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Sammanfattning

Larven av den nordliga och siillsynta nattslendan
Limnephilus diphyes Mclachlan beskrivs ftir fcir-
sta gengen. Strukturen pi larvens hus iir unik fdr
Limnephilus, dven om likartade hus iterfinns hos
nAgra niirstflende sliikten. Larvema utvecklas i
sme moss- och detritusgcilar pA myrar. En utbred-
ningskarta ges fcir Fennoskandien, och arten an-
miils frin Viisterbotten och Norrbotten.

Bertil Lekander in】 memoriam
Den 7 juni 1990 avled professor emeritus i skogs―

entomologi Bertil Lckander eftcr en langre tids

可ukdOm.Bertil Lckander var fOdd den 30 decem―

ber 1915 i Stockholln. Han tog studentexamcn

1935 vid Norrmalins Hё gre latinl狂 overk, blev

h6stcn 1939 filosofie kandidat vid Stockholins

hёgskola och disputcrade 1949 fё r filosonc dok―

torsgrad med cn avhandling ёver huvudets sido―

litteSystem och tackben hOs vissa beniskar

Lckanders tidiga arbetcn vid Stockholms hё g―

skola gallde vertebratanatonli.1949 anstalldcs han

vid Statens skogsforskningsinstitut, som senarc

uppgick i Skogshё gskolan(nu SVeriges lantbruks―

universitct), och arbctade sedan dess helt pa
skogscntomologins omradc Darvid anvandc han

sina gedigna kunskaper i anatomi, histologi och

mikroskopisk tcknik fOr grundlaggande undcrsOk―

nlngar over barkborrars lnrc byggnad.Detta fOrde

honon■ in pa morf。 logiska och taxononliska stu‐

dier,som bl a rcsulterade i dct stora arbctct"Scan―

dinavian Bark Bcetlc Larvae''(1968)Dessa stu―

dier har fatt stor internationen uppmarksarnhet.

Bertil Lekanders entomologiska produktion,
som omfattar ca 100 skrifter, behandlar menga
grundliiggande och tillempade skogsentomolo-
giska frAgor. Han iignade siirskilt intresse 6t bark-
borrar och andra skalbaggiu som angriper levande
triid eller virke. Hans arbeten utmarker sig genom

noggranna analyser och fcirsiktiga slutsatser.
Bertil Lekander hade ett starkt intresse fcir nor-

diska fr6gor och var en av de drivande kraftema
inom det nordiska skogsentomologiska samarbe-
tet. Han bidrog till flera gemensamma undersdk-
ningar och publikationer, t ex som huvudfcirfattare
fdr "The Distribution of Bark Beetles in the
Nordic Countries" (1977). Han var under minga
ir ledamot av samarbetsndmnden ftir nordisk
skogsforskning, ett organ under Nordiska minis-
terrldet.

De som har samarbetat med Bertil Lekander
minns honom som en lugn och viinlig miinniska
med en underfundig humor, en hjiilpvillig och p6-

litlig kamrat och forskarkollega.
H. H. Eidmann


