde, i vir fdrenings historia stir in-
f6r sin begynnelse, hysa vi alla den fdrhoppningen att ldreningen alltjlmt
md. ha framg5.ng i sina strevanden och malmedvetet bygga vidare pi den
sikra 6rund, som av dess sti{tare lades den r4 december 1879.

Olol Ahlbery.
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