
Albert Tullgren 8o ir
Den 7 september ingir Entomologiska Fiireuingens hedersledaurot

och fiirre ordfiirande, Professorn och Filosofie Hedersdoktorn Ar-lrxr
Turlcr.ex, i sin levnads nionde decennium.

Pi denna hans hiigtidsdag bringar honom Entomologiska Ftireningen
en hjiirtlig och tacksam hyllning.

Albert Tullgren har en levande kirlek till naturen - en kirlek, som
helt visst ir medttidd. Under skoliren i Kalmar vaxte ur den {raqr ett
lika levande intresse ftir naturens studium. Under ledning av den fram-
stiende skalbaggskinnaren, li.roverksadjunkten Albert Julius Ahlrot
tog han sina ftirsta steg pi insektsamlandets lig. PA det ftir eu Kalmar-
pojke lntt tillgingliga 6land med dess egenartade vixt- och djurliv
fann han rika tillfiillen till insamlingar och biologiska iakttagelser. Her
l6rde han sig att se och uppleva naturen pa ett nytt satt och dven att
minnas vad han sett. Nir han 1894 avlade sin mogenhetsexamen, var
han not fiirmodan fast besluten att bli botanist, och nir han redan elter
Iem ir yar fd.rdig med sin kandidatexamen, hade han bland de fem dm-
nen, som denna examen di omfattade, botaniken som huvudamne.

Under inflytande av zoologiprofessorn, T1'cho Tullberg, och kanske
in mer av docenten Einar Liinnberg, drogs han emellertid iter 6ver till
entomologien, som han alltsedau dess varit obrottsligt trogen. Det rrar
framfiir allt spindlarna, som fengade hans intresse - spindelstudiet som
en entomologisk iorskningsgren hade di innu ej r.ickt nigon opposi-
tion - men han ltirsummade inte fiir deras skull de egentliga insek-
terna. Bland dessa var det framst hemiptererna, som han specialiserade
sig pi, och det ir minga virdefulla, i.ven utomlands htigt uppskattade
arbeten, som han sedermera under irens lopp publicerat om stinkflyn,
stritar och bladliiss. \rirdet av hans arbeten iikas ytterligare genom
hans utmarkta, alltid klara och tydliga bilder i tusch, blyerts eller firg,
vilka han, si ofta det passade, gjorde till smi konstverk.

r9o2 fingo hans zoologiska studier en iiven'igande praktisk inrikt-
ning, i det att han di erhiill befattningen som assistent vid Statens
Entomologiska Anstalt med Sven l-ampa som chef. Anstalten inf6r-
livades r9ro7 med Centralanstalten ftir jordbruksfijrstik sisom dennas
entomologiska avdelning, och vid lrsskiftet r9o9r-ro blev han l-ampas
eftertradare som professor och f6restindare ftir avdelningen. Nlr seder-
mera (1932) Centralanstalten upphiirde och dess botaniska och zoolo-
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giska avdelningar sammanslogos till en ny, fristiende ilrstitution, Sta-
tens Vixtskyddsanstalt, blev han denna anstalts chef. Samma ir blev
han Iilosofie hedersdoktor i Uppsala. 1939 avgick han vid uppnidd
pensionsilder.

Inom Entomologiska Fiireningen har Albert Tullgren under drygt
ett halvt sekel spelat en framstiende roll. Fiireningen insag snart att
den i honom fitt en medlem, vars mingsidiga fdrmiga man icke fick
fiirsumma att utnyttja. Han var ocksi under minga ir Fiireningens
sekreterare och redaktiir, och under iren tgz& tg5z, i nara ett kvarts
sekel, dess ordfiirande. Pi denna post uppratthiilt han ured framging
de goda, smitt patriarkaliska traditionerna frin ,turivillii tid. Nir han
avgick som ordfiirande ville Fdreningen dock icke lita honom bli all-
deles >arbetsliis>, och han kvarstir darfdr alltjanrt i styrelsen, dir han
med sin linga och rika erfarenhet, sitt aldrig slappnande intresse {iir
Fiireningen och sin omsorg om dess sunda utveckling ir en virdefull
och uppskattad kraft. Hedersledamot ir han sedan 1949.

Under sin linga, obrutna tjanstemannabana har Tullgren satt djupa
och outplinliga spir i virt lands praktiskt entomologiska forskning och
ftirsriksverksamhet. Han ir silunda bl. a. en av fciregingsminnen {ijr
skadedjursbekimpningen med kemiska medel och hade till Hngt in pa
2o-talet stora svirigheter att dvervinna, nir det g6llde att intressera
kemister och fabrikanter fiir framstillning av nya eller f6rbettrade pre-
parattyper 

- svirigheter, som man nu har svirt att fatta, de man ser
den modirna bekimpningsmedelsindustriens ofantliga uppsving.

X{ed sina talrika arbeten om olika skadeinsekter har han som prak-
tisk entomolog rest sig ett ,monumentum aere perennius>, i all sl,nner-
het med sitt omfattande arbete >Kulturvixterna och djun'irlden>, som
alltjimt ir de praktiskt arbetande entomologernas bibel, trots att de
ddri ninrnda bekimpningsmetoderna helt naturligt blivit ltirildrade un-
der de z5 ir, som fiirflutit, sedan det utkom.

Fiir sin personal pi den den gamla entomologiska avdelningen och
sedermera pi vixtskyddsanstalten var han icke blott che{en utan dn
mer den gode och ftirstiende vSnnen. Hans gamla medarbetare se dir-
ftir alltjimt upp till honom med vijrdnad och tillgivenhet, och det d.r
med ett visst vemod de se tillbaka pi den Tullgrenska aeran som tden
gamla goda tiden>.

Nir han 1939 ldmnade statstjinstelr, r'ar det ingalunda fiir att vila
pi sina lagrar. Tvertom tog han med ungdomlig iver pi nytt upp stu-
diet av sina iilsklingsdjur - spindlarna. Som resultat dirav fiireligga
sedan nigra ir tillbaka ett par delar av >Svensk Spindelfauna>, och
dessa l5ra icke bli de enda.

Utom den nistan pi dagen ett halvt ir ildre skolkamraten och vdn-
nen Einar Wahlgren ir Albert Tullgren den ende atersteende av 90-
talets unga Uppsalaentomologer. Aren ha vil icke gitt honom spirliist
fiirbi, men de synas icke tynga honom namnvart. Blicken dr klar och
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vaken som ltirr - den ir icke gammelmannens triitta och resignerade
blick - och det iir Iiiga mer in det vita haret, som ger en antydan om
de minga rika och arbetsfyllda ir han har bakom sig.

Pe Albert Tullgrens So-irsdag fraurbir Entomologiska Fdreningen
hirmed i viirdnadsfull tillgivenhet till honom sitt djupa och varma tack
ftir allt vad han verkat och utrettat till dess fromrna och uttalar tillika
sin ftirhoppning om att det matte J6runnas honom att innu i minga
lyckliga ir med obruten hilsa och kraft fi fortsd.tta sin gagnande forsk-
nlng.

Stockholm den 6 september 1954.
Olof Ahlberg
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