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a modern muscum
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ⅣIuseisanllingarnas tillvaxt

vastsvenska Entomologklubbcn(VEK)hё r mCd

sina knappt 12 artill dc yngrc av Sverigcs cntomo―

logiska fё reningar.Bctydligt aldrc ar vEIく :shem―

institution, Naturhistoriska Muscet i GOtcborg.

Muscct″ndc 150 ar undcr 1983.

Insektcrna var med fran borian O I・ Fahraus,

sonl spcladc cn stor roll vid museets grundandc

(Fahraus 1983), var Sialv amatё rcntomolog

Fahraus'skalbaggssanlling inns fortfarande be―

varad i tva elcganta skap pa rnuseets cntomologis―

ka avdelning Tyvarr var etikcttcringcn av diurCn

pa den tiden ytterst knapphandig,varfё r sanlling―

cn har rncra historiskt an vetenskapligt― entomolo―

giskt intrcssc.

I musccts tidiga arsberattclsc kan man f61ia in―

sektsamlingarnas framvaxt Man angav ganska
cxakt hur manga tusen exemplar museet agdc
ldag har宙 i宙ss man tappat rakningen.MiliOn_
strcckct ar forlangc scdan passcrat vad gallcrsam_

lingarna av insektcr, tuscnfotingar och spindel―

diur.

De stora tillskottcn till lnusccts sanllingar har

dcls varit privatsanllingar,som salts eⅡ er skankts

till muscet,dels matcrial,som insanllats av mu―

sccts tianstCman.De ncsta privatsamlingar,som

muscct far,splittras upp och gar in i syStematisk

ordning i huvudsamlingarna av rcspcktive grup―

pcr Varic diur fOrscs dock med cn ctikctt sa att

ursprungssallllingcn kan harledas

Tlllvaxtcn av sanllingarna har undcr inanga ar

varit stё rrc an kapacitctcn att ta hand onl alltrna―

tcrial Framf6r allt har cntomologiska avdcining‐

cns resurscr under rnanga ar till stor dcl agnats in_

samlingsproiektCt markfaunainventeringen(Loh―

mandcr 1951,Wald`n1969,1983)Nu ar dcnna
insanlling avslutad och i avdciningensiangtidspla_

ncring prioritcras uppordningen av sanllingarna.

Naturligtvis tar avdelningen fortfarandc cmot nytt

matcrial,men malsattningcn ar att alla vara sam_

lingar inon1 6verskadlig tid skall bli tillgangliga fё r

studicr och lan av matcrial.I nulaget ar detta ty―

varr inte fanct

Oversikt av samlingarna

Ettlnuscums historia spcglas i dcss samlingar.Jag

vill darfё r ge cn kort presentation av vad cntomo―

logiska avdclningcn pa Naturhistoriska Muscet i

Gёtcborg har i sina skap och lador Dcn senast

publiccradc 6vcrsiktcn av arbctct vid cntomolo‐

giska avdciningcn har 18 ar pa nackcn(Wald6n
1966)Nagra av de mest namnkunniga cntomolo―
gcrnalncd anknytning till muscct har dock nyligen

prcscntcrats av HagstrOm(1983).
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Museet har uppskattningsvis ёvcr 1/2 mittOn Skal_

baggar i sanllingarna De flcsta aterfinns i huvud‐

samlingen, som cnbart omfattar svenska artcr.

Arbctct incd dcnna sanlling pagar kontinucrligt
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Fig l Del av I B Ericsons skalbaggssamling.

Part of thc beetle collcction of I B Ericson Samtliga foton:Hakan Berg

si smaningOm skall allt svcnskt skalbaggsmaterial

vara systcmatiskt inordnat i dcnna sanlling,dock

mcd宙 ssa undantag Fahraus'samling(Se Ovan)
kommer ci att Splittras.I B Ericsons skalbaggs―

samling,brvarad itva otr。 ligt clcganta skap(Fig.

1),far cnligt donatiOnsbcstammelserna icke splitt―

ras Systematiken i dcnna senare samling ar visser―

ligcn foraldrad och inanga namn har andrats,men

samlingcn ・ar anda anvandbar som cn referens―
samling Cari H Lindroths Omfattandc Carabid―

samling― bascn for''Die fcnnoskandischcn Cara―

bida"(Lindroth 1945,1949)― hallcr vi ocksa sepa―

rat fё r narvarande  lnsattningcn av de drygt
36 000 jordlёparna skullc spranga dct utrymme
soni nu ar avsattfё r Carabidac i huvudsanllingcn.

En stor dcl av huvudsamlingcns diur kOmmcr
frin museets stora markfaunainventcring Som

namnct antydcr konccntrcradcs dcnna invcntc‐

ring pa markdiur oCh Sallprovtagning.Å vcn Om
cn hel del siaghivning,vattenhavning OCh divcrsc
''plock''forekonl,inncbar dct andl cn viss sncd―

fёrdcining i sanllingcn.Carabidae,Staphylinidac

och cn del andra familier ar rikt fё retradda_vissa
arter inns i cnorma rnangdcr_mcdan t ex Scoly―

tidac m ll vcdlcvandc grupper finns i nlindrc an―

tal.

Atskilliga privatsanllingar ar nu inOrdnade i hu―

vudsanllingcn. Bland dessa samlare kan namnas

HC.Kindbcrg,AH.Westman,A.S Morton―
son,C H Ostrand(vars samling tyvarr innch011
atskilliga fclbcstamda diur),Harry Arva1l och

GOsta Svensson(varS Samling for narvarande ar

undcr insortcring).StOra dclar av I B Ericsons

dublcttsanlling och Emil Sandins samling arinsat_

ta,rncn myckct av dcssa hcrrars matcrial atcrstar

anda att sortcra in Dctta lnatcrial ar delvis ofun―

standigt etikcttcrat och ci artbestamt Bland ёv―

rigt som skall insorteras marks atcrstodcn av

markfaunainvcntcringcns material, H J  Ekc―
bergs samling(svCnska matcrialct),Uno HOlmers

samling(huVudsakligcn frin Bohusl△n)samt
Hans Rybcrgs och nlin gcmcnsanllna sanlling
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Fig. 2. I huvudsamlingen av skalbaggar anviinds latt omflyttbara unitaskar

A unit box svstem is used for the beetle collection.
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omfattande;mcst strёfynd fran diverse cxpeditio‐

ncr Delar av dctta fё rvaras i sprit.
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Dcn torra sanllingen av stritar omfattar drygt

1 000 exemplar l spritsanllingen finns,fё rutom ca

300 prover med mest obestamt material,A.Tull‐

grcns och R.Jungners bladlus― samlingar(ca 140

provcr).
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De skap, som inrynlmer huvudsanllingen av
svenska ttarilar,ar prOppfuna.Detinncbar upp‐

skattningsvis ca 50 000 exemplar. Mesta arbetet

med uppordningen av samlingen gjordcs av Josef

Schulz,som ocksa harinsamlat cn stor del av tta‐

rilarna. Bland stёrre inordnade privatsanllingar

kan namnas s.Langerts och Jcan Rydbcrgs sam‐

lingar Jan Jonasson,Anders Levin,Anders Tё rn―

En ratt stOr mangd utlandska skalbaggar inns

ocksa magasincrade.FOrutom Fahraus'sanlling

(Se OVan),H.J.Ekebergs samling och aterstoden
av H.C.Kindbergs samling inns ttskilliga sma―

sanllingar och expeditionsmaterial.Tyvarr har vi

inga resurser fё r narvarande att systcmatiskt sam‐

manstalla dessa spridda enheter.

Slutligen har vi en sanlling skalbaggsiarver i

sprit,ca 800 provcr,till stOrsta delen obestamda

Hc″prar′ ffι′ιrOprι″α

Den svenska huvudsanllingen av skinnbaggar,ca

75 000 exemplar,ar tin allra stё rsta delen bestamd

av C. C.Coulianos och provisoriskt uppordnad.

Den slutliga uppordningen star hё gt pa var priori‐

teringslista.Fё rutom alla de djur,som insamlats

undcr rnarkfaunainventeringen,ingar en del aldre

material,bla av A.W.Malm insamladc vattcn―
skinnbaggar samt Anton Janssons samling.

Det utlandska inatcrialet av skinnbaggar ar fOga
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van,Ted vOn Proschwitz,Hans Lohmandcr m a
har ocksa gett omfattandc bidrag till sanllingen

l tur attinordnas ar Claes Eliassons stora sam―

ling(10 000 exemplar)oCh Kjell Ehnboms sam―

ling. Innan dcss mastc emellertid samlingen ex―

panderas genom att Microlcpidoptera flyttas till

helt nya skap

De utlandska ttarilama ar_tack vare ettお r―

namligt arbcte av KjcH Ehnbom― uppordnade i
en regionvis uppdelad sanlling som omfattar ca

12 000 cxemplar.

Samlingcn av spritlagda ttarilSiarver ar myCkct

blygsam(ca 300 provcr).Det finns avcn cn litcn

samling torrpreparcrade larver.

妙 鷹
`れ

の rθ″α

Stckelsamhngcn ar annu ci uppOrdnad Vi har
framfё r allt ctt myckct omfattande material av

myror, bortat 40 000 exemplar torrpreparerade,

tin stё rsta delen obcstamt.Huvudparten arinsam_
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The conection Of Lepidoptera(to the left)and part Ofthe conectiOn of coleoptera

lat under markfaunainventeringen. Fran denna

fё religgcr ocksa en stor samling(ca 5 000 provcr)

konscrverad i sprit. Manga av dcssa prover ar

mycket individrika. Ca 2/3 av spritmaterialet ar

bcstamt av Lohmander.

Ovriga stekelgruppcr arinte lika valrcprcsente‐

rade. Samlingen, som ar av stOrleksordningcn
20 000 excmplar,ar annu intc.systematiskt upp‐

ordnad.I Inusccts agO■ nns Ocksa G F.Mё llers

stekeisamling, genomgangcn av Anders Levin.
FOrutom dcssa torrpreparerade steklar, huvud‐

sakligcn Aculcatcr,finns bortat l ooo spritkonser―

vcrade provcr,mest obestamda parasitsteklar.Ett

material fran Gotland och Gotska Sandё n ar bc‐

stamt av Anton Jansson.

Av utlandska steklar inns cndast spridda sma‐

matcrial.
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Den svcnska torrpreparcradc sanllingen av tva―
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vingar ar till storsta dclcn uppsortcrad pa familicr

mcn endast del宙 s artbestamd Vissa familiCr art_

bcstams nu av HugO Andcrsson Huvudbcstands_

delcn utgё rcs av A.W.Malins samling och annat

aldre matcrial,tex N.E.Forsclls samhng(mCSt
fran skara_trakten)

Dcn spritkonserverade sanllingen av svcnskt

matcrialinnehancr ca 1 500 provcr med imagincs

―till stor dcl harkrankar insamlade av Hans Loh―

mander― varav endast ca 175 provcr harkrankar

ar bestamda Dessutom inns ca 400 provcr mcd

larver― huvudsakligen vattenlevande rnygglarver,

tin stё rsta delen obestamda.

De utlandska sanllingarna av flugor och inyggor

ar Obetydliga
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var tvestiartSamling pa ca 2 300 cxcmplar ar till

stё rsta delcn insamlad under markfaunainvente―

ringen Den har nyligcn behandlats i denna tid―

skrift(von PrOschwitz 1983).

0″″9′た
“

Sanllingen av svcnska ratvingar ari huvudsak torr―

prcparerad och omfattar ca 2 000 cxcmplar,dclvis

bcstamda.

Ne′″opr`″′οεЙ iイι6oprι″′

Av svenska natvingar och nabbslandOr inns nar―

mare 2 000 provcr i sprit,varav de flesta ar bc_

stamda.Det utlandska materialct ar obetydligt
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Fёrutom ett mindrc antal(ca 700 ex)tOrrprepare―

rade imagincs av nattslandor inns ca 1 600 prover

av badc ilnagines och larver spritkonservcrade.

01nkring 2/3 av matcrialct ar bcstamt
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Samlingcn av svenska trollslandor omfattar ёvcr

1 000 cxcmplar och ar hclt uppordnad(bcstamd
av Hans Rybcrg).Ettlitet matcrial av larveri sprit

finns ocksa
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Fё rutom ett fatal torrprcparcradc imagines inns
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cn spritsamling av bade imagincs och iarver― ca

200 provcr dagsiandOr Och ca 500 prover backsian_

dor,varav ca halftcn ar bestamda Hans Lohman―

der har sanllat mcrparten.
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Av lё ss samt pals― och ttaderatarc finnsca 800 pro‐

ver konserveradc i sprit.De flesta av dcssa harta‐

gits av lnuseets konscrvatorer fran。 lika ryggrads―

diur SOm inkommit till muscct Bortat halftcn av

materialet ar bcstamt
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l samlingcn finns ca 900 prover spritkonserverade

svenska hoppstiartar,varav ca halftcn ar bestam‐

da.IIuvuddclcn ar insanlladc av Hans Lohman―

der Den som ar mycketintresscrad av hoppstiar‐

tar,kan fa gaigCnonl vara ca 1 000 berleseprovcr,

innchallande tusentals cxcmplar av hoppstiartar,

kvalstcr m m. Dcssa prover, som antsa ar helt

osorterade,ar ocksa insanllade av Lohmander
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smarrc sanllingar finns av Thysanura, Diplura,

Protura,Phasmida,Embioptcra,Blattodca,Man―

todea, Isoptcra, Psocoptcra, Thysanoptcra och

Siphonaptera. Markfaunainvcntcringen har bl a

resultcrat i ca 1 200 kackcrlackor och ca 700 trip‐

sar.Muscct har dessutom isin ago Carl H.Lind‐

roths lslands― salnling med manga ordningar re―

presenteradc.Denna sanlling halis separat

Entomologiska avdciningcn har myckct stora

samlingar av spritkonservcradc Chilopodcr(cn―

kelfotingar), Diplopoder(dubbelfotingar)OCh

spindcldiur,framf6r allt fran markfaunainvcnte―

ringcn,Inen ocksa cxpeditionsmaterial och infor―

skaffadc salnlingar. IDetta matcrial hallcr pa att

omorganiscras Framfё r allt spindeisamlingen ar

i stort bchov av cn''ansiktslyftning''.Darfor av―

star iag fran att bcskr市 a dcn narmare har Dc tre

samlingarna omfattar tillsammans bortat loo o00,

ofta myckct individrika, provcr, varav knappt

halftcn ar artbestramda

Slutligen har Entomologiska avdeiningcn― na―

got utanfё r entomologin― hand om museetslnol―

lusksamling,som innchancr i storleksordningen 5

miliOncr cxcmplar,huvudsakligcn fran markfau―

nalnvcntcringcn
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Bearbetare valkommas

De ovan uppraknadc samlingarna aligger dctinu‐

seet att bevara for framtiden.Mcn samlingar som

aldrig studcras rar dёda samlingar Samlingarna i

sig har inget vardc_dct ar kunskapsinnchanet

sOm ar vardefunt.vi valkOmnar darfOr alla som

seriёst宙I studcra vara samlingar och hialpa tin

attfOra ut den kunskap sonl dcinneha‖ cr Sarskilt

v1lkomnas spccialistcr― proffs saval som amat6-

rer― som ar villiga att artbcstamma dclar av vart

obestamda matcrial. Den givna Oversikten av

samlingarna宙 sar,hoppas iag,Var det inns stora

insatscr att gё ra

Andra uppgifter

Denna artikel ar klart sanllingsccntrerad. I)ock

maste avslutningsvis poangtcras att Entomologis―

ka avdclningen forsё kcr blia mCd muscct i dcss

utvcckling''frin kuriosakabinctt till miliё mu_
seunl''. I arbctsuppgifterna ingar kontaktcr ined

allmanhcten och ctt otal entomologiska spё rsmal

att bcsvara,entomologiska avsnitt i utstallningar,

samarbctc med undervisningcn pa muscct, fOr―

eningskontakter och mycket annat.

Musccts entomologiska basutstaHning fornya―

des radikalt undcr scnare delen av 1970-talct,tack

varc cn stor,fri宙 1lig arbetsinsats av KjeH Ehn―

bom UtstaliningCn,dar dc riktiga insekterna var―

vas incd modeⅡ cr,tcxter,tcckningar och bildcr,

harrё nt stor uppskattning badc hosskolor och an―

manhet
Entomologiska avdciningcn vid Naturhistoris―

ka musecti Gё tcborg kommcri framtidcn att an

mcr an tidigarc,tilisammans med VEK,arbeta
mcd att fora ut kunskapen om inscktcrna till cn

vctgirig allmanhct,150 arsinsanllande av insckter

och insikter ar cn gOd grund att sta pa.
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