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Entomologiskt nytt från Naturhistoriska museet i Göteborg

Naturhistoriska museet i Göteborg har under större
delen av 1993 visat en utställning med dinosaurier
och andra fossil från Kina. Projektet, som resul-
terat i den största publikframgången i museets 160-
åriga historia, har dock inneburit en allvarlig nack-
del: den sektion i museets basutställningar, som
omfattar insekter, myriapoder och spindeldjur, har
varit förbyggd och alltså inte kunnat beskådas.

Under december blir skådesamlingarna emel-
lertid åter tillgängliga i samband med att dinosarie-
utställningen nedmonteras för vidare transport till
Zoologiska mueseet i Helsingfors, där den kom-
mer att visas under våren och sommaren 1994. Där-
med finns också möjlighet för den entomologiskt
intresserade museibesökaren att studera bl a de
stora modeller av småkryp, som blivit så uppskat-
tade i pedagogiska sammanhang. Nämnas bör att
även samtliga svenska insektordningar finns pre-
senterade i denna utställning.

Samtidigt som dinosaurierna präglat verksam-
heten vid museet har en betydelsefull komplette-
ring ägt rum av den coleopterologiska samlingen.
Det svenska materialet (så när som på innehållet i
ett par "dubblettlådor" samt omonterade och obe-
stämda djur) i den tömvallska skalbaggssamlingen

är nu inordnat i entomologiska avdelningens hu-
vudsamling.

Göteborgsläkaren Anders H Törnvall (1941-
1991) efterlämnade en synnerligen välordnad, väl-
preparerad och föredömligt etiketterad skalbaggs-
samling, vilken av hans efterlevande skänktes till
Naturhistoriska museet. Totalt omfattar materia-
let flera tiotusentals exemplar och är ett av de
största i sitt slag, som museet någonsin motta-
git. Törnvall har betecknats som den siste i raden
av storsamlare av skalbaggar i Göteborgstrakten.
Inordnandet av hans samling på museet skulle där-
med markera slutpunkten för en drygt hundraårig
epok.
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Stipendier för insektsintresserade
ungdomar

Maria och Thure Palms uppländska stipendiefond och Mattias Idars stipendiefond

För ungdomar som är intresserade av insekter el-
ler spindlar och som vill göra någon form av un-
dersökning finns det möjlighet att söka pengar för
material och resor ur Thure och Maria Palms
uppländska stipendiefond och ur Mattias Idars sti-
pendiefond. Ett krav är att den sökande inte på-
börjat forskningsutbildning. Fondema förvaltas av
Entomologiska Föreningen i Uppland och ca
15 000 kr finns att dela ut varje år. Det du behö-
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ver göra är att skriva en ansökan, där det ska stå
vad och hur du planerar att göra samt en kalkyl
över vad det kommer att kosta. Efteråt vill före-
ningen ha en rapport om resultatet av undersök-
ningen. Ansökan skickas tlll: Entomologiska för-
eningen i Uppland, clo Entomologiska avdel-
ningen, Villav.9,752 36 UPPSALA. Senaste da-
tumetför ansökan är 30 april 1994.


