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!'id nira 88 irs ilder slutade Prof. Carl Wesenberg-Lund, Hille-
rdd, den r2 november 1955 sin Enga levnad. Hirmed endades ett
liv, vilket inda sedan ungdomen helt stett i {orskningens tienst. Pa
gmnd av sina stora ftirtj?inster inom entomologin invaldes han 1936
som hedersledamot i Entomologiska fdreningen i Stockholm, ett val,
som var synnerligen vel motiverat.

Wesenberg-Lund f<iddes i Kdpenh.unn men flyttade redan som
elvai.rig till Hitleriid, diir han fick sin skolunden isning. Sedan han
1893 blivit cand. mag., anstilldes han Aret ddrpa. som assistent vid
Landbohtijskolen i Kdpenhamn. rE99 disputerade han pi avhandlingen
rGrundtrak af Rotiferernes 0t<ologi, Morfotogi og Systematikr. 1897
upprettade han sitt firrsta anspriksldsa limnologiska laboratorium vid
stranden av Furesd niira Frederiksdal pi Sja[and, aUtsa i den trakt,
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diir Linnds samtida, den framstAende O. F. Miiller, hade verkat. Di
emellertid sjtins omgivningar sl smlningom blevo mer och mer upp-
odlade och bebyggda, flyttades laboratoriet till Hillerdd, der det till
en bOrjan var inqmt i ett privathus vid stranden av Frederiksborg
slottssiij. r93o inkdptes en villa intill samma sjti, och i denna in-
rettades ett fdrstklassigt, fullt modernt limnologiskt laboratorium.

Om Wesenberg-Lunds entomologiska verksamhet ml har lamnas
en kort redogorelse. Hans bida fdrstlingsarbeten, publicerade r88gaz,
voro av rent entomologiskt innehi.ll, nimligen rTrak af Linnis
Iagge-tsi (-4nthtlihoto fa/ielita Fabr.). Biologi og Anatomi,r samt rBzrz-
bex roslrala, dens Liv og Instinkterr. F0rst r8g9 beriirde han lter in-
sekter, i det han di. utgav sin intressanta dversilt rDanmarks In-
sektverdenr, vilken 6.r en motsvarighet till ver svenska, pi Ljus f<ir-
lag Lr tgoz utgivna rBilder ur Sveriges insektlifr, vilken har Adlerz
till ftirfattare, populara framsta[ningar, som i bida vira l?inder varit
flitigt studerade och mycket bidragit tilt att vecka intresse fdr in-
sektemas studium. I rlittorale Tiergesellschaften unserer grdsseren
Seenr (r9o8) ar amnet even rent entomologiskt. Han redog<ir dir f6r
insektlivet i sex olika biotoper och plvisar fiir f6rsta gingen exi-
stensen av en brd.nningsfauna pe sten- och sandbottnar, vilken ut-
giires av ephemerider, trichopterer, odonater, hemipterer och coleo-
pterer. Uppsatsen iir i sjiilva verket klassisk. Under sin fortsatta verk-
samhet kom han oupphdrligt lter in pi entomologiska studieobjekt.
I det lilta arbetet tC ulex-M ochlonyt-C orethra, eine Entwicklungsreiher
(rgo8) privisar han den stegrade anpassningen till ett pelagiskt liv hos
larvema. Hans samma ir figivna tTroplende Laichmassent handlar
om vissa trichopterers iigghggning pe. tiver vattnet utskjutande blad,
varifrS.n sedan iiggen och de nykli.ckta larvema tack vare regnets
uppliisande verkan pi aggmassorna l6sg0ras och nedspolas i vattnet.
rgro kom ,rUber die Biologie von G\,pholaelius punctatolinealus't och
aret diirpe rUber die Biologie von Phryganea grardts und iiber die
trfechanik ihres Gehdusebauesr, bida mycket intressanta arbeten och
som vanligt itftiljda av instruktiva, av fdrfattaren sjelv utfitrda teck-
ningar. rgrr utgav han rUber die Respirationsverhd.ltnisse bei unter
dem Eise iiberwintemden luftatmenden Wasserinsektenr samt rBiolo-
gische Studien iiber netzspinnende Trichopterenlarvenl. De niirmast
fiiljande iren utvecklade Wesenberg-Lund en intensiv entomologisk
verksamhet. Fiirst kan nemnas hans stora arbete rBiologische Studien
iiber Dytisciden,r (r9rz), fiiljt iret ddrpi av de blda stora, i Abder-
haldens handbok utgivna Dwohnungen und Gehdusebau der Siisswasser-
insektenr samt rFortpflanzungsverhiiltnisse: Paarung und Eiablage der
Siisswasserinsektenr, bdda grundliga tiversikter med utftirljga litteratur-
hd.nvisningar. r9r4 ftiljde si hans omfattande ,OdonatenstudienD, och
samma ir kom han ater i en liten skrift in pA. mygglan'er: ,rBidrag
til nogle Myggeslagters Biologi. Sarlig Mochlonyx' og Co/elhra$,
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lika-si r9r8, di han pLvisade f6rekomsten i Danmark av Mansona
richa .ii, rAnatomical description oI the larva ol Mansonia Richard,ii
(Ficalbi) Iound in Danish Freshwaters', vars larv er intressant dir-
igenom, att den fdr andningen tillgodogtir sig den luft, som finnes i
yissa vattenvexters stjdlkar, i vilka den borrar in sitt andrdr. I olik-
het med minga andra mygglarver harntar den altse icke sin luft
vid vattenJ,tan. Wesenberg-Lunds stora verk rlnsektlivet i ferske Vander
kom r9r5, hans nybearbetning i tva stora band av Bergsties rFra
Mark og Skovrr 1915-1916. Dessa bida betydande arbeten ha Aven
f6r virt lands vidkommande varit av sttirsta viirde, di. vi ju sakna
negon motsvarighet pa vert sprek.

Wesenberg-Lund hade uuder sin allomfattande verksamhet icke heller
fitrsummat vattenkvalstren, iiver vilka han bl.de i det fria och i ak-
varier arstalt biologiska studier. Detta resulterade r9r8 i hans in-
tressanta rContributions to the knowledge of the postembryonal de-
velopment of the Hydracarina,r, hans enda arbete dver denna djurgrupp.

Han fortsatte ddrp5. sina myggundersttkningar och publicerade flera
smarre arbeten, delvis med medicinsk liiggaing: ,rBidrag til Stikmyg-
genes Biologir (r9r9), rThe Pupa-stage of the Iuosquitoesr (r9zo),
rUndersdgelser over Danske Malariamyg og Dansk Malariar (r9zr),
rDen lollandske Feber fair og nul (rgzr), rl-es Anophdlinds du Dane-
mark et les Iidrres paluddennesr (r9zr), nSur les causes du change-
ment intervenu dalts le mode de nourriture de t'Anopheles maculipen-
niw (r9zr), rOm Myg og My'ggeplager (1925), rNye Unders0gelser over
Malariamyg,r (1934), rMalaria som Verdensfaktor,r (r94o). Som av-
slutning pi sina allsidiga undersdkningar tiver danska stickmyggor ut-
gav han rgzr sitt mest betydande myggarbete, rContributions to the
Biology of the Danish Culicidaea (utforligt anmett av undertecknad
i Entomol. Tidskr. XLII, tgzr, p. 257-60). Han pivisar i detta fdr
den nordiska myggtorskningen grundldggande verk de olika arternas
beroende av olika slag av biotoper. Ovantat och diirfdr kanske sdr-
skilt intressant ar, att han kunde visa, att vi ocksa i Norden ha en
viss motsvarighet till den fauna, som i tropikema treffas i det vatten,
som samlas i vissa viixters bladveck, sarskilt i bromeliacdernas. Han
fann ndmligen en art, som tycks vara bunden till de sma vatten-
samlingar, som uppste i ihiliga bokar.

Slutligen b6r nimnas Wesenberg-Lunds rMyrelovelarvens Biologil
(r9r7) och hans lilia populera sammanfattning oNyere Undersdgelser
over vandrende Pinde og Blader (r9zo) samt framf6rallt de stora
handbdckema nFerskvands-Faunaen biologisk belystD (1937), rBiologie
der Siisswassertierer (1939) och rBiologie der Siisswasserinsektenrr (1943).
I vissa andra verk, t. ex. ,Furesdstudier, (r9r7), finnas entomologiska
avsnitt.

Wesenberg-Lund var en boren naturforskare och frilu{tsmAnniska.
Hans hur.udsakliga intresse var studiet av djuren ute i naturen, och
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han hade den stora lyckan att se gott som helt kunna iigaa sig
darit, Iri frin undervisning och betungande administrativa g6romil.
FOr systematik hade han mindre intresse. Under min tid som hans
assistent r9r9-2o hade jag tiltaille att ingiende lira kenna honom,
sdrskilt under de veckor, jag bodde i hans hem. Han lar en ytterst
flitig man, som varje dag satt pa sitt laboratodum i Hillerdd, siframt
han ej var ute pa exkursioner. Han hade titl valsprik wulla dies site
linear, crc\ hans publikationer omspanna ett imponerande antal sidor.
Han var Iordrande mot andra men kanske mest mot sig sjiilv. Mot
dem, som i sina studier verkligen fOrsdkte gtira sitt basta, var han
ytterst ftirekommande och hjalpsam, mot dem, som icke gjorde rett
ftir sig, diiremot mycket kritisk. Han var en ensam man, som icke
bildade skola trots att han genom sin personliga teggning och entu-
siasm hade stor Idrmiga att inspirera andra. Han levde rett tilt-
bakadraget, endast fdr sin forskning och sin familj. borta frAn stora
verlden, som i detta fall btirjade redan i Kdpenhamn, dit han ibland
var tvungen att med stdrsta motvilja bege sig. De enda naturforskare,
som under min tid pi laboratoriet besdkte honom, voro den {ram-
stiende zoologen och liroboksfdrfattaren prof, Boas, Iysiologen prof.
Krogh och botanisten prof. Ostenfeld. Kongresser avskydde han. Han
gick vanligen skrudad i grora klider, kortbyxor och lingstrumpor
sarnt ligkiingor, ofta sttivlar, en fcir <iwigt mycket praktisk ex-
kursionsdrdkt. Ndr man seg den hdgreste, kra{tigt byggde mannen,
fick man intrycket av att mdta en skiiggig, nordisk viking. Sina ex-
kursioner {tiretog han till fots eller med hest och vagn, ty bilen hade
annu lirappast kommit i allmant bruk, i varje fall icke under min
tid som hans assistent.

rgzz blev \Vesenberg-Lund som professor knuten till K6penhamns
universitet, och frin och med r92o h6lt han irligen kurser i limno-
logi f6r studerande, en 1'erksamhet, som han uppskattade mycket. I
dagspressen kommo mAnga artikla. av hans hand, liksom han ocksi
htill flera fdredrag i radio.

Vid min vistelse pa hboratoriet hade jag goda ti[fellen att iakt-
taga hans arbetsmetod, som till en bdrjan fdrefdll rdtt ovanlig och
tvert emot vedertaget bruk. Han gick till verket med sA liten litte-
rer barlast som mtijligt. Da han igangsatte en biologisk uadersdk-
ning, ville han icke pi fdrhand fdrdjupa sig i den eventuellt redan
fdrcfintliga litteraturen i det iimne, han fdr tillfiillet h6[ pe att ut-
reda, utan istallet arbeta i naturen, opiverkad av ftjrutlattade me-
ningar. Vid narmare eftertanke kan nog denna metod ftirefalla ganska
velmotiverad, men i andra sidan kan icke undvikas, att onddigt ar-
bete ibland nedEgges pi frigor, som redan 5ro l6sta. Wesenberg-
Lund erkdnde ockse detta vid de samtal, vi hade men menade 6ndA,
att hans metod hade si stora fdrdelar, att det uppvegde bristema.
Jag minns bl. a. ner han utfiirde sina stickmyggstudier och hade tal-
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rika smi larvakvarier i Rang utan att veta eller sdka ta reda pe,
med vilka systematiska enheter han arbetade. F<irst llngt senare vid
ett ganska Iramskridet stadium av unders6knhgen Agnade han sig
et den systematiska sidan av saken. Den metod, han tilldmpade, fir
naturligtvis ses mot bakgrunden av hans allt tiverskuggande intresse
f6r biologiska studier, inftir vilka systematiken och litteraturstudierna
titl en biirjan {ingo trdda i bakgruaden. Som en vinst av hans metod far
man viil rdkna den enastiende Iriskhet, som ofta pr?iglar hans skrifter.

lVesenberg-Lund var som bekant icke endast entomolog. Han var
framftirallt en av sin samtids mest framstiende och allsidiga limno-
loger pi det biologiska omridet; med den kemiska och fysiska sidan
av limnologien sysslade han ej mycket, ehuru han even der och pe
det kvartergeologiska omridet utgivit negra arbeten. Daremot hade
han ur biologisk s5mpunkt arbetat med sa gott som alla sdtvattnets
djurgrupper, och i Hillerddtrakten hade han en rikedom pi sj6ar,
dammar och kirr av menga olika t1per, som utgjorde ett utmerkt
fdlt {6r olika studier. Serskilt vert att nimnas iir hans stora, klas-
siska verk rPlankton investigations of the Danish lakesr i tvi stora
band p5. nii.ra 7oo sidor (r9o4-o8), vilka unders6kningar lade grunden
till den bekanta, fort{arande mycket omdiskuterade men intressanta
Oswald-Wesenbergska svdrteorin, vidare,rContributions to the Biology
and Morphology of the Genus Daphnia with some remarks on Heredityr
(rqz6) pn ca r5o sidor samt det lika stora arbetet ,Contributions to
the Biology of the Rotifera, (1923). Han har dessutom arbetat med
protozoer, hydrozoer, nematomorfer, trematoder, mollusker, batrachier,
alger och fanerogamer. Att nemra iir ocksi hans under senare fu stora
intresse Idr Iigtar, dar han pi figelskyddets omride genom skrifter
och radioftiredrag haft stor betydelse. Mycket v[rdefull iir iven hans
bearbetning av rotifererna i Kiilenthals Handbuch der Zoologie. Att hiir
upprakna alla hans icke entomologiska arbeten skulle fdra fdr langt.
Den intresserade hlnvisas till hans skriit rDet ferskvandsbiologiske
Laboratorium gennem 40 Aao (r94o).

Wesenberg-Lund var icke en torr f6rfattare. Hans skrifter utgiira
tvairtom alltid en mycket stimulerande liisning. Alltid framlyser hos
denne naturpoet hans stora kerlek till naturen. Sarskilt minns jag
hur hans rlnsektlivet i ferske Vande,r verkade som en uppenbarelse
f6r den, som hade sina intressen et det hiltet. Den gav mycket mer
dn andra liknande verk. Jag minns ocksd med vilka stora ftirvdnt-
ningar jag antog min vdrderade larare prof. Axel Wirdns anbud att
bli Wesenberg-Lunds assistent, fiirhoppningar, som snart tillfullo in-
friades. Redan dessfd,rinnan hade jag list flera av hans skrifter, vilka
pe mig gjort ett outpl5.nligt intryck. Jag er djupt tacksam fdr det
ir jag fick tillbringa hos denne inspirerande forskare, en tid, som
alltid kommer att st6. Icir mig som en av de intressantaste och mest
givande periodema i mitt liv. O. Luttd.blad..
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