
Vill du lZisa Entomologisk Tidskrift niista Ar?

Ett hovsamt ftirslag:

Fflnga en ny ET-prenumerant
och hjiilp diirmed till med att fcirdubbla pre-
numerantskaran till 1996 ! Entomologisk Tidskrift
har nu seglat omkring i tre Ar under mitt redaktcir-
skap. Med stort strid av en fcirstAende styrelse och
en idogt arbetande redaktionskommitte' har jag
frirstikt ge tidskriften ett stdrre innehlll av natur-
vArd och presentationer av plgAende insektsforsk-
ning, med understiid av fiirgbilder, fler svartvita
bilder och mera liittillgiingliga titlar och bildtexter
[n tidigare. Allt detta i blandtidskriftens form, ddr
ocksA vetenskapliga arbeten ska ha sin plats.

Likviil har prenumerantskaran fortsatt att lAng-
samt minska. Aven om jag som huvudredaktdr vAl
inte iir helt objektiv i sammanhanget, fcirefaller
mig iindl denna minskning vara nigot besynnerlig
mot bakgrund av det pifallande positiva gensvar

f6riindringama fAtt. Just nu har ET drygt 600 pre-
numeranter, vilket ligger ca 150 under det antal
SEFs styrelse budgeterat ftir 1995. Till fdljd hiirav
har vi fAtt ett budgetunderskott pLca20 000 kro-
nor. Den bistra verkligheten iir att ET inte kan fort-
leva i nuvarande form utan att prenumerantskaran
cikar ordentligt redan under detta lr. Tidskriften
fick under 1994 l3O 000 kr i stcid frAn Naturveten-
skapliga forskningsrAdet. Denna summa Ar, till-
sammans med prenumerationsintiiktema som se-

nast lAg pA ll8 000 kr, helt nddvendig fcir att
kunna producera och distribuera tidskriften med
nuvarande standard. NFR skiir dock ner sina tid-
skriftsstrid, och det finns ingen garanti fcir att vi
ska f[ anslag fcir all framtid. SEFs styrelse har diir-
fcir beslutat om att frirscika genomfcira fciljande
besparingsltgiirder: 1) minskat antal sammantrA-
den (= 6in.Lning av resekostnadema), 2) cikat an-
tal sponsorer och fcirsiiljning av annonser, samt 3)
fcirdelaktigare kontrakt med tryckeriet. Betriif-
fande ltgard 2 vill jag hiir passa pe aft tacka Art-
databanken i Uppsala fcir deras genercisa spons-
ring av distributionen av hiifte 4 1994, samt av

fiirgtrycket i en kommande artikel om vedkniippa-
re. Riicker inte dessa etgarder blir det aktuellt att:

4) minska upplagestorleken, inklusive slopa de

gratis siirtrycken till fcirfattama, 5) slopa fiirg-
bildema, samt 6) minska antalet sidor per [rg[ng.

Det gdr nu ca 42 svenska insektsarter pd en ET-prenu-
merant. Bilden visar en av vdrt lands ca 25 000 insekts-
arter, en brun sandjrigare (Cicindela hybrida), under ett
kontemplativt dgonblick pd ett sandigt nds vid Svartdn,
Brottforsheden, Vcirmland, den 7.5 1990. Foto: S-4.
Berglind.

Atgiirdema 4-6 tror jag vore bcirjan p[ slutet fcir
ET, eftersom dessa kommer att resultera i en min-
dre attraktiv tidskrift, med dessutom allt liingre
vdntetider fcir publicering av artiklar.

Aven om jag som viirmliinning kanske ser pA

tillvaron med lite viil optimistiska cigon ibland,
tror jag p[ fullt allvar att ET egentligen mycket viil
skulle kunna minst fiirdubbla prenumerantskaran
pA ett-tvA Ar. En utopi? Inte sA liinge det finns po-
tentiella prenumeranter att rekrytera. Finns det dl
sAdana? Tvekltist. En tidigare ET-f<irfattare med
inblick i tidskriftsvdrlden ringde mig fiir en tid
sedan och hiivdade bestiimt, efter att jag fcirklarat
den besviirliga situationen, att ET borde kunna ha

69



Ett hovsamt fdrslag

Insamling av mdjlig ET-prenumerant - en svdrfangad
ros som av oktind anledning blivit allt sdllsyntare i
Sverige? Eller kanske baraforbisedd? Teckning: Tobbe
Helin.

5000 prenumeranter! En av detta nummers skri-
benter hal lyckats med konststycket att ercivra fem
nya prenumeranter pa en menad, och sjiilv har jag
under de senaste tvA tren - utan hot om vAld - re-
kryterat 16 nya prenumeranter. Flertalet av dessa
6r varken utpriiglade entomologer eller ens med-
lidsamma sliiktingar till mig. De dr vad man skulle
kunna karaktiirisera som allmiint naturvArdsintres-
serade personer med gryende nyfikenhet pt insek-
ter. Jag tror ocksA att det [rjust bland dessa perso-
ner vi hittar huvuddelen av morgondagens prenu-
meranter. De riktigt hiingivna entomologema i
landet iir en tiimligen konstant och liten skara, som
det inte finns nAgra tecken pi dramatisk cikning av
under de narmaste Aren. Fdrmodligen hiinger detta
samman med att trciskeln att ta sig civer dr ftirhAl-
landevis hcig fcir att ldra sig identifiera insektsar-
ter: frAn att bcirja insamla, nila upp, etikettera och
nyckla sig vidare i bestdmningstabeller som i fcir-
stone nog kan te sig ganska snAriga. Men likviil
finns det i Sverige en stor skara naturvlrdsintres-
serade som iir nyfikna pl insekter och som ET bor-
de kunna n6, med fcirmedling av den stora kun-
skapsmiingd som finns bland dagens svenska en-
tomologer och ekologer. Att ET fyller en allt vikti-
gare roll ocksi inom de statliga organisationemas
bevakning av naturvflrdsfrflgor, vittnar nya prenu-
meranter i form av skogsvlrdsstyrelser och liins-
styrelsemas naturvlrdsenheter om.

Men folk bcirjar inte prenumerera av sig sjiilv.
Jag tror att det enda siittet fcir ET att hrija pre-
numerantskaran snabbt Ir att Vi, dagens liisare, ser
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oss omkring bland vAra bekanta efter potentiella
prenumerantbyten och diirefter, utan att tveka,
siinker hAven river dessa. Negra entusiastiska ord
och giirna en liten demonstration av ett ET-exem-
plar brukar gdra susen - i synnerhet om man i bak-
fickan ocksA har ett inbetalningskort med summan
redan ifylld! Och nog kdnner viil ocksA Du nAgon
person som passar in pA beskrivningen ovan?
Aven om prenumerationsavgiften nu, sent omsi-
der, hdjts kan man [ndt pflsti att den er mAttlig - i
alla fall om man betiinker att priset fcir en halv
tank bensin, en CD-skiva eller tre kg giidda iir un-
gefar detsamma.

Naturligtvis mAste ocksA ET vara sapass bra att
nya prenumeranter vill stanna kvar. Fcir detta tror
jag att det liven i fortsiittningen kriivs, fiirutom de
traditionella inslagen, ett minst lika stort inslag av
artiklar om naturvArd och allmiin insektekologi,
liksom giirna bra bestiimningsnycklar - allt till ack-
ompanjemang av goda bilder, varav Atminstone
nAgra i f?irg. Inte minst viktigt iir ocksA att artik-
lama ges intressevdckande bildtexter, vilka i regel
iir det fcirsta en ny liisare tar del av (tenk pe det, ni
fiirfattare!). Paradoxalt nog rAder iinnu en viss
"blygsamhet" bland dagens naturvArdsentomolo-
ger infcir att skriva den hiir typen av artiklar, ochjag
har dgnat en hel del civertalning At att fA fler sAdana
bidrag till ET. Aven korta bidrag om insektemas
roll i dagens NaturvArdssverige vore viilkomna,
t ex referat om lokala vlrdAtgiirder frir att gynna
insektsfaunan, nya nafurresewat med entomologi-
ska bevarandemotiv etc. Diirtill har jag miirkt att
recensioner (eller information) om tryckta insekts-
inven teringar, utgivna av liinsstyrelser, kommuner
etc, iir uppskattade inslag i El fcirutom de traditio-
nella bokrecensionema. FortsAtt slledes att spon-
tant skicka in endera recensionsexemplar eller ftr-
diga recensioner!

Sammanfattningsvis: vi mAste alla nu hjiilpas At

att lysa upp framtiden frir ET. Fler prenumeranter
mAste insamlas; med upplysningsfAngst, lock-
beten eller slaghlvar - inga metoder lir fijr lcimska.
Lyckas vi med frirdubblingen av prenumerantska-
ran iir det ingen tvekan om att du fAr liisa Entomo-
logisk Tidskrift 6ven niista ir!

Sv e n- A ke B e rg I i ndftlwudredakt<ir
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