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Nu saval som i ganlla tider utё vas entomologisk

forskning av en stor skara amat6rer, som vid

sidan av sitt yrkc har cntomologin som fritids―

sysscisattning.Attjag s'lv tinhё r dcnna skara
harjag aldrig haft anlcdning ingra.I det fbliande

skalljag brsё ka ennra mig va“ ёr personutveck―
lingen blev dcnna och de till壬 hllighcter och ibland

underliga vagar, son.ledde till studier av olika

grenar av cntomologin.

Jag ar fё dd Och uppvaxt pa landet i en
skog― och ttё rik trakt av sё dra Skane, dar nlitt

naturintressc tidigt vicktcs. 1 11-12 ars ildern

bёttade jag samla insekter av alla maliga slag,

dartili s.littad av en aldre bror som under sin

utbldning till jagmastare hade hopbragt cn i

skolpakens ёgOn fascinerande sanlling skogsin―
sekter. Mitt samlande fortsatte i stegrat tempo

allaお bandc SOmmarferierお rc studentexamen
1912,var宙 d jag alltmer begぬ nsade det till att

omfatta utcslutande skalbaggar, de lattaste att

preparera.Redan vid den tiden hade jag lyckats

fl ihop en ganska stor skalbaggssanlling, som

med stolthet demonstrerades fbr fё raldrar Och

syskon.Tyvar var tturcn Stuckna pl klumpiga
nalar ellcr klistradc pa prilnitiva trckantlappar―

man var helt okunnig om tekniken, hade ingen
att radfraga cllcr饉 可alp av.Ei heller brstodjag

da,attjag i nlin hemtrakt arbctade i en av natu―

ren sardeles gynnad miliё ,dar det t ex var gott

om ganlla murkna lё vtrad, sarskilt av bok och

ek,odikadc sumpmarkcr,dar stork vid den tidcn

● Var OVanlig― ett par bodde pa ladugardstaket

vid nlitt hcm― och dar dct i omgivningarna av
min skolstad Ystad fanns sandomraden med en

sarpraglad och intressant inscktfauna. Dctta
skune langt senarc ga upp for mig Emcncrtid

tinvaratog jag under de aren―  churu jag da 可
visste vad det var fraga om_cn och annan skal‐

baggc,som jag senare aldrig aterfunnit,t ex den

shllsyntajordlё paren C/1′ α′72′ιィss′
`′ `｀

た`ο〃′s Payk.
Det stora kruxet undcr dcssa ar var hur jag

skulle fi namn pa nlina skalbaggar och fa veta

nagot om deras levnadssatt lngen fё r en nybё r‐

jare lamplig bestamningslitteratur fanns att tillga.

Vid Ystads l五 roverk omhuldadcs botanik och
vaxtinsanlling under lcdning av rektor L.M.

Ncuman, som var cn kind och cntusiastisk
botanist och som gett ut cn diger florabok.Dar―

emot lyckadcs jag aldrig varc sig hos iararc cller

skolkamrater spara nagot namnvart intrcssc fё r

cllcr kunskap om insektcr Dct blev da“ ёr att

under skoltiden pa egen hand fё rsё ka komina till

ratta incd dct som sanllats in.

Detta var ingcn latt uppgift. Min enda skal―

baggsbok undcr dessa ar var''Thomsons lilla''

clcr som dct funstandiga namnet lydde''Skan―

dinaviens insecter En handbok i entomologi till

anmanna laroverkcns Janst,utarbetad av C G.
Thomson.2:dra omarb.upplagan.1:a hhftet:Co―

leoptera(med 5 planscher),tryckti Lund 1885''.

Det var cn bok pa 186 sidor,som innch6H alla da

kanda artcr mcd mycket korta beskrivningar av
deras utsccnde,utbredning,frekvcns och nagon
gang ocksa lcvnadssitt.Genom den flck man cn

uppfattning om vilkct stort arbcts'1lt man hade

gctt sig in pl. Simre var det bestant mcd bc_

stamningSmaligheterna,som dock gav resultat
betraffande manga stё rrc artcr och med可 ,lp av

de fё r sin tid goda avbildningarna avcn fёr cn del

sma.ofta kindc man sig osaker pa bestamning‐

arna,framf6r ant nar dct galldc artrika slaktcn,

och inte hener hade man nagot rnateHal attjam―
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fёra rned.Den lilla vanvardade och oetiketterade

sanlling insekter, som fanns i larovcrkets mu―

seum,gav just ingenting br nybёttaren under
dcssa ar utkom Gottfrid Adlerz'"Svenska ttari_

lar i urval''med utmarkta fhrgillustrationcr,var―

igenom det blcv nltttligt att tili nagon del be_

sぬmma de insamlade ttarilarna.

Under dc fO」 andc scx aren _ yrkesutbild‐
ningcn tilljagmastare-16rst ined skogspraktik i

olika delar av landet och sedan mcd studieternli‐

ner aven pa sommaren vid Skogshё gskolan flck

insanllingarna till stor del laggas at sidan. skal―

baggsintresset hade likval ingalunda svalnat,

snarare tvartOm,och si snart tillfhlle gavs,beri‐

kades samlingen med arter som jag aldrig brut

mё tt.Aven fran den tiden harjag ett och annat

unikt ttur, Sa t ex den vackra linghorningen
Иε″θ′。ρs s″α′αgグノαF。 ,somjagijuni 1913 tog
iめnnblommor ett par mil norr om Lycksele och

sedan aldHg atcrsctt i det fria.Dessa tt gav nlig

cmenertid vidgade entomologiska vyer och lar―

domar. I kursplancn fOr Skogsh6gskolan ingick

det nog sa viktiga hmnet skogsentomologi, vis‐

serligen d stOrt,men br mig innebarande myc‐
ket nytt att lara onl skogcns inscktcr.Under ett

par ar sonl amanucns at rnin lararc i detta amne,

prof. Ivar Tragardh,「lck jag ocksa litc inblick i

hur det ar att arbeta vctenskapligt. Bland kurs―

kamraterna bctraktadcs jag vttl ibland p g a nlitt

specialintrcsse som en sarling, SOm under fritid

hellre utrustade sig med insekthav an med jakt_

gevar, men Ofta ocksa med en viss rcspekt. De

sёkte namligen a Sallan min ttalp宙 d uppklaran―

det av entomologiska spё rsmal,可 minSt nar det

ga‖de identirlenngen av de besvarliga barkbor―

rarna och deras gingsystem.Och av dem 
「

lckjag

t o m det hedersamina ёknamnet''kusdoktorn''.

Under''skogisarcn''blev jag 1917 medlem av
Entomologiska fё reningcn och nlinns annu myc‐

ket livligt den f6rsta sanllnankomstcn, di Sten

Bergman och Ren` Malaise berattadc om sin
planerade,snart fё restiende resa ti11 1く amtchat―

ka,och det trevliga samkvttm som darcftcr bb―

dc.

Under aren 1912-18 hade Calwcrs Kaferbuch

och Rcitters Fauna Gcrmanica konllnit ut,var―

igenonl skalbaggsbcstimningarna i hё g grad un―

derlattats,genonl dct scnarc arbetet nastan pl ett

rcvolutioncrandc satt. under dc ar som sedan
おUdC,ungcぬ r till 1925-mina brsta ttanstear
som ung jagmastare_kOm ocksa dcn cntomolo‐
giska verksamheten ganska mycket i skymun―

dan. Jag samlade val ett och annat nar tillfhlle

可ёdS,laste Entom.Tidskr.pliktskyldigast och

som jag da tyckte utan stё rrc behauning Men
narjag Sa i mitten av 1920-talet,efter varnplikt

och kringnackande pa olika revir,blivit stadigva‐

rande bosatt och varm i kl五 dcrna pa Ombcrg,dar
jag crhalut fast ansthllning,egcn bostad och gi負

nlig, skcdde ett markligt cntomologiskt nyupp‐

vaknandc.Jag bё ttade fa''tid ёver",ordnadc in
skalbaggssanllingarna i insektskap efter Reitters

mёnster, skaffade nya insamlingsredskap som

san(宙lket jag● おrut kant till)och tOg fram

tidskHftcn pi nytt fё r grundligare lasning.Darvid

flck jag sarskilt stimulans av Anton Janssons
uppsatscr, skrivna pa hclt annat satt an dc av

aldrc moden. speciellt hans uppsats "Coleo―
ptcrologiskt fran ttalmarstrinderna''(1918)tror
jag var den som tande Och pa anvar flck samlar―

vcrksamhcten i gang pa nytt Jag boddc ju pa

Ornberg i en av naturen gynnad trakt och hadc
Siё n Takern pi nara hall.Hur vore det att 15rsё ―

ka utforska dess strandfauna?Dit JordCS Snart

tata cxkursioner,men ocksa pa omberg OCh dcn

narliggande Dags mossc,i Holavedens di hnnu

myckct ursprungliga ban「 ‐ och 16vskogar ― si

olika Ombergs― och till lninga andra platscr i dc

narmaste omgivningarna.Alllhmt upptacktcs
''nya"arter,det hela verkade inycket spannande

att sa grundligt som m● ligt pa lang Sikt brsё ka

utforska faunan inom ctt relativt begransat om_

rade Det vcrkliga skalbaggsintresset hade blos‐

sat upp pi nytt och har lyckligtvis sedan dcss

ald五 g slocknat.Scmcstrarna utnyttJades till nog‐

grant plancrade insanllingsrcsor till andra delar

av landct, ibland tillsaminans mcd Anton Jans―

son och Carl.H.Lindroth sedan jag jort dcras

bekantskap.

MendetgalldejucicndaStattgё rainsanllingar

utan ocksa att fa tag i namnen pl arterna och

kunskap om dcm. Darvid instande sig naturligt―

vis ofta svarigheter,trots att bestamningSlittera―

turen ёkat ytterligare,bl a rned Aurivillius'skal‐

baggshaftcn i svensk lnsektfauna och mcd cn
och annan dcl av Danmarks Fauna.En utvag var
att sё ka kontakt med mcr erfarna och kunniga
kolcoptcro10gcr.Snart varjag ilivlig brcvvixling

mcd fё rst Anton Jansson och nagot senare mcd

Carl H Lindroth,den fё rre betydligt aldre anjag

och obestritt dcn tidcns frimstc skalbaggskin―

narc i Svcrigc,den scnare yngre,men anda bc_

tydligt mer erfarcn och kunnig in jag var. Hur

mycket dcssa bada ttalpsamma vanner betytt br



nlin ''entomologiska utveckling" gar d att bc_

skr市 a;av dem larde jag mig ocrhё rt mycket

bade brevledes och senarc vid pcrsonliga sam―

mantra∬ ande.vid denna● d ick jag ocksa upp

ёgonen fёr att det annu fanns myckct att utrltta

fё r en battre kannedOm Om dcn svcnska skal―

baggsfaunan, sivll faunistiskt som ckologiskt

och taxononliskt,nagot som blev en god sporre
fOr framtiden.

De ar som sedan bjde varjag iintensiv ento―

mologisk verksamhet och b6可 ade t O m brsё ka

utreda taxonomiska problem samt inleddc gi―

vande kontaktcr ocksi mcd framstiendc ut―
lindska koleoptcrologcr,sisom Victor Hansen,

T.Munster,Andrcas Strand och Adolf Ho五 on,

mycket goda fiprbindelser som skullc vara livet ut

med dessa,nu tyvar bortgangna vinner.Redan
tidigarc hadc jag lart kanna tal五 ka rlnska och

rlnlindska koleopterologer,sasom uunio Saalas,

Esko Kangas, Rolf Krogcnls,Wolter He116n,
Harald och Hakan Lindberg, Gunnar Stenius
och Sten Stockmann,vilka garna gav en崎 1lpan_

dc hand,nar sa beh6vdes.

År1934 intraffade en brandHng i min tillvaro

Ombergs skolre宙 r,darjag undcr nara 14 ir bott,

drogs in cfter en omorganisation, varefter jag

placcradcs pa Grё nsinka reviri Bergslagcn Har

blcv dct ctt hclt nytt entomologiskt arbctsfralt,

som till cn bO巧 an● Stt Sarsknt lovandc ut.De

narmaste Omgivningarna bcstod av ratt enfOrnll―

ga tallskogar pa torr mark, skogligt visscrligcn

vardefuna,men fran entom。 1。gisk synpunkt fOga

givandc.Snart upptacktcs dOck avcn i Grё nsinka

manga intressanta oaser,inte minst pa dc odika_

de mossarna mcd Jarnar,som ofta hadc S「 2/7α g―

″″/PI― gungny i kantcrna.

Fran Grё nsinka var a Sa lingt till Sё dcrfors

vid Dalalven,dar en mOrbror till mig varjagmas_

tare宙 d Bergslaget.Av honom flck jag vcta,att
dct i Ncdrc Dal1lvcn, sarskilt i trakten av Bat―

fors, skune rlnnas en mangd Skogkl,dda ur―
skogsёar,dir avvcrkning aldrig kunnat aga rum

p g ast減 )inmar,olindig terrang OCh annat― al―

vcn var di till st6rrc delen annu orcglcrad. Dit

ville jag givetvis fara mcd det snaraste, och sa

inlcddcs cn scric rcsor undcr ncra ar till denna

ёvarld Det var hardarbetade och ei si litC avcn_

tyrliga marker att vistas i, t cx onl man genom

ovantat pasiapp av ёverloppsvatten vid kraftsta―

tionen i Untra rakadc bli isolcrad pa nagon av

ёarna.Si smaningonl visadc sig dcssa genom de

ovantadc upptacktcr som ttordCS Vara nagot av
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ctt entomologiskt paradis Nagotlangre uppeha‖

hadc jag sanan tid med i detta omrade,utan det

blev mest att tidigt cn sё ndagsmorgon i bil bcgc

sig dit 6■ lil pa delvis myCket daliga vagar och

scdan hem igcn pa kvallen. Nagon ging lag jag
ёver ett par natter,Om tt i bilen sa Oftast hos min
dar fё rvarvadc gOde van HugO Eliasson,som var

duktig lepidopterolog och som Oi sallan,tillsam―

mans med en annan tthHlSamlare,folkskollara―

ren A N.Sand6n,』 orde mig shllskap pl exkur―

slonerna.En stor dcl av utbyteti Dalalvsomradct

var tradskalbaggar, som fёr identiflcring rlck

uppfё das fran larv tillimago.Scdan den tiden har

jag alltid tagit vara pa aven c。 lcopterlarvcr,som

numcra utgёr en vascntlig del av lnina sanllingar

Min fёrsta utlandska resa i cntomologiskt syftc

bretog jag 1939 till Kalabrien i sallskap med
Lars Brundin,somjag itskiliga lr tidigare ocksa

hadc knutit fasta vinskapsband med

Efter Gr6nsinka kom jag 1944 till Bispgardcns

skolrcvir i Jamtiand, som aterigCn blev ett nytt

omridc fёr det cntomologiskao Naturen vid ln―

dalsalvcn var typiskt norriandsk,storsiagcn och

mcd goda insamlngsmttligheter i br mig nya
biotoper. Dar startadc jag snart dcn stora och

ncranga undcrsё kningen bver de svcnska 16v―

tradens bark‐  och vedskalbaggar. I anslutning

dardll』 OrdeS OCksa manga resor till andra delar

av Norland.Under de arcn hadejag ett g市 ande

samarbetc med de utmarkta ttiltbiologerna och
skalbaggskannarna J.R Bergval och Nils Hё g―

lund.En nyhct var,att rnin l五 nStebOstad i Bisp―

fors var tillrackligt rynllig fё r att anordna ett

"laboratoHunl''fё r uppfё dning av skalbaggslar―

vcr i stor skala.Ibland togs hcla stamdelarin och

placcrades i mctcrlinga klackningslldor, oftast

med utmarkt resultat. En hcl del utredningar av

biologisk,faunistisk ellcr taxononlisk art tillkom

under Bispfors― tiden.

Undcr nlina sista ttanstear(1951-57)hade jag

cn spccialbcfattning pa Domanstyrelscns skogs―

vardsavdeining,darjag bl a nck ta hand om de

skogscntomologiska fragorna.Detta innebar incr

in halva aretlinga och talHka resor i bil t‖ l olika

delar av landet. Harvid kundc jag ofta ocksa pa

fritid tillgodose och fё rkovra dc mer privata en―

tomologiska intrcsscna. Under dcnna tidspcHod

syssiade jag frambr allt mcd fortsattning av un―

dcrsё kningen 6vcr 16vtradens bark―  och vcd―

skalbaggar i sё dra och mellcrsta Sverigc. Aven

nagra utlandska rcsor med cntomologiskt syftc
mcdhanns, bl a en lingva面 g i bil(tillSanlmans
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med Nlls Hё glund)till Karntcn och slavonien,

som hade samband med lё vtradsundersё k―

ningen.

Slutligcn har jag som pcnsioncrad haft lyckan

och glattcn att vid nagorlunda gOd halsa helt
kunna agna mig at entom。 logicn utan press av
jinstegё romal,med som jag trodde obcgransad
tid till brfogandc och med malighCt att breta

insamlingsresor vid tider som bhst passade Un―

dcr dcssa nu ganska manga lr harjag agnat nlig

at 。lika arbetsuppgifter, egentligen utan nagon
pa fёrhand upp』ord plan,utan som det hindel―

scvis fanit sig OCh intresserat.Dess16rinnan hadc
jag nog fё resthnt nlig,att tiden val skulle racka

till fё r allt inan villc gё ra och arbeta rned.Men sa

har det knappast blivit; aven nu far man ofta
jobba undcr tidsnёd for att hinna med allt man

tinkt sig.

Vad har da pensionaren syssiat med? Avslu―

tandet  av  undcrsё kningen  6ver  bvtradens
bark― och vedskalbaggar och arbetet rned staphy―

linidcrna for Svensk lnscktfauna var vttl de stё r―

sta uppgifterna, som kravdc mycket lang tid.

Under denna tid fё ddcs ocksa pa allvar intresset

att g6ra rcsor till framinandc lander,av nynken_

het och br att jambra andra faunor med den
nordiska. Dct hade antid varit ungdomsdr6m―
mar,som nu kunde fbrvcrkligas.Flera gangcr om

aret bretog jag rcsor,oftast cnsam,mcn ibland

tillsanlmans med nlin fru cncr med vanner sOm
Ake Holm,Gunnar lsraclson och Tor― Erik Lei―

lcr. Malen har varit Mellaneuropas alpomridcn,

Mcdclhavslandcrna, Balkan, Kanaricё arna och
Madcira och pa sistone ocksi sa avlagsna landcr

som Gambia, Kcnya,Thailand och Malaysia.
Nyttan och indamalet med sadana ねrdcr kan
nog diskuteras. Ett stort inaterial har insanllats,

som jag till stё rsta dclen ald面 g菊01V hinncr ener

brmar arbeta mcd.Menjag skulle samddigt vtta

framha‖ a,att dcssa resor har varit mycket laro―

rika och stilnulerande aven fё r den,som huvud―
sakligen syssiat med den nordiska faunan. Och

dct hcmfOrda rnatcrialct kan innchalla inyCkCt av

varde,sOnl gcnom andra i sinom tid kan komma

vctcnskapen till godo.Och va“ ёr skall man inte

nagon gang i sitt liv fa syssla med sadant som

sarskilt stimulcrar?Alldeles enё gt har man inte

hcller bara stirat at dct cntomologiska hanet,

utan ocksa cn smula lart kanna andra lander Och

folk,manniskor med annan kultur,andra scdcr

och bruk an henlma.

Dct hemfёrda inscktrnatcHalct fran 24 resor ti‖

Kanarieё arna och 5 till Madeira har dock blivit

systcmatiskt uppordnat och till stё rsta delen be―

stamt och bcarbetat,bl a i taxononliskt avseen―

dc Att dct blev en grundlig unders6kning pa

dessa ёar bcroddc pl en tillfhnighet. Efter nlina

tvi forsta rcsor till lく anaricёarna skrev Gunnar
lsraclson, sOm tidigare inlctt cn inventcring av

skalbaggsfaunan dar,och bad fa lina mitt inate―

rial av vissa slttkten,som han syssladc mcd fё r

utrcdning. Dcn sanda k。llcktionen innchё n en
hcl dcl av fёr hononl nytt och daribland ocksa fё r

vctenskapcn tidigare okanda arter.Dctta inspire―

rade nlig till nya insanllingsresor dit och senarc

aven till Madcira samt till att筍 五lv b6可 a arbCta

med ёarnas faunor. Slutresultatet av insanlling‐
arna blev bl a 40 av nlig hittills nybcskrivna ar―

ter, atskilliga av nlig funna och av andra nybe―

skrivna och ctt stort antal fOr ёarna fё rut okanda

spccies. I det tillvaratagna materialct flnns dar―

jamte yttCrligare atskilliga annu Ouppklarade ar―

tcr,bland vilka en och annan sannolikt ar Obe_

skriven. Vid insamlingarna i denna del av varl―

den startades nistan genast ett givande samar―

bctc mcd vannen Gunnar lsraelson och med
spanska kolcOptcr010geri La Laguna pa Teneri「

fa.Trots att Iく anarie6arna liksom Madcira inda
sedan nlitten av fё rra seklet besё kts av otaliga

skalbaggssamlare,visar vara undersOkningar att

dar fortfarande inns mycket nytt i skalbaggsvag

att upptacka och utreda.

En annan sak som under dcnna period mycket

intrcsserat mig― sarsk‖ t fё r att sa lite annu ar

劉Ort pa dct omradet _ har varit taxononliska

sammanst,1lningar famijc宙s av coleoptcrlarver
i dcn man nlitt eget matcrial rackt till fё r en

nagorlunda～ 1lig bearbctning Ett par inindre ar―

bctcn(ar(.″ ご771′′α′,3′ψ′′s′ノグα′)och Ctt Stё rre

(E′α′′″′da′ )av sidant slag har publiccrats, och
jag skulle garna ha fortsatt t ex med C′ ″α

“
わッ‐

(:fda′ och vissa grupper av andra fanliucr,Om det

可Varit Sa svart att i nuvarande penningknappa

tider fi anslag fё r tryckning.

I ёvrigt har det varit cn hcl del smarrc undcr―

s6kningar och utrcdningar,som n/11t rnin tid och

startats nar anlcdning dartill funnits

Ser man tillbaka pa de entom。 logiska aren,

kan man undra om de val utnytJatS utan cn pa
brhand uppttord plan.ofta har dct som brut
namnts varit rena tillfaHigheter,att inan kommit

att arbcta rncd dcn och dcn grcncn av entomolo―

gicn Orsakcn dartin har可 ,lvfanet varit,att jag

fOrst och framst haft initt yrkc att tanka pa och



att detta genonl t cx bostadsplatscn till stor dcl

blvit besぬ mmande br vadjag kommit attsyssla
mcd entomologiskt.Emellcrtid harjag alltid kant

■lig tillfredsstalld med den situationen-6verallt

rlnns att gё ra fё r en entomolog. Frin de nesta
hall_aven fran nlina ёverordnade inom yrket―

harjag mёtt brstlelse och t o m uppmuntran br

nlitt satt att anvinda fritiden.

Som ung bёttadCjag,som val dc flesta andra,

mcd att sanlla insckter och att f6rsё ka ta rcda pa

deras namn, lcvnadssatt, utbredning, frekvens
mm. Markligt nog har insamlingarna aldrig slu―

tat,utan fortsatt under alla dc ar jag Varit vcrk‐

sam. Det var givctvis cn riktig bё ttan, ty utan
grundlig artkannedOm ttr dct svart, fё r att inte

saga onlojligt,att syssla ined annat slag av cnto―

mologi.Sedan kan dct vara mer ovisst,om man

lyckats hgna sig at dct som varit angelagnast att

arbcta med. Om hur tillfhlligheter spclat cn roll

kanjag bclysa rncd innu ctt par cxcmpcl.Attjag

kom in pa studiet av coleopterlarver beroddc pa

att jag redan tidigt tog vara pa sidana at prof.

N.A.Kemner i Lund,men frambr allt pa,att
jag i samband med den fleringa 16vtridsundcr‐

s6kningen och dcssfё rinnan vid Nedre Dalalven

flck mycket att gё ra mcd upp16dning av tridlar―

ver och fann det nё dvandigt att aven lara kanna

igen dem fbr bittrc fё rstielse av en arts biotop‐

val Nagot liknande handc nar jag bё ttade att

arbcta mcd staphylinidcrna fё r Svensk lnsckt―

fauna,varav fё rsta delen utko■ 1 1948. Jag hade

haft svart att komma till ratta med vissa arter,

sirskilt de hё gnordiska,cftcr datida handbOcker

Sedan blev det av flera orsaker cttlangt uppehaH
_anda till 1961-innan nasta del blevね rdig.Men
da var tiden mogen ocksa fё r cn fortsattning i

raskare takt.助alv hadc jag blivit pensionar incd

som jag trodde''obcgransad tid''● 1l brfogandc,

Lars Brundin hadc avslutat sina Иr/1′ rα―utrcd_

ningar och Victor Hanscns Staphyliniddelar i
Danmarks Fauna kommitut Lange dradc dct a
innan avcn Andreas Strands och Anders Viks
genitalteckningar av shktcna Иrノ″″, Oχりpοグα

ri′ルαたαb′′εた′湯′rr′′ソsο′,α
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ochン 4′′οε/1αra publicerats,precis vid lagom tid

innanjag ttalV Skulle ta itu rned dcssa svara(巧 ur.

I yngrc dar var inan val en smula gcnerad och

framfё r allt avvaktandc hur det skulle uppfattas

av utomstiende, nar man under cxkursionerna

smёg fram med insekthav,sall ellcr fangstskarm.

Lyckligtvis ёvervanns snart sadana nlindcrvar―

deskomplcx.Sarskilt utomlands har det ofta hant

nlig, att manniskor ― vita, negrer, thallandarc

ellcr m」 可er― med brvanad uppSyn kommit
fram och fragat vad fё r underliga sakcr jag h611

pa med.Eftcr fё rklanng har sa gott som ana visat

stor fё rsticlse och intresserat fragat vidare. Dct

senaste som handc mig i den vagen var pa norra

Sicilien,dar jag efter besё k vid cn■ odmynning
gick vagen franl mot jarnvagSstationen och ha―

vade pa vegetationcn vid vagkanten, antagligen

under utё vande av vissa ovanliga rё relscr.

P16tsligt hade jag en polisbil vid min sida och ut

steg tva valbevapnade uniformskladda rnin,som

barskt frttgade vad jag syssladc med.Nar jag
fOrklarade saken,blcv toncn en helt annan,och

det slutade med att dc― fё rmodligen fё ga rcgle―

mcntsenligt― tillsaminans med mig slog sig ned

vid dikeskanten,gav sig god tid och med antthmt

stcgrat intresse tog del av havcns innehan och

vad syftet incd det hela var.

Till sist skulle jag viba Saga,att nlin livslinga

hobby har gctt ■lig onlistliga positiva varden,

sonl hade varit svara att na pl annat satt.Arbctet

med skalbaggarna har antid rOat rnig,varit i hё g

grad lustbctonat. Sysselsattningsproblem undcr

pensionarsaren har fё r nlin del aldrig cxisterat,

vilkct nog torde ha befordrat atininstone den
psykiska halsan. Kontakten mcd vinner som
haft gemensamma entomologiska intresscn har
varit stirnulcrande pa ett alldeles sarskilt satt.

Manga av de aldre har tyva口 r gatt bort,Inen man

har indl● behё Vt kanna sig entomologiskt iso―

lerad,ty aven i dcn yngrc och yngsta generatio―

nen har dct varit latt att stifta bekantskapcr och

flnna vanner genom intrcsscn som fё renat


