
Gamla lepidopterologer som jag kiint
INGVAR SVENSSON

Hur det biirjade
Nigra andra fjiirilsamlare hade jag civerhuvud
inte kontakt med de fdrsta dren, vilket sannolikt
iir en ovanlig bcirjan. Niistan alla andra har inspi-
rerats av n6gon kamrat eller iildre person i om-
givningen. Vid ett dagsbesdk i Lund sommaren
1935 fick jag och min bror varsin tvikrona att
anvdnda efter behag. Vi gick liinge och tittade i
skyltfrinster och till sist fastnade vi f6r Schrei-
bers kleiner Atlas der Schmetterlinge und Rau-
pen, som fanns i tvi delar )r en krona och tjugo
cire stycket. Vi fcirscikte niimligen kira oss tyska
efter radiolektioner och hdr fanns ett tillftille att
prciva kunskaperna. Sminingom fick jag riverta
ocksi min brors htifte med mindre fdrggranna
nattflyn och miitare pi planscherna. Min fdrsta
noterade art 2l juli 1935 var fcirstis niisselfjiiri-
len, som jag efter mitt hiifte fortfarande helst kal-
lar Vanessa urticae. I hdftena fanns beskrivning-
ar pi insamling, preparering etc. som god hjalp.

Det stora problemet uppkom niir jag fann att
det inte rdckte med att studera djuren i det fria fcir
att artbesHmma dem. En samling miste till, fcirst
med ett exemplar av varje art. Att stoppa ner fjii-
rilarna i en glasburk med en papperstuss indriinkt
med bensin, si som fcireslogs i texten, fungerade
inte tillfredsstiillande. Fj iirilarna fl addrade liinge
och vingteckningen fcirsvann mer eller mindre i
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ett dammoln. I haftet fcireslogs ocksi injektion
med nikotin som ett bra siitt frir stcirre fjiirilar. Jag
hade turen hitta en stor flaska nikotin i skafferiet
- av alla stiillen - avsett f6r frukttriidsbesprutning
och lyckades ocksi egenhiindigt tillverka en liten
injektionsspruta. Ibland hamnade nilspetsen i
tummen, som sedan blev kiinselltis en stund.

Hur det fortsatte
Sannolikt hade mitt fiiirilintresse d0tt ut - ocks6
utan nikotinets hjZilp - omjag inte efterhand fitt
kontakt med likasinnade. De har blivit minga
genom 6ren och utan den stimulansen genom ut-
byte av erfarenheter, gemensamma insamlingar
och en efterhand begynnande insikt om att hiir
fanns ett stort outforskat ftilt, hade det viil heller
inte blivit si mycket mer. Gliidjande nog har en
upptlcksresande tillriickligt att gOra inom Sveri-
ges gr:inser fcir odverskidlig framtid, om bara
inte klifingrig lagstiftning liigger hinder, si som
skett i Tyskland och minga andra liinder och med
vissa ansatser ocksi hiir. Att genom fortsatt
forskning om fjiirilarnas utbredning och levnads-
betingelser bevara mingfalden blev en livsupp-
gift f<ir mig lingt f<ire Rio-konferensen. Av fjiiril-
samlaren hade blivit en fi2irilforskare och fjiiril-
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kiinnare, eller lepidopterolog, som den giingse

beteckningen lyder.
Med ftirhoppning att andra kan ha gliidje och

nytta av bekantskapen, fdrscikerjag i det fdljan-
de ge nigra glimtar av dessa numera avlidna
mdnniskor som haft betydelse fcir mig och kan-
ske jag ocksfl ftjr dem. Miirkligt nog saknas ofta
levnadsteckningar t.o.m. Over entomologer som

varit vituldskdndisar och fiir hemmaentomolo-
gerna iir detta snarast regel. Vad jag hiir ber[ttar
om dem iir diirfiir mestadels hiimtat ur mina egna

erfarenheter. I den mfln deras samlingar bevaras,

kan i framtiden minga fakta om entomologerna

ocksi hiimtas frin etiketterna. Nigra av dem

nidde inte lflngt upp i vuxen ilder, men fcir

minga nutida lepidopterologer iir de kanske

iindfl numera ganska oklnda och ddrfcir "gam-

la". Fast[n beriittelserna om alla dessa gamla

lepidopterologer iir alltfdr korta har uppsatsen

kanske iindi blivit fdr ling, men jag har pi slutet

sammanfattat med en alfabetisk fdrteckning
med kortfattade data om dem samt litteraturfdr-
tecknins civer omndmnda arbeten.

Atftiiianae fotografier lir tyviirr av mycket
skiftande kvalitet, men jag har fAtt hdra att det iir
biittre med en dfllig bild iin ingen alls. De iir i
flera fall kopior av inlinade fotografier eller
t.o.m avfotograferade frin tryckta bilder. Fdrla-
gan har ibland varit atelj6foto, ibland en utom-
hustagning och ibland uppfdrstoring frin grupp-
kort. Ftirhoppningsvis ger de en uppfattning om
mdnniskan pi bilden eller ett igenkrinnande frin
tidigare sammantriiffanden. Efter alla ir ser jag
sjdlv ut som pi Fig. l, enligt foto av Rune Axels-
son. Hur en av alla fflngstniitter med nigra av

dem som nu saknas pi resan, har sett ut, framgi'r
av Fig. 2.

De som nu saknas pi resan
Karl Georg Wingstrand (Fig. 3 A). Vi ham-

nade 1939 pi samma studentbatteri pi Smilands
artilleriregemente i Jdnkdping och fann varan-
dra i det gemensamma naturintresset. Karl Ge-
org hade framfcir allt blivit figelskidare genom
piverkan av tandldkaren P. O. Swanberg i Skara,

men han var nyfiken pi allt i naturen. Vi gjorde
en utflykt till vattenfallen i Huskvarna och titta-
de pi griiirlor (=forsiirla), pi den tiden en stor
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raritet och beskidade salskrakar i Vaggeryd pi
vintern. Vid midsommartid 1942 besiikte jag

honom i hans fdriildrahem Hdgetomt vid Horn-

borgasjtin, diir han iterhiimtade sig frin lungtu-

berkulos, som han idragit sig under den militiira
beredskapstjiinstgdringen. Han visade mig di ett

ocksi vara en spolre att fortsatta att anstrenga

sig. Efter detta triiffades vi alltmer sdllan. Jag

himnade nomrt i Sverige och han blev zoologi-
professor i Kcipenhamn och giorde sig interna-
iionellt klnd genom sina forskningar kring hy-
pofysen hos figlar och primitivare djur. Insam-

iade fjzirilar finns pi Zoologiska Museet i Lund.
Erik Norstrand (Fig. 3 B). Om honom har

jag nyligen skrivit i en minnesskrift efter 50 ir
(Svensson 1993). Det var han som vid ett flyk-
tigt sammantriiffande i Dalarna 17 juni 1943 ftjr-
midde mig att fortsiitta med fjiirilarna, fast jag

redan beslutat att lagga av fdr att iigna mig it
studierna. Han bistod med utrustning och givan-

de tankeutbyten de fyra ir han hade kvar. Han
hade sommarstuga i Ostergarn pi Gotland och

tog diir det hittills enda kiinda svenska strand-

kndlflyet, H eliothis maritima,hitfTttget frin syd-

ost. Samlingen finns numera pi Zoologiska Mu-
seet i Lund.

Ragnar Ostlund (Fig. 3 C). Hos Erik Nor-
strand Feffade jag vid ett tillfiille en tildre fjiiril-
samlare frin Giivle pi besiik i Stockholm som

Erik uppenbarligen hyste stor htigaktning f<ir.

Ostlund hade iignat sig 6t utforskningen av stor-

fjiirilfaunan i Giivle och landskapet Giistrikland.
Sina kunskaper sammanfattade han i ett par upp-

satser i Entomologisk Tidskrift 1954.

Yngve Christiernsson (Fig. 3 D). Han bodde

ocksi i Giivle och var ungefdr samtida med Rag-

nar 6stlund, men vi triiffades fcirst omkring
1970, de han tillbringade nflgra somrar i Hiille-
vik i Blekinge. Fjiirilar hade han samlat mer el-
ler mindre intensivt under l6ng tid samman-

hiingande med ett stort allmdnt naturintresse. En
farbror till honom var orsaken till beskrivningen
av ab. christiernssoni Lampa 1885 av gr6ngula
hdfjiirilen, Colias nastes. Bide Ostlunds och
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Christernssons samlingar har tagits om hand av
Griran Sjiiberg.

(iell Ander (Fig. 3 E). Niir vi fick kontakt,
var han docent i Lund fcir att snart diirefter bli
lektor vid folkskoleseminariet i Linkriping, diir
han bodde kvar till sin ddd. Vid Svindsjrin i Da-
larna hade jag 9 maj 1943 fingat ett par fiarilar
som pflminde om lavspinnare men inte gick att
bestiimma efter tillgiinglig litteratur. Kjell fick
hand om dem och meddelade mig snabbt att de
tillhdrde en mycket sdllsynt smifjiirilart, Ethmia
pyrausta, som var ny fdr Dalarna. Det var mitt
fcirsta landskapsfynd och blev naturligtvis en
sporre till nya upptiicksresor. Nu sysslade Kjell
inte bara med fjiirilar utan med lite av varje inom
entomologin, exempelvis griishoppor, och var
flitig att publicera. Om ett antal gamla sydsven-
ska entomologer berrittar han utfcirligt i en min-
nesskrift (Ander 1953). Samlingen har gatt dll
Zoologiska Museet i Lund.

Frithiof Nordstriim (Fig. 3 F). Den fdrste
som Erik Norstrand presenterade mig frir niir
han introducerade mig pi Entomologiska F6ren-
ingen i Stockholm 18 oktober 1943 var sjiilv-
klart Frithiof Nordstrcim. Han hade varit huvud-
fcirfattare i praktverket Svenska Fjitrilar (Nord-

Fig. 2. Ljusfdngst med Sven Langert och Carl Gustav
Wahlstrtim. Foto: I. Svensson.

Collecting at light wih Sven Iangert and Carl Gustav
Wahlstriim.
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Fig. l. Fiirfattaren, Ingvar Svensson. Foto: R.
Axelsson.

The autho4 Ingvar Svensson.

strrim & Wahlgren 1941), en bok som jag f6rst
6.ratal senare fick rid att inhandla, men som det
alltjiimt si lflngt efterfrt finns anledning att sli
upp allt som oftast. Det blev minga bescik hem-
ma hos Frithiof, diir han bl.a. liirde mig att till-
verka genitalpreparat enligt en metod som jag
inte funnit anledning fringi (Douwes & Svens-
son 1972). Lektionen f6ranleddes av att jag i
fdriildrahemmet i Glimikra hade fflngat en mal-
mdtare, Eupithecia, somjag inte lyckats bestiim-
ma. Frithiof menade att exemplaret var den van-
liga castigata, men jag gjorde honom n[stan frir-
argad genom att ha invdndningar. Efter genital-
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preparat erkdnde han en smula skamset: ,,Du

hade riitt, det iir
Diskussionerna
di kunde makan
fir du 96, Frithi

friimst i Stockholms-trakten och inte minst vid
en sommarstuga i Djurri. De sista somrarna bod_
de han och Gerda pi pensionat i Vickleby. Sam_
lingen har gin till Zoologiska Museer i Lund.

Sixten Faugert (Fig. 3 G). Sixten var en av
de trogna deltagarna i Entomologiska Fdrening-
ens sammantrtiden. Han var den fcirsta bekant_
skapen som inte bara tittade pA strirre djur utan
ocksi iignade sig At sm6fjiirilar. Szirskilt it dera-
de han faunan pi Lidingd men gjorde ocks6 re-
sor till Skine. Vi hade genom iren en ganska
omfattande brevviixling, men han skrev inte n6-
gonting som kom i tryck. Hans fjiirilsamling
gick till Naturhistoriska Riksmuseet.

HelgeAllander (Fig. 3 H). Efter at ha triiffat
honom pA flera sammantriiden i Stockholmsf<ir-
eningen pA 40-talet, blevjag nigot fcirvinad, niir
han vid ett sidant utbrast: "Jas6, iir det du som iir
Ingvar Svensson". Frir det frirsta var du-refor-
men inte genomfcird pi den tiden. Fcir det andra
fcirutsattejag att dldre personer hade lika liitt att
komma ihig namn som vi yngre. Nu vet jag biitt-
re. Efter detta gick vira samtal iinnu liittare och
jag fick iiven komma hem till honom i Sundby-
berg och trdffa hans viinliga familj. pi den tiden
var fcirstis storfjiirilar virl gemensamma intres-
se. Inte minst intresserade sig Helge ftir de p6
den tiden svirfingade spinnarna och de sista
iren forskade han siirskilt pi ekspinnaren, Lasi-
ocampa quercus. Siirskilt minns jag att jag skaf-
fade obesprutad murgrcina frin Sk6ne it honom
fdr att mata italienska larver, som inte ville iita
bdrris som de svenska. En resa till Kiruna fcir att
studera nordliga och eventuellt avvikande pop-
ulationer blev ett misslyckande genom att han
fick ett ciga skadat. Vi hade en hel del brevvetx-
ling. Tyv licera nigot
frin sina ats om ljus-
fingst i Samlingen

Gamla lepidopterologer som jag ki)nt

riverldt han till annan privatsamlare, obekant vil_
ken.

din. Men Per tog i bdrjan hand om mina riitr

land och an (nu Udea)
accolalis ny ag sjiilv be-
stiimma mitt ma art efter

ganska fiordig och gav i detta fall inga kom-
mentarer. Ddremot har han publicerat flera be_
stiimningsverk som underliittat arbetet. De sista
var 6ver de svenska vecklarna 1950 och primiti_
va malar 1953. Han har beskrivit ett antal fcir
vetenskapen nya arter, varav sju alltjiimt verkar
fi behilla de av honom givna namnen. Inte
minst har hans landskapskatalog river de svens-
ka smifjiirilarna 1946 stimulerat till fortsatta
upptiicksresor. 1947 blev han f,rlosofie heders_

roth (1977) har publicerat en
. Samlingen st6r separat pi
i Lund.

Felix Bryk (Fig. 3 J). En av fackentomologe-
rna pi Riksmuseum och en av de mera originil-
la. Hans artikel civer Linn6s Furia infernalis,
helvetesfurien (Bryk 1955), visar pi hans intres-
se fdr det bisarra. Siirskilt sysslade han dock
med dagfjiirilar och i synnerhet med sldktet
Parnas s ius, apollofjiirilar. Erik Norstrand anli-
tade honom fcir att namnge former bland de
apollofjiirilar som han insamlat pi Gotland. En-
ligt Bryks namngivning skulle en av dem heta
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Parnassius apollo linnei lacrymans decora car-

dinalis.
Torsten Lagerberg (Fig. 3 K). Professor i

skogsbotanik oc
som aven utsag
Som botanist v
skrivit pr
gerberg I
nare fick

en sdck av Phala-
sdckspinnare, och
det av fruktaxet av

tuvull.
Erik Aman (Fig 3 L). Troligen blev Erik

Aman me. intresserad av fjiirilar niir han n[rma-

historier hade han nog hndfl hunnit inhiimta diir'

Smifjiirilarna, som si btirja-

de samla pi, lZit h En stor

dvtirgmal visade si ch efter-

som levnadssattet de var obekant, var det natur-
nflgot som han
hedrad av. Den
ni och fick se-

dan levnadsstittet blev kiint det svenska namnet

Almbarkdviirgmal. Erik och hans maka reste

flera ginger till Skflne pi somrarna, men jag be-

sokte ocksi honom hemma i Saltsjiibaden. Vid
ett tillfiille sig jag en intressant sydviind berg-

brant i nzirheten och var pi viig dit med hiven,
ndr Erik ropade it mig att inte gi dit p.g.a. hugg-

ormar. Jag tittade ner - diir lig en framfdr fdtter-

na, si lusten att gi vidare fcirsvann. Eriks sam-

ling finns numera pi Zoologiska Museet i Lund
(bolotypen av amani dock pi Naturhistoriska
Riksmuseet i Stockholm).

samla fj?irilar i norra Veisterbotten och skulle ha

Lrivinger som centrum. Naturligtvis anpassade

jag resan si attjag kunde dvernatta pi deras ho-

tell och fick verkligen ocksi tag i dem. De hade
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klubb och vi giorde
ed sedan ut oss i ter-
ade vi samman igen
Hugo ett oansenligt

av dessa mflste liiggas med klziderna pA, efter-

som vi andra inte lyckades ta av honom dem'

anledning skriva till Hult6n och rapportera om

en rik lokal fcir skogsfrun, Epipogium aphyllum,

som jag funnit pi nordsluttningen av Livi<ivaara

naraErkheikki 11 augusti' den dittills nordligas-

te.) Ingemar satte genast igflng med att samla in

vad hin sig under skogsindelningsarbetet pi
e niista kirdag
hade lYckats

hatten infinga
Xestia gelida),

Meves fjallfly, en art som inte tagits pA ungefiir

100 ir. exem-

plar av a, och

andra s varan-

de Muddus nationalpark. Di var den nigot av ett

tastiska Rautajoki-kanjonen vid Masugnsbyn,

diir jag pfl rtid trolldruva fann larver av

paddbiirsmalmdtaren, Eupithecia actaeata' Yi
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sigs f<ir sista gingen i Lulei vintern 1947148, de
hans fru yttrade: "Niir vi gifte oss, trodde Inge-
mar att han ffltt en rik fru och jag att jag fett en
fin man, men vi misstog oss bflda". Miinniskor
blir ofta offer fdr olyckliga omstiindigheter. I
grunden var han en fin man.

Bror Hanson (Fig 3 O). Som preparator pe
Riksmuseum hade han hand om fjiirilarna diir
och kunde lotsa en nybcirjare till riitt l6da. En
viinlig och hjiilpsam man som tyviirr inte blev sfl
gammal som entomologer annars brukar bli. I
fiilt iignade han sig pi 60-talet siirskilt 6t att ut-
forska fjfilfaunan pfr Gotska Sandcin, diir han
fann sidana miirkliga djur som bl.a. Horisme
aemulata, gri strimmiitare, ny fdr landet (Han-
son 1965).

John Tiirnqvist (Fig 3 P). Under sejouren i
Lappland 1946 hOrdejag talas om bergsingenj6-
ren och fjiirilsamlaren vid LKAB i Kiruna och
sdkte upp honom. Han blev uppenbarligen glad
river att triiffa en likasinnad och jag blev viil
mottagen. Han beriittade om fcir mig iinnu obe-
kanta {iilldjur som han hivat in samtidigt som
hans maka gick med bdssan ftir att jaga ripor.
Dottern Mvi har dnnu i livligt minne hur hon och
tvi systrar letade efter den vingldsa honan till en
fjiiril pn gran, dock utan att hitta nigon. Det
miste ha r<irt sig om Malacodea regelaria,lunn-
vingemiitaren, som jag sjtilv lyckades ta en hane
av i sddra Lappland fdrst nigra ir senare den 5
juni 1951, di sncin iinnu 169 halvmeterdjup i den
gamla granskogen. Samlingen gick till nigon
skola i Lulefl som inte gitt att spflra, och dr troli-
gen frirstcird vid det hiir laget. Hur vira samling-
ar skall komma till biista nytta iir nigot att fun-
dera tiver.

Gunnar Eriksson (Fig. 4 A). I april 1947
skickades jag av Skogsstyrelsen till Gotland f6r
att staka skogsdiken. Den stora dn i Ostersjdn
har ju en natur som just inte liknar nflgot annat
och det var viil med vissa betiinkligheter jag bi-
drog till att fdrtndra den. F6rst vid ett iterbesOk
pi stcirsta dikningstrakten l0 flr senare, blev jag
dock klar dver hur tokigt skogsdikning kan in-
verka. Hela det gamla orkid6kiirret var fdrvand-
lat till ett ogenomtrdngligt brakvedsnar, diir man
bara kunde ta sig fram genom att gi i de nu torra
dikena. En raritet hade lyckats civerleva si
liinge. Pi dikeskanten flcig klockan 5 pi morgo-

Gamla lepidopterologer som jag kcint

nen en Aterpia sieversiana, agmyrvecklare.
Mert 1947 samlade jag iinnu fdretriidesvis stor-
fifilar och siikte frirstfls snarast mtijligt upp
Gunnar Eriksson i Hrirsne och fick hos honom
se sidana sagodjur som Everes argiades,korts-
vansad blivinge, som han var ensam om frin
Sverige. Gunnar hade tagit nigra exemplar pi
lucernf2ilten runt kyrkan med nflgra flrs mellan-
rum och menade att arten miste ha iivervintrat
och inte enbart flugit in sciderifran. Ett exemplar
fick jag av honom fdr min samling. Klart bofast
pi platsen var i vart fall Calymnia dffinis, alm-
rovflyet, som han tagit fdrsta gingen i landet
1942 och som fortfarande har sin bdsta lokal i
HOrsne fast jag 1947 frck arten ocksi i Klinte.
Gunnar visade mig de fina gamla zingarna vid
Hammars i Norrlanda, diir jag leng senare fann
Dep re s saria nemolella, gotlandssiifferotplatt-
malen, ny fdr vetenskapen och fortfarande inte
anmdld frin nigon annan lokal i viirlden*. Gun-
nar och hans familj var alltid lika hjiilpsamma.
Pi gamla dar gick han Over till att studera svam-
par och under tiden 6t andra insekter upp det
mesta av hans fjiirilar.

Martin Ekstriim (Fig. 4 B). Sommaren 1947
fick jag ocksi kontakt med Martin Ekstrdm i
Hemse och eftersom han speciellt samlade smi-
fjZirilar kom vi att ha en livlig korrespondens
framciver fdr att klara ut olika problem med
dessa alltjiimt "efterblivna" djur. I en rabatt ut-
anfrir den tidigare jiirnviigsstationen hittade han
1955 Caryocolum fischerel/a, sflpnejlikemal, pi
sin fdrsta svenska lokal, en art som numera ock-
si finns pi fastlandet. Atstittiga andra fjiirilar
fann han nya fcir Sverige, exempelvis Semiothi-
sa artesiaria, videbuskmiitare, Elaphria venust-
ula, litet glansfly, Anarsia lineatella, ktirsbiirs-
buskpalpmal , och Gelechia muscosella, mossig
videstiivmal. Ett sagodjur Overliit han at mig att
ta hand om. Vi ljusfingade tillsammans 9 juni
1956 niira Klinte kyrka, di en malmiitare satte
sig framfdr Martin, som dock skriimde civer den
till mig med fdrmodan att det rtirde sig om pim-
pinellata. Flygtiden tyckte jag dock inte passade
och tog hand om djuret. Det blev en del problem
med bestiimningen innan det faststiilldes att det
var Eupithecia egenaria, lindmalmdtare, di
kiind niirmast frfln Mellaneuropa. Hans samling
delades pfl Zoologiska Museet i Lund och Got-

* Numera hven frin Uppland (1997) 
rc9
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lands Fornsal i Visby, diir fdrhoppningsvis den
delen zinnu bevaras i hans specialtillverkade "se-
kretiir". Jag vill ocksi hiinvisa till en nekrolog
(Svensson 1969).

Olavi Sotavalta (Fig.4 C). Efterhand utvid-
gades bekantskapskretsen ocksi till utlandet. En
av de fcirsta som jag fick kontakt med var Olavi
Sotavalta, som kom och hdll friredrag i Stock-
holm. Han har vdl i Sverige mest gjort sig k?ind
fcir sina forskningar kring bjtirnspinnare. Hans
arbeten fdranledde alt Acerbia alpina, nordisk
igelkottspinnare, kunde hittas ocksi i Sverige.
Ihigkommas brir emellertid ocksfl hans insatser
i karteringen av skandinaviska storfifilar, diir
han svarade fcir Finland ifrflga om svdrmare,
spinnare och nattflyn. Han fortsatte att fdra kar-
totek civer de finska storfjiirilarna, vilket resulte-
rade i en utbredningskatalog (Sotavalta 1987).
Vi kom att trdffas pi flera internationella kong-
resser, bl.a. i Moskva 1968, hade en hel del kor-
respondens och vdxlade siinryck.

Karl Westerlund (Fig. 4 D). Aren 1948-53
tjiinstgjorde jag i Viisterbottens kin och bodde i
Viinniis. Bara ett par mil bort, i Rcidiliden, bod-
de lantbrukaren Karl Westerlund, si jag stikte
snart upp honom och fann en hiingiven natur-
mlnniska. Fdr fiiirilfingsten hade han tillverkat
en jiittehiv med en meters diameter och tvi me-
ter skaft, som han hade med sig ut pi fiilten.
Gdngse hivar hade bara 30 cm diameter, men
efter intryck av hans hiv fann jag att 40 cm var
effektivare. Diiremot var det opraktiskt att skra-
pa efter smifjiirilar med lingt skaft, si diir har
jag stannat fdr 60-70 cm l6ngd. Sommaren 1995
besrikte jag igen Rtidiliden, dit hans dotter Laila
Windelius hade Sterflyttat med sin familj. Hon
vflrdade Karls samling viil och det var siirskilt
intressant att se nigra exemplar av Pyralis lieni-
g ialis, lienigljusmottet, som dock knappast kan
ha civerlevt pi gflrden, eftersom husdjuren var
borta och boningshuset moderniserat. Fdrbiitt-
ringar fcir miinniskorna iir inte alltid fdrbiittring-
ar fcir djuren. Man kan bara hoppas att denna
synantropa art ande civerlever nflgonstans i norr.

Gustav Winblad (Fig. 4 E). En annan norr-
liindsk fj?irilsamlare som jag srikte upp var svdr-
marespecialisten i Pitei. Men han samlade iiven
andra storfjdrilar och andra insekter under sina
resor i landet tillsammans med Nils Burrau (se
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nedan). Vi hade besdk av dem i Ostersldv 8 juli
1957. Exempelvis fick hcikblomsterniitfjiirilen
pi Gotland namnet Melitaea cinxia winbladi
Bryk 1953 efter honom. Gustaf flterfann som
svensk art den dstliga trollsliindan Ophiogomp-
hus cecilia (serpentinus) vid Overtornei 1959.
Samlingen har gitt till Zoologiska Museet i
Lund.

Sergiusz (von) Toll (Fig. a F). Hur jag fick
kontakt med den polske fjZirilspecialisten minns
jag inte nu liingre. Fdrmodligen skickade jag
siirtryck av mina fdrsta uppsatser - ett bra siitt f6r
unga entomologer att fi kontakt med iildre lika-
sinnade. Han hade dverlevt omvrilvningarna un-
der andra viirldskriget och hade dven lyckats
spara srirtryck frin fcire den tiden. Under den
tyska ockupationen publicerades en uppsats ddr
han beniimndes greve von Toll. Vi var tillriick-
ligt sysselsatta med vira fjiirilar, s6 jag frigade
honom aldrig om hans personliga fcirhillanden.
Vi bytte fiiirilar per post efter kriget och hans
fdrsdndelser brukade vara frirsedda med diverse
mer eller mindre obegripliga stdmplar, varav
dock kunde urskiljas Moskva. Ett paket frin ho-
nom kom aldrig fram till mig, vilket jag antog
var kitt hiint pi den l6nga omvrigen. Hans slut-
sats var emellertid att "fiihundarna i Moskva"
lagt beslag pi djuren fcir egen riikning, vilket
nigot frirvinade mig att han vigade skriva.
1956157 liittade den "ursinniga stalinismen" och
hans adress rindrades friljdriktigt frin Stalino-
gr6d till Katowice. Vi traffades aldrig, men hans
publikationer och brev var oviirderliga fOr att
kunna komma vidare. Minga av de otaliga smi-
fiZirilarter han upptiickt, har senare ocksi hittats
hiir, exempelvis i <istra Smflland den miirkliga
Coleophora paradrymidis, dviirgsiickmalen,
som vi 6nnu inte lyckats hitta frirstadierna till.
Fdr entomologer rister om jiirnridin var uppen-
barligen kontakterna vasterut nigot av ett and-
ningshil.

Anders Lewin (Fig. 4 G). Kanske var det
alltfcir mycket av kontakter med besviirliga elev-
er i hans liirargiirning som gjorde att hans fcirbin-
delser med andra lepidopterologer blev knapp-
hiindiga. Detta bidrog nog ocksi till att hans sto-
ra arbete civer siickspinnare (Lewin 1949) inte
blev tillriickligt genomarbetat fdr att fi allmiin
acceptans. Detta hindrar inte att det finns all an-
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ledning att forska vidare i den svira grupp som
han kallade Fumea och Proutia. Att norvegica
har inskjutningscell i framvingarna till skillnad
mot casta och crassiorella gdller fortfarande
som viktigaste kdnnetecken, men hur de av ho-
nom introducerade men senare strukna arterna
skall definieras dr mer problematiskt. Han har
sjiilv namngett nigra smifiiirilar som alla efter-
hand blivit yngre synonymer. Hans samling
finns pi Naturhistoriska museet i Gtiteborg.

Nils Burrau (Fig. 4 H). Det var f6rst 1953,

di vi flyttat till Skine och jag kunde deltaga i
m6nadsmdtena pi Entomologiska Siillskapet i
Lund, som jag sig honom fdr frirsta gingen.
Med sin l6nga erfarenhet som fjdrilsamlare 6ver
hela landet var han en medelpunkt vid dessa

mriten, som han ytterst siillan uteblev ifrin. Ge-
nom flrens lopp hade han funnit itskilliga f<ir

Sverige nya storfjiirilar och efterhand even ett
par mott. Ett sidant mottvar loxostege turbida-
/is, ftiltmalcirtsmottet, som han insamlat nigra
exemplar av pi Sandhammaren i syddstligaste
Skine 16-30 juni 195 l. Arten verkar ha f0rsvun-
nit diirifrfln och fOrutom ett fynd frfln nordligaste
Oland 25 juni 1954 har den inte setts vidare i
landet. Nils hade fiir princip att insamla minst ett
beliiggexemplar av iiven allmlnna arter pi varje
lokal han bes6kte och bidrog diirmed starkt till
att dka vir kdnnedom om fjiirilarnas utbredning
i landet. Skine blev naturligtvis <iverrepresente-
rat men iiven Angermanland. Han hade en som-
marstuga i Nordingri och flyttade den svenska
nordgriinsen dit f6r minga arter. Sin vackra
samling har han donerat till Zoologiska Museet i
Lund.

Skat Hoffmeyer (Fig. 4 I). Bland nordiska

filirilsamlare 6r den jylliindske biskopen mest
kiind fOr de inspirerande bestrimningsverk <iver
danska storfjiirilar som han skrivit, och som va-
rit hdgst anviindbara ocksi utanfdr Danmarks
griinser. Om honom sjiilv gir minga historier.
En av dem blev jag sjiilv inblandad i, niir jag
1957 skulle skriva en l0-irssammanfattning
dver svenska nyfynd. Det var oklart vem som
finnit Earias vernanq silverpoppelflyet, fdrst i
Sverige, eftersom Skat Hoffmeyer mera i f6rbi-
giende publicerat att han funnit arten ny fOr
Skine, medan Nils Burrau i en utfcirligare arti-
kel skrivit om hur han funnit en "fcir svenska
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faunan ny noctuid", dock utan att namna att han

blivit tipsad av Hoffmeyer, som varit pi bi-
skopsmdte i Lund och tagit taxi till niirmaste sil-
verpoppel och kunnat plocka larver av den tidi-
gare i Sverige okiinda arten. Jag fick historien
till livs, niirjag per brev frigade vem som verkli-
gen varit fdrst. Efter att min artikel om vem som
verkligen lagitvernana ny fdr Sverige kommit i
tryck, fick jag omedelbart ett brev frin Hoff-
meyer att "den sag nu var ude av verden". Sena-

re meddelade han att han iterupptagit fdrbindel-
sen med sin gode v6n Burrau. Fjiirilsamlare kan
medvetet eller omedvetet fcirarga kollegor och
iiven biskopar har sin prestige att mflna om.
Kanske en tankestdllare?

Torben W. Langer (Fig. 4 J). En dansk som
mer intresserade sig f<ir dagfjiirilar och fcir fj2iri-
larnas upptriidande i litteraturen. Sjiilv skrev han
ocks6 en hel del om fjiirilar och fiiirilforskning.
Mest kiind iir viil praktverket Nordens Dagsom-
merfugle (Langer 1958), som itminstone fdr
danskarna fyllde en lucka som Skat Hoffmeyer
liimnat i sin produktion, men som dven svenskar
kan ha gliidje av att titta i.

Harry Ryd6n (Fig. 4 K). Harry och hans

maka Hilda sammantrdffade ofta med mig fdr
gemensamma fjiirilfingstturer i Sydsverige. Ef-
ter en sen fingstnatt sommaren 1957 blev vi
viickta redan kl 8 av bankningar pa min ytter-
dcirr, Det visade sig vara den unge dansken Ge-
org Christensen, som efter att fdregiende dag

fdrgiives ha sOkt apollofjiirilen, Parnassius
apollo, blivit upplyst pfl jiirnviigsstationen att
det bodde en fiiirilsamlare i byn, och silunda
uppskjutit sin avresa fcir att gdra dnnu ett fcirstik.
Han hade tvi gamla exemplar tagna av Amitz-
b6ll i 6stersl6v, men ville finga den sjiilv. Under
en rundresa i trakten kunde jag demonstrera att
liimpliga bergknallar hade bebyggts eller besko-
gats med gran, si att apollofjiirilen knappast
kunde finnas kvar. Vi beslOt att kdra till Sternti i
Blekinge, och lyckades diir finga tre exemplar,
som fdrdelades riittvist. Aven den lokalen har
fririindrats till det s[mre och vira blev nog de
sista beliiggexemplaren diirifrin. Georg flyttade
senare till Grekland, medan Harry fortsatte att
ha Hcigands som utgingspunkt. Han anmiilde
genom iren flera fcir landet nya storfjiirilar, inte
minst frfln Sandhammaren, men de kortare tu-
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rerna gick oftast till Kullaberg. Sina iakttagelser
diirifran sammanfattade han i en av skrifterna
om Kullabergs natur (Ryd6n 1961). Hans fdr-
niimligt preparerade {?irilar finns numera pi
Zoologiska Museet i Lund.

Bror Nordin (Fig. a L). Som smibrukare och
snickare i Vankiva i risbygden norr om Hiissle-
holm hade han smi resurser fcir sin hobby som
fjdrilsamlare. Vi treiffades pi ett sammantriide
med Gciingebygdens Biologiska Fcirening i
Hzissleholm, diir konservatorn Stig Linder var en
framtriidande personlighet och viil ocksi inspi-
rerade Bror i hans naturstudier. Vid september-
m<jtet 1960 i Entomologiska Sdllskapet i Lund
hade Bror Nordin gliidjen att under "Sortmarens
sktird" kunna visa en god serie Vanessa xantho-
melas, videfuks, som han kliickt.

Stig Linder (Fig. 4 M). Den storvuxne kon-
servatorn intresserade sig fdr allt mrijligt i natu-
ren och alltsi fick fjiirilarna ocksi sin del. En av
hans mera mdrkliga fingster pfl lampan i Hiissle-
holm var Thaumetopoea pinivora, tallproces-
sionsspinnare, 1947. Det iir nog enda exempla-
ret av arten som fingats i Sverige utanf<ir artens
fasta fcirekomstornreden pi norra Oland och
s<idra Gotland. Samlingen har gitt till Zoologis-
ka Museet i Lund.

Helge Rambring (Fig. 4 N). Kanske Sveri-
ges mest kiinde fi?irilsamlare genom att han
lyckades klara lO0O0-kronorsfrigan i landets
unga television 1961. Det underkittades mcijli-
gen av att han helt koncentrerade sig pA Nordens
endast nigot civer 100 dagfjiirilar. Bland fjiiril-
samlare iir han dock mest bekant fcir att ha upp-
tdckt Pararge achine pi Gotland 1949, en popu-
lation som snabbt fick underartflarnnet ram-
bringiBryk 1951. Pe initiativ av en entomologi-
professor utan kunskaper om fjiirilar fdrbjdd
ldnsstyrelsen ocksfl insamling av arten, vilket
mycket veil kunde ha medfcirt att den fett dti ut i
tysthet, eftersom ingen kunskap om artens livs-
betingelser diir tillfdrdes under irtionden. Turs-
amt nog gynnades arten emellertid av modernt
skogsbruk, si niir Hikan Elmquist tog initiativ
till forskning efter omkring 40 ar, visade det sig
att arten hade en se stor population att han fcir-
midde kinsstyrelsen att upphiiva fridlysningen
1993. Helge drogs med sv6.r huvudviirk och nlir
han iintligen skulle fi bot fcir detta genom nya
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tabletter, fcirstdrde dessa hans njurar och inte ens
transplantation hjllpte, och sfl miste vi en fram-
stiende fjiirilkiinnare i firrtid. Hans samling stir
separat pi Zoologiska Museet i Lund.

Niels L. Wolff (Fig. 4 O). Vi triiffades fdrsta
gingen pi nordiskt entomologmcite i Kripen-
hamn 1950. Under en kaffepaus satt jag tillsam-
mans med de betydligt iildre lepidopterologerna
Per Benander och Niels Wolff, vilken pibcirjade
en liingre utliiggning om att man i Danmark
miste skila i rddvin fcir att kunna liigga bort tit-
larna, vilket alltsi verkade vara omcijligt efter-
som han vdl inte kunde fcirmi mig att anvdnda
alkohol. Niviil, det gick fdr sig utan alkohol och
diirmed inleddes ett lingt och fruktbart samarbe-
te genom brevviixling och sammantriiffanden.
Vi hjiilpte varandra att reda ut menga svira pro-
blem och ge tips om vad som kunde vara pi
ging och dzirigenom tillfcirdes bflde Danmark
och Sverige ett stort antal nya arter, kanske mer
ein under nigon annan period. Under en vecka
juni-juli 1963 inbj<ids jag och familjen till hans
sommarhus i Jungshoved pi s<idra Sjiilland, va-
rifrin vi gjorde utflykter till "stjderhavsciarna"
Lolland, Falster och M6n. Det brukar vara sfl att
nya samlare hittar nya arter i f6rut vdl avbetade
omreden och sfl blev fallet dven nu. I vassarna
vid Maribo lrck jag in en Tinea albipunctella i
hiven och i ett litet kiin fl6g en Coleophora tri-
geminella vid en rcinn pi en tuva, ingen av dem
fcirut klind frfln Danmark. Niels letade igenom
gamla samlingar och lyckades hitta iildre danska
exemplar av den fdrra, som han kunde anmtila
som de fdrsta i Danmark. Att arten numera heter
Nemapogon woffiella efter honom ser ut som en
tanke.

Pflsken 1960 kom det fdrsta nordiska micro-
lepidopterologmdtet till stind hemma hos mig i
Osterskiv pi initiativ av Max von Schantz, som
jAmte Harry Krogerus deltog frin Finland. Del-
tagarantalet begreinsades till tvi frin varje land
fcir att alla skulle fi tillfiille att jiimfcira och dis-
kutera genitalpreparat. Niels var sjiilvskriven frir
Danmark och deltog diirefter i samtliga fram till
det sjunde i Bremen 1972. Det tolfte och sista
mdtet anordnades i Ringebu 1988. Tack vare
dessa triiffar kunde vi ldsa en hel del aktuella
problem och fick en nordisk samsyn pi vira ar-
ter. Vid den fcirsta gick vi exempelvis igenom
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det svira sldktet Bryotropha, mossmalar, vilket
sminingom gav upphov till en uppsats (Svens-
son 1962).

Niels intresserade sig inte minst f<ir de dans-
ka "kolonierna" Grrinland, Fdrciarna och Island.
Han gjorde en forskningsresa till Grcinland 1962
och sammanfattade senare sina och andras erfa-
renheter (Wolff 1964). Island hck en motsvaran-
de sammanfattning (Wolff l97l).Pe slutet reste
han till varrnare ciar och koncentrerade sig pi
Madeira utan att dock hinna sammanfatta resul-
tatet. Vid ett tillfiille berdttade han om sina ved-
ermcidor med sleiktet Blastobasis s.lat. pi cin:
"Det finns djur som ser helt olika ut utvdndigt
men har lika genitalier, andra ser lika ut utvdn-
digt men har mycket olika genitalier och si finns
det nog en tredje grupp arter som liknar varandra
bide utviindigt och invdndigt".

Wilhelm yan Deurs (Fig. 4 P). Bara nigra
kilometer frin Niels Wolff bodde hans jlimnAri-
ge sliikting och ingenjcirskollega Vilhelm van
Deurs, som eignade sin fritid 6t de danska fjiiri-
larna. Frir svenska smifjiirilsamlare har han bli-
vit mest kiind f<ir sina till formatet sme men
innehill srika och trdffseikra bestdmningsbcicker:
Pyralider 1942,FjermOl 1948 och Viklere 1956
(Danmarks Fauna band 48, 52 och 61). Wilhelm
var en viinstill man som giirna hjZilpte yngre fjii-
rilsamlare. Sista g6ngen jag triiffade honom var
pi den entomologiska viirldskongressen i Mosk-
va 1968, men han deltog inte som Niels i exkur-
sionen till Tashkent.

Hjalmar Holmquist (Fig. 5 A). Pi samman-
trddena i Entomologiska Siillskapet i Lund var
Hjalmar en trdgen deltagare. Hans huvudintres-
se var storfjzirilar och han samlade mest vid bo-
staden i Staffanstorp utan att dock ha lyckan att
finna nigon mera anmiirkningsveird art. Sam-
lingen har gett dll Zoologiska Museet i Lund.

Martin Hering (Fig. 5 B). Denne viirldsbe-
rcimde entomolog i Berlin med mycket brett re-
gister var ocksfl mycket hjiilpsam mot mindre
fcirsigkomna. Sommaren 1953 hade jag i en ljus-
fiilla i triidgirden fitt nigra svartvita stilvmalar
som jag inte kunde bestiimma med tillgiinglig
litteratur. De kunde mdjligen tillhdra den mel-
laneuropeiska Gelechia ignorantella, sisom
framgir av namnet ganska okiind. En brevfdr-
frigan till Hering resulterade i att det snart nog
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anldnde ett litet paket med de tvi syntyperna av
ignorantella till lflns och si var saken klar. Den
ignorerade stiivmalen iir fortfarande en stor rari-
tet. Han gav sig tid att diskutera diverse problem
rcirande smifjiirilar i sina brev, exempelvis Phyl-
locnistis xenia, som han sjiilv beskrivit frin sil-
verpoppel men som kunde vara synonym med
labyrinthella pi asp. Det var just minerare som
intresserade honom siirskilt och hans stora arbe-
te civer Europas bladminor (Hering 1957) er
fortfarande ett standardverk.

Arvid Horke (Fig. 5 C). Bland fjiirilsamlare
iirArvid framfrir allt kitnd frir uppt[ckten av tvil-
lingarten nordstroemi tlll Hydraecia micacea
(Horke 1952), en art som visat sig vara si helt
dominerande pi Oland och Gotland att man nu
efterflt har svirt att fcirsti att den kunde fcirbises
si liinge. Ingen blandar viil ihop de bida liingre.
Svenskt stamfly dr fcirstfls inte enbart svensk
utan iir numera kiind inte minst frin vira grann-
lzinder cisterut till cistra Sibirien. Sina sista ir fick
han iigna helt it sitt iilsklingsomrflde, storfjiiri-
larna, och ordnade upp dessa pi Zoologiska
Museet i Lund. Tyviin iir det inte alla entomolo-
ger som fir bli gamla nog att omsdtta alla sina
kunskaper fullt ut. Arvids samling frirvaras pi
Lantbruksuniversitetet, Alnarp.

Sven Langert (Fig.2,5 D). Ftiretagsldkaren
pi SKF i Gciteborg dgnade mycket av sin fritid
att samla fjiirilar runt sommarstugan i Brottkdrr,
ddr han fann det fdrsta svenska exemplaret av
Eupithecia millefoliata, backmalmzitaren 12 juli
1947. Tillsammans med Roland Johansson sam-
lade han 1956 pi vflrt nordligaste kalkfjall, PAlt-
sa. Efterflt har framkommit en sydeuropeisk fjii-
ril, enligt hdrsiigen Carcharodus alceae, som
han etiketterat diirifrin, men som Roland menar
att han skulle ha sett om den varit med i Svens
kollektion frin Piiltsa. Sven hade ett mil att ha
alla svenska arter i sin samling och kom som
neirmast, ndr det bara fattades sex. Men di publi-
cerades si mflnga nya att milet avldgsnade sig
igen. Det gick inte att fylla luckorna med enbart
djur som fingats i Sverige, si Sven kripte diver-
se djur sdderifrfln. Frirmodligen hade ett sidant
utldndskt djur rikat fi svensk etikett. Feletiket-
tering kan man aldrig helt gardera sig fcir, si
miirkliga djur som inte kan beliiggas pi annat
sdtt bdr betraktas med reservation. Sven hade
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seikert inte glort nigon medveten fcirfalskning.
Fast sidant har fcirekommit ocksfl i Sverige.

Albert Grabe (Fig. 5 E). Pfl den tiden hade
jag inte si mflnga kontakter med mellaneurope-
iska fjiirilsamlare, si pfl en bilresa till Ostenike
augusti 1956 sdkte jag upp Albert Grabe i Dort-
mund. Jag och min fru Elsa blev vdl emottagna
av Grabes, ett iildre par som blev synbart glada
rjver att f[ besdk av fjfilsamlare. Efterverk-
ningarna frin andra v?irldskriget var visserligen
oviintat smfl pfl bebyggelsen i Dortmund men pfl
de miinskliga fdrbindelserna var de fortfarande
uppenbara-. Han var ftidd i Gtirmar i det som se-

nare blev Osttyskland och fdrmodligen medfdr-
de det stora svirigheter att hilla kontakt med
sliiktingar. Albert Grabe hade upptiickt malen
Antispila ludwigi i trakten och han fOrevisade
pressade minor pi Polygonum bistorta. Aven
om vdxten fcirekommer kulturspridd i Sverige,
har vi nog ringa utsikter att hitta fjiirilen.

Hans Jiist (Fig. 5 F). 1956 hade jag iinnu inte
kommit i f<irbindelse med Hans Jcist, annars
hade kanske ocksi han fatt besok av oss pi resan
till Osterrike. Som en av fdrfattarna till ett stdrre
arbete <iver storfjiirilfaunan i Pfalz (de Lattin,
J6st, Heuser & Roesler 1957-66) siinde han mig
hela serien. Fcir mig var det ovdntat att se hur
stora likheter det iindi finns mellan Pfalz och
Sverige. En viktig fortsiittning till detta arbete
har istadkommits av Verner Kraus (Kraus
1993).

Nicholas Obraztsov (Fig. 5 G). Sjiilv tycker
jagatthans system frir vecklarna innehiller allt-
f6r minga sldkten och att uppenbart niirbesliik-
tade arter placerats l6ngt frin varandra, men det
iir det som allmdnt f<iljs numera. Ett exempel dr
placeringen av dalkarlsvecklaren, Olethreutes
dalecarliana i ett annat sldkte dn rosenband-
vecklaren, Hedya roseomaculana. Lawema av
de bida lever pi samma sritt i vikta blad av Pyro-
la. A andra sidan ville han ibland sli ihop goda
arter. Hur som helst frirsig han mig viilvilligt
med sina minga publikationer frin sitt arbete
med detta 1954-64, som blev till oviirderlig
hjAlp vid bestdmnningsarbetet. Min bekantskap
med honom blev huvudsakligen detta utbyte av
siirtryck och sporadisk brevviixling.

Bertil Reuterskitild (Fig. 5 D. Pe 50-talet
ordnade han och hans gamla mor irligen en h<ig-
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tidlig middag pA Ekbacken i Asarum fcir nigra
fj iiril saml are, diiribl and advokaten och grannen
Hugo Santesson. Sidana middagar var jag inte
bortskiimd med, si de har stannat kvar i det an-

nars dflliga minnet. Overhuvud var Bertil en

sdllskapsmdnniska som verkade trivas sdrskilt
viil bland andra fjdrilsamlare. Hans samling blev
kanske inte siirskilt stor men innehdll iindi rari-
teter, sisom den fcir landet nya ringade eklavmri-
taren, Boarmia punctinalis, som han fick pA

lampa pi Ekbacken 14 juni 1952. Pe 50-60-talet
gjorde vi minga gemensamma fingstturer. Det
var till stor gliidje att han si giirna stiillde upp
ocksi pi nattliga sidana, ddr det annars ibland
kunde bli nog si trist att sitta ensam vid en fjiiril-
lampa. Samlingen gick till Zoologiska Museet i
Lund.

Carl-Gustav Wahlstriim (Fig. 2,5 I). Som
chef fcir virkesmtitningsfcireningen i Viixjd hade

han ibland tjiinsteresor till Skine och di brukade
dessa kombineras med fjiirilfflngst pi natten.
Brunstarrflyet, Sedina buettneri, hade fingats av

J<irgen Gulve i nordvdstra Skine 24 september
1960 men ingen hade lyckats fi tag i nigot mer
exemplar pi lokalen. Jag hade spirat en rik lokal
fdr fjiirilens viirdviixt brunstarr, Carex acutifor-
mis, iFyledalen strax 6ster om Eriksdal och niir
Carl-Gustav besdkte mig 7 oktober 1965, besl<it
vi att kcira dit pi kviillen. Halvvdgs mcittes vi av
stdrtregn men gav inte upp utan inhandlade
regnkliider. Ikliidda dessa tog vi oss igenom
snirskogen med elverk etc ut pi brunstarrkdrret,
bredde ut fjiirillakanet 6ver vegetationen och
monterade upp lampan i centrum (som pi Fig. 2)
utan st6rre fcirhoppningar att det skulle komma
nigon fiiiril civerhuvud, fast regnet tursamt nog
slutat. Oviintat nog kom nigra misstiinkta djur
insmygande, men de visade sig vara ovanligt
stora Photedes pygmina,litet strafly. Efter att ha
insamlat nigra sidana, ntijde jag mig med att ta
dem i nyporna frir att fdrsdka hitta nigon med
strilformig teckning pi bakvingarna som buett-
neri skulle ha. Niir jag pfl ett djur tyckte mig se

sfldana bakvingar, strdckte jag fram det mot
Carl-Gustav. "Sliipp fjiirilen fdr allt i viirlden",
blev den omedelbara reaktionen frin honom,
som trodde jag skulle kliimma scinder den. Nu
sliippte jag den fcirstis i en cyankaliumburk.
Den natten fick vi faktiskt ytterligare ett antal
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exe.mplar av buettne ri.
Aven i Lappland exkurerade vi ihop, men ndr

han tog Ente phria fl avicinc tata, gullbriickefiilt-
mdtaren, ny fcir Sverige i Abiskojokks kanjon 8
juli 1960 strcivade han omkring ensam. Detta
skedde utan tillstind inom nationalparken, men
som viil iir torde det bli svirt fdr civerheten att
utkrdva hdmnd. Utan honom hade arten ftirmod-
ligen fortfarande varit okiind i virt land, efter-
som den iir synnerligen svflrfingad pi otillg2ing-
liga kanjonviiggar iiven pi Tornetreisks nordsida.
En nekrolog finns i FaZett (Tham 1993). Sam-
lingen finns pi Zoologiska Museet i Lund.

Malte Carlsson (Fig. 5 J). Pe 1950-60-talet
var vi inte minga verkligt aktiva smifjiirilsam-
lare i Sverige, men Malte var en bland dem och
en av de mest effektiva. Eftersom jag sjiilv hade
bdrjat pi allvar med smfldjuren vid den tiden,
kom vi att ha ett intensivt samarbete under dessa
irtionden med brevvaxhng, telefonsamtal och
besrjk hemma hos honom till nytta fcir oss bida.
Ibland kunde det bli lite av en tiivlan att g6ra nya
upptiickter. Niir han tagit Amphis batis inc on gru-
ella,ljmghedmalen, ny fcir landet kom det spon-
tant: "Ddr hann jag i alla fall frire dig!". Det gjor-
de han vid minga andra tillfiillen, fast han sam-
lade huvudsakligen vid villan i Stockholms srid-
ra fcirorter. Han bestdmde ocksi smifjiirilar it
andra samlare som exempelvis Sune Overby
nedan. Se vidare om Maltes livsverk i en min-
nesteckning (Svensson 1995). Hans samling har
rivergitt till Naturhistoriska Riksmuseet.

Einar Johnson (Fig. 5 K). En som ocksi var
med i denna tevlan att vara fdrst var Einar, som
dock bodde pi Sddermalm i Stockholm och fick
fara ut till sommarstiillet i Vendelsci f6r att kunna
samla. Ocks6 han fann flera fdr Sverige nya
smflfjiirilar och miingder av fcir Scidermanland
nya. Per Benander hj?ilpte honom liksom mig
med bestdmningarna i bcirjan, exempelvis med
Plutella ( Rhigo gnostis ) incarnatella, rod senap-
smal, som Einar hittade det fdrsta exemplaret av
rivervintrande pi vinden i sommarstugan. Ibland
har det varit svflrt att klarliigga vem som varit
fcirst. I ett brev frin Einar har jag nu upptiickt att
han tagit Incurvaria (Inmpronia) redimitella,
mibiirknoppmal pi Vendelso 22 juni 1962 och
diirmed forst i landet. Malte Carlsson tog sitt ex-
emplar ett 6r senare.

Gamla lepidopterologer som jag kiint

V. Leonard Heinflnen (Fig. 5 L). Honan av
en del fjiirilarter ser man aldrig. Men niir jag hcir-
de talas om att Heiniinen hittat en hona av Mala-
codea regelaria, tunnvingemdtaren, i Finland
(Lahti 21.IV.1949), s<ikte jag kontakr med ho-
nom och fick ett szirtryck av hans uppsats med
utfcirlig redogrirelse fcir arten (HeinZinen 1950).
Det kunde fcirr var problematiskt fdr hnsktalan-
de att korrespondera med svenskar, men det vi-
sade sig att han skrev en utmiirkt svenska och
virt utbyte fortsatte med att vi fcirsig varandra
med referensexemplar av svirfltkomliga storfjh-
rilar. Men honan av tunnvingemdtaren har jag
inte fitt tag i varken i naturen eller genom byte
(se eiven under Tcirnqvist ovan), fastjag lyckats
finga hanen i gammal granskog fr6n Lappland
till Skine. Enligt Heiniinen togs den fcirsta i
Sverige redan 1877 i Kvikkjokk av A. H. Chris-
tiernsson (en fjiirilsamlarsldkt, se ovan).

Ernst Urbahn (Fig. 5 M). Paret Ernst och
Herta Urbahn ville betraktas som en oskiljaktlig
enhet i allt, sfl ocksi i det stora arbetet civer Pom-
merns storfjiirilar (Urbahn 1939) och de avled
ocksi med endast en dags mellanrum. Frir syd-
svenska fjiirilsamlare var Pommern-faunan pi
den tiden nigot av bibel och ett vrirdefullt kom-
plement till Nordstrrims Svenska Fjlirilar. Att
trampa i klaveret ar latt gjort och det giordejag
fdrstis niir jag en ging skrev till Ernst Urbahn
att skillnaderna mellan Sedina buettneri och
Rhizedra lutosa var si ringa att de borde place-
ras i samma sliikte. Det h<ill han inte alls med om
och dfl upptackte jag att det var han som skilt ut
sldktet Sedina. Fast fortfarande tycker jag att
sliiktuppdelningen i minga fall gir frir l6ngt, och
detta zir ett ganska typiskt sidant fall.

Thorwald Griinblom (Fig. 5 N). Det finns
minga legendariska finska fjiirilsamlare och
Gr6nblom dr en av dem. Vi triiffades endast en
gflng, pi banketten till viirldskongressen i Stock-
holm 1949 och fick di viixla nigra ord. Pi upp-
maning av andra gav han Schdyenia glacialis
nytt namn (se Lankiala nedan), som arten dock
inte fitt behilla. Fcirhoppningsvis gflr det bdttre
med Eupithecia groenblomi Urbahn 1969, en art
som vi alltjZimt hoppas hitta i Sverige.

Adolf Nordman (Fig. 5 O). Inte heller den
bekante lepidopterologen Nordman liirde jag
kdnna siirskilt viil. Vi trdffades itminstone vid
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nordiska entomologmdtet i Helsingfors 1959
och utbytte ocksi srirtryck. Ett sidant handlade
om nigra storfjiirilsarters beroende av sndfrir-
hillanden i olika regioner i Finland (Nordman
les9).

Sune Wendel (Fig. 5 P). Fastiin halliinning
till fddseln kom Sune att fullgrira sin livsgzirning
som tandleikare i cistra Blekinge. Redan 1932
fann han diir larven av ekgulhornspinnaren, Po-
lyploca ridens, ny fcir Sverige. Han blev orsak
till en dnnu mlirkligare uppteckt, niimligen att
Linn6s viilkiinda Amphipyra pyramidea var en
tvillingart (Svensson 1968). Vi hade mflnga gi-
vande samlingsturer ihop. En tid hade han som-
marstuga i ett mera ilderdomligt jordbruksom-
ride niira grdnsen mot Smiland och vid ett be-
sok hos honom fann jag deformerade toppar av
prdstkrage, Leucanthemum vulgare, si att de
inte kunde gi i blom. Inuti stjiilktopparna fanns
larver ur vilka kllicktes Dichrorampha consort-
ana, prastkragestjelkvecklare, ndrmast kiind
frin Mellaneuropa. Numera dr arten funnen
spridd upp till Hiilsingland. Om Sune har jag
berzittat mer i en biografi (Svensson 1982). Hans
samling har gitt till Zoologiska Museet i Lund.

Nils Knaben (Fig. 6 A). Niir vi hck kontakt
var Nils fcirstekonservator pi Zoologisk Muse-
um i Oslo men kdnd av mig i frirviig som auktor
tlll E up i t h e c i a f e nn o s c andi c a, nejlikmal mdtare,
for mig en sagoart frin de nordliga fidllen som
jag iinnu aldrig lyckats fi se i naturen. Nigon har
igen frirsdkt sli ihop arten med undata frin Al-
perna, fast det i beskrivningen visades klara
skillnader, men numera rider allmdn enighet i
Norden om artberdttigandet. Ddremot envisas
man dnnu i Nordamerika att kalla arten undata.
fast det av bilder klart framgir att det rdr sig om
fennoscandica. Fdrmodligen har ingen diir upp-
mdrksammat Nils Knabens arbete. I min tur
kunde jag hjiilpa honom med att faststtilla Eupit-
hecia egenaria fdr Norge (se iiven under Martin
Ekstrcim ovan). Att man skall akta sig fdr snci-
skottning, blev Nils tyvdrr bevis fcir. Han dog av
hjiirtslag.

Viljo Karvonen (Fig. 6 B). I Finland varVil-
jo siirskilt kiind frir att kunna skilja vanskliga
smifjiirilarter 6t utan genitalpreparat - i en tid di
sidana blev alltmer oundgiingliga bland andra
samlare. Tack vare hans upptiickter i Finland har
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vi fitt nya arter ocksi frir Sverige. Sjiilv beskrev
han 1932 Stenoptilia veronicae,strandveronika-
fjiidermott, som antrdffades av mig hiir f<irst 16
juli 1955, men har visat sig vara en allmiin art i
Tornedalen. Hans namn ingir i Aproaerema
karvoneni (Hackman 1950), en mera oansenlig
mal som efterhand visat sig ha en vidstrdckt ut-
bredning i Norrland ner till Svealand. Sciner bru-
kar inte eftertriida sina fiider som fjiirilsamlare,
men tydligen har inte Jaakko avskrrickts utan
civertagit bflde samlingen och fritidsverksamhe-
ten.

Eero Lankiala (Liifqvist) (Fig. 6 C). Atr ran-
ka en sak och skriva en annan har viil en och an-
nan rikat ut for. Det hiinde mig niir jag skulle
skriva om Schciyenia glacialis Lankiala 1937,

fiiillhedflyet, som upptdckts i Sverige av auktor
sjiilv i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar i
samband med viirldskongressen i Stockholm
1948. Jag skrev att fiiirilen besciker blommor av
Silene rupestris, vilket Eero genast upptdckte
neir artikeln kommit i tryck. Det skulle naturligt-
vis vara Silene acaulis. Fjiirilen dr en av vira fi
verkliga hrigfjtillsarter som szillan visar sig un-
der 1000 m.ci.h. Tyviirr har den ocksi rflkat ut fcir
dessa stdndiga namnbyten och skall nu kallas
Xestia lyngei (Rebel 1923) efter att ett tag ha
hetat Archanarta lankialal Grcinblom 1962.
Annu en art beskriven av Eero, Aegeria montelli
Lrifqvist 1932, har rikat ut fcir samma cide och
betraktas numera som synonym tlll Sesia bem-
becifurmis (Hiibner 1806). Ftir svenskar kan
vara vdrt att notera att Eero funnit en bok av Joh.
Rudolphi, Skandinaviska fjiirilar, Hudiksvall
1877, ddr flera gamla lokaler for Hada skrae-
lingia i Hiilsingland, Jeimtland och Lule lapp-
maJk anges.

Jouko Kaisila (Fig. 6 D). Under den tid jag
liirde kzinna honom var han verksam pi Entomo-
logiska Museet i Helsingfors. Det var sorgligt att
se hur hans minne och tankeverksamhet l6ng-
samt brdts ner av sjukdom de sista iren. Joukos
mest kzinda verk var hans omfingsrika doktors-
avhandling om fjiirilarnas immigration och ex-
pansion i Finland (Kaisila 1962), diir han visade
att flertalet nya finska arter kommit cisterifrin
6ver Karelen. Ett undantag dr Calotaenia celsia,
som kommit frin sydviist.
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Esko Suomalainen (Fig. 6 E). Under sin yr-
kesverksamma tid som professor i genetik fick
Esko inte alltid tillriicklig tid fdr fjiirilstudierna,
men det tog han i hdg grad igen pi slutet och han

hade di ocksi nytta av sina genetiska kunskaper.
Stirskilt kom han att intressera sig ftir siickspin-
narna och lyckades reda ut de nordiska Soleno-
bia-arterna. De tvi nya stickspinnare som han
beskrivit frin Finland har villat vissa problem
frir oss hiir i Sverige. Jag hade klackt ett antal
Solenobia lichenella frin sdckar pi en sj<ibod i
6stra Skine och dessa honor visade taggar pi
genitalplattan som ndrmast tydde pi S. fenni-
cella Suomalainen 1980. Det verkade osanno-
likt att den i Finland mer dstliga arten skulle fci-

rekomma i Sverige, sfl jag har fortsatt att kalla
dessa djur lichenella. Tyvdrr harjag inte kunnat
iterhnna fler sidana siickar pi sjciboden eller pi
andra platser. Senare beskrevs Proutia rotunda
Suomalainen 1990, som skulle fcirekomma ock-
sfl i Sverige, och flertalet svenska djur stdmmer
ocksi bra in pi beskrivningen. I Skflne fann jag
dock en hane som enligt kamtiinderna pi anten-
nerna klart var den gamla arten P. betulina. Se-
nare har emellertid kommit fram ett par exem-
plar som visar pi mellanformer. Hdr krdvs ytter-
ligare insamlingar och forskning fcir att reda ut
problemen.

A. G. Carolsfeld-Kraus6 (Fig. 6 F). Vad han

egentligen hade fdr fcirnamn fick jag aldrig veta.
Alla kallade honom bara Kraus6. Han hade spe-

cialiserat sig pi dviirgmalar och visste fcirmodli-
gen mycket litet om andra fjiirilar, si vid ett lepi-
dopterologmdte hemma hos oss 7 november
1954, nar vi andra hade liimnat dvzirgmalarna,
underhcill han sig med min maka Elsa i ett par
timmar. Efterit frigade jag henne om hon verk-
ligen fdrstod hans danska, som kunde vara svir
fcir vem som helst. "Nej, ingenting, men jag sk6t
in ett uhm di och d6, si han fortsatte". Vi hade

en del korrespondens och bl.a. godkiinde han
inte min synonymisering av Dechtiria med Ec-
toedemia och skulle flterkomma om detta, nigot
som brcits av hans fdrtidiga dcid. Han publicera-
de inte mycket och den nya arten, Nepticulafra-
givora Kraus6 1944 har ffltt vika for Stigmella
splendidissimella (HS. 1855). Den normalt Ru-
bus-levande mineraren gir undantagsvis ocksi
pi Fragaria.
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Tomas Clayhills (Fig. 6 G). Ner jag trliffade
honom var Thomas pensionerad finsk jiigmiista-
re, men vi talade nog bara om fjiirilar och inte
om skogsbruk. Niir det blev tal om Plusia fe-
stucae som dubbelart, hcill han fast vid att den
skulle heta festata Graeser 1889, artskild frin
den nordamerikanska putnami Grote 1873, en

tankegflng som inte fick anslutning men kan visa
sig vara riktig. Han publicerade en katalog 6ver
provinsen Nylands storfjiirilar ftirdelade pl
socknar frfln Hangd tiver Helsingfors till 6ster

om Borgi (Clayhills 1957).

Jens Lundqvist (Fig. 6 H). Mina kontakter
med grannltindernas fj iiril samlare utvidgade s ef-
terhand och blev till stor nytta 6ven for utfors-
kandet av Sverige. Jens var framfcir allt en skoj-
frisk siillskapsmiinniska som trivdes bland sina
kollegor. Vid ett tillfiille fyllde han i smyg en av

mina kavajfickor med rilkapsyler fcir att sen gdra
giillande att jag sjiilv smusslat undan dem fcir att
inte visa hur mycket 6l jag inmundigat. Ovriga
middagsdeltagare blev troligen inte overtygade.
Men han var ockse en ivrig smifjiirilsamlare
som bl.a. anmIlde Coleophora alnifuliae, ljtts-
kantad alsiickmal, ny fcir Danmark 1979, en at
som liinge frirbisetts ocksi i Sverige.

Claes Grill (Fig. 6 I). Sliikten Grill har viil
framfor allt blivit kiind genom Grill-stipendiet
som utdelas av Entomologiska Fcireningen i
Stockholm till nybcirjarentomologer. Claes sam-

lade storfjiirilar mera i skymundan sisom bosatt
i Boris, ddr det intejust fanns nigra likasinnade.
P6 sjukhuset diir blev han mer kdnd bl.a. som
personalliikare. Vi fick ett uppskattat besdk av

honom i Osterslciv 1957. Hans samling har gitt
till Zoologiska Museet i Lund.

John F. Gates Clarke (Fig. 6 J). Att en av

vdrldens ledande lepidopterologer sfl lingt borta
som i Washington i USA skickade alla sina nya-
re tryckta skrifter till mig var en stor uppmunt-
ran och inspiration till nya grepp. Eftersom han

stod i deltagarfcirteckningen frin vdrldskongres-
sen i Stockholm 1948, menade jag att vi setts

ddr, niir vi iintligen triiffades, sannolikt i Canber-
ra 1972, fast diir trycktes aldrig n6gon deltagar-
f6rteckning. "Nej, det iir om<ijligt. Jag kom ald-
rig dit". I en skrift om Rapa Island i Sdderhavet
(Gates Clarke l97l) hade den ocksi i Sverige
viilkiinda immigranten Agrotis ipsilon rikat bli
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fcirviixlad med en annan keind kringflygare, per-
idroma saucia, vilket jag fcirsynt pipekade.
Jack: "Det har jag nog blivit pimind om tillrzick-
ligt". Den stora andelen infrirda arter iir vril orsa-
ken till att endast hiilften av den isolerade Ons
fjiirilar iir endemer. Trots att han publicerade
mer dn de flesta fackentomologer, var Jack den
verklige fiiltentomologen som drogs till svirtill-
giingliga platser pi jordklotet och samlade ex-
empelvis pi nordamerikanska tundran pi gamla
dar. Pi si vis kiinde vi amatcirer en niira friind-
skap.

Fred Hartig (Fig. 6 K). "Per la prima volta
una Bramaea in Europa", b<irjade Fred Hartig
med niir han beskrev Bramaea europaea frirr
Monte Vultura i Lucania 1963. Utan att kunna
italienska kan man nog htirav utl6sa hans stolt-
het river att ha hittat denna stora spinnare i Syd-
italien. Aven om sydeuropeiska gZt ltar ii. mig
tiimligen frdmmande, var det intressant att se
smfrfiiirilar som jag fick i utbyte av honom mot
nordiska arter. Hans stora arbete Microlepidot-
teri della Venezia Tridentina l-14, 1959-71,
handlade om norditalienska arter. Enligt htirsii-
gen <iverliit han sin samling till naturhistoriska
museet i Turin, som han sedan blev portfdrbju-
den p6.

Eberhard Jiickh (Fig. 6 L). Under minga ir
var han ndstan ensam tysk att syssla med hela
skalan sm6fjiirilar. En avstickare till Bremen pi
iterviigen fr6n en resa med familjen till Osterri-
ke 1956 uppvisade redan pi l6ngt hflll niistan ett
minlandskap efter bombningarna under kriget.
Eberhard med maka hade dock en l:igenhet i ett
nybyggt hus i utkanten av ruinerna och visade
inga direkta spflr av att ha farit illa av kriget. Ef-
tersom vi hade fullt upp att tala om fjiirilar, kom
denna "frirhistoriska" tid heller aldrig pfl tal.
Han hade ffltt anstiillning pi museet i Bremen
och kunde fullt ut iigna sig it sin tidigare hobby.
Efter pensioneringen flyttade han till Sydtysk-
land fcir att komma ndrmare till Italien, dit han
giirna tog bilen f<ir att samla. Som enda tillgiing-
liga specialist niirmast sciderut inbjcids han till
fjiirde nordiska microlepidopterologmcitet i Os-
tersldv pisken 1966 och gjorde en viktig insats
genom att fotografera de genitalpreparat som
diskuterades, varefter hans ledsagarinna Inge
Hoyer framstiillde kort flt oss alla. De deltog se-
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dan i f6ljande triiffar i Helsingfors 1969, i Ber-
gen 1970, i Bremen 1972 och i Ostersltiv 1975
och blev en oviirderlig tillging fcir oss avsides
nordbor. Han har beskrivit fltskilliga nya arter,
bl.a. Batia internella Jacl<h 1972, buskpraktma-

nat ske posthumt (Scholz & Jeckh 1994).
Magne Opheim (Fig.6 M). Magne varen av

deltagarna i .fjiirde nordiska microlepidopte-
rologmcitet i Ostersltiv pisken 1966 men redan
ett er tidigare hade han avlagt ett bes6k hos oss
f6r att direkt i samlingen granska mina Tinea
columbariella. Det kom snart fram att han trod-
de sig ha upptiickt en tvillingart till denna och
blivit misstiinksam ph de columbariella frin
Viisterbotten som jag anviint som jiimfOrelseart
vid beskrivningen av Tinea bothniel/a Svensson
1953. Han dvertygade mig snart nog. Den nya
arten gav han namnet Tinea svenssorl Opheim
1966. Andra arter som han beskrivit iir de h6g-
nordiska Catastia kistrandella Opheim 1963
och Clepsis mehli Opheim 1964, den fdrra efter-
6t ocksi funnen pi fjAllet Piiltsa i Sverige. Mag-
ne har publicerat utbredningskataloger dver de
norska storfjiirilarna 19 58-7 2 och smflfj iirilarna
1975-83 och var redaktcir fOr Atalanta Norvegi-
ca I-IY 1967-83, Norsk Lepidopterologisk Sel-
skaps Tidsskrift. Han var amatdr men arbetade
under de sista irtiondena profes sion ellt pi Zoo -
logisk Museum i Oslo.

Arne Nielsen (Fig. 6 N). OcksflArne deltog i
vira nordiska microlepidopterologmciten och
jag minns honom siirskilt frfin det andra m6tet
pisken 196l i Helsingfors, di han gick i som-
markldder utomhus, medan vi andra behOvde
skydda oss mot kylan. Till det fiiirde i Ostersldv
1966 kunde han inte komma p.g.a. svir ischias,
som han emellertid hiivdade inte hade samband
med kliidseln. Vi hade en hel del korrespondens
och utbyte av siirtryck samt fdrsig varandra med
jiimfcirelsematerial av sviritkomliga fjiirilar.
Hemma runt Sandnes pi norska vdstlandet hade
han arter som saknas i <ivriga nordiska liinder,
exempelvis Eupithecia pulchellata och Acrole-
piopsis betulella och som vi naturligtvis dnskar
hitta ocksi i Sverige. Han tog sjZilv 7 augusti
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1967 det miirkliga nattflyet Stilbia anomala,
ntirmast kiind frin Storbritannien.

CarI Fredrik Liihr (Fig. 6 O). Uppliird av K.
Haanshus, som gav ut en landskapskatalog river
Norges Lepidoptera 1933, lig CF:s lepidoptero-
logiska verksamhet sedan nere fram till 1953, da
exkursionen till Vigi efter Nordiska Entomo-
logmritet i Oslo inspirerade honom till nya tag.
Inte minst deltog han tillsammans med bl.a.
Magne Opheim och John Heath i grundandet av
SEL 1976 (Societas Europaea Lepidopterologi-
ca) och var in i det sista en mycket aktiv med-
lem. Under den tyska ockupationen var han ak-
tiv motstflndsman. Utdver i trakten av Lom, ddr
han bodde, reste han giirna till Alta i Nordnorge
fcir att samla och blev en stark motstindare till
utbyggnaden av vattenkraften diir. Hans samling
med minga fcir Norge nya arter fcirvaras pi
Trondheim museum.

Bent W. Rasmussen (Fig. 6 P). Bent bcirjade
inte med storfjiirilar som ndstan alla andra utan
direkt med smifiiirilar, men hade otur med sin
beskrivning av Crambus hertwigae Rasmussen
1964 pi grundval av ett ensamt exemplar, som
numera uppfattas som synonym till C. tristella
D&S 1775. Ocksi hans akademiska karriiir
misslyckades. Efter att ha blivit kuggad tvfl
ginger i en examen, vigade han aldrig fdrsrika
en tredje och sista ging. Emellertid fick han an-
stiillning pfl Zoologisk Museum i Kripenhamn
som tekniker och fotograf och hans fdrniimliga
fotografier av fjiirilar och deras genitalier har il-
lustrerat minga danska arbeten. Diirigenom fick
han inte si mycken tid civer fcir s[ckmalarna,
Coleophora, som snart nog blev hans specialin-
tresse bland fjiirilarna, och hans alltfcir tidiga
ddd bercivade oss andra att fi vidare del av hans
stora kunskaper.

Sten Wahlstriim (Fig. 7 A). Ingen annan har
statt ut med si minga gemensamma fingstturer
med mig som Sten. Eftersom han var nybdrjare
fick jag plocka allt fdr mig inrressant vid ljus-
fingsterna. Andi brukade det bli fem nya stor-
fiiirilar fcir honom varje ging, men efterhand
hjiilpte det inte hur liinge vi h<ill ut pA natten utan
han mflste ta till ocks6 smifiiiritar fcir atr fylla
denna kvot. Vid en sidan fingstnart i Sjiidiken 6
juli 1970 sig han en Colybochyla salicalis,
brunlinjerat miitarfly, sitta i utkanten p6 lakanet
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och tvingade mig att ta in djuret. SjZilv fick han
aldrig mer se arten vid lampan. En annan min-
nesviird fingstnatt 9 oktober l97l norr om
Stenshuvud hade han satt upp en egen lampa och
kom smflningom till mig med en mritare, som
han inte riktigt kiinde igen. Vi lyckades f6 in
nigra fler och det blev upptakten till en ling his-
toria som slutade med en f6r Nordeuropa ny art
med bl.a. det uppseendeveckande konstateran-
det att den fanns misskiind ocksi i engelska sam-
lingar. Engelsmdnnen gav sig fcirstis inte utan
grdvde fram det t.v. iildsta namnet Thera britan-
nica i stiillet fcir albonigrata, som passade
mycket bdttre. I Sverige lever larven pi iidel-
granarter, sfl vi kallar den giirna f6r iidelgranfiilG
mritare. Andra fcir landet nya arter som Sten fun-
nit ar Dichomeris marginel/a, vitkantad enn6l-
palpmal, och Apatura iris, stor skimmerfj iiril. p6
Oland tog han en hane av en oansenlig mal, som
vi kunde para ihop med en tidigare av mig in-
samlad hona, och som han gav namnet parornix
atripalpella (Wahlstrdm 1979). Juni 1991 gjor_
de vi en husbilsresa tillsammans till Viirmland
med omgivande landskap. Vi tyckte nog att
sommaren inte hade kommit l6ngt och att vi
hade otur med viidret. Efterit fick vi veta att det
aldrig f6rut uppmatts en si kall juni i just Viirm-
land. En fcirdel med detta var fcirstis att de fjiiri-
lar vi fick tag i mestadels var som nykliickta. Vi
hittade trots allt ocksi en hel det nya arter fcir
Viirmland, Dalsland och V6stmanland. Sten ver-
kade vara i god form och vi hade en mycket triv-
sam tur, si det var ofattbart niir det bara n6gon
minad senare konstaterades att han hade obotlig
cancer i livsviktiga inre organ. Det har varit en
stor fcirmin att ha honom med pi fflngstturerna.
En mer osjiilvisk kamrat kan man inte tiinka sig.
Var det de gamla grekerna som sade: "Den gu-
darna dlskar ddr ung"? Hans samling av perfekt
preparerade fjiirilar virdas vdl av makan Ingrid.

Karl Burmann (Fig. 7 B). Under irtionden
hade vi brevviixlat, veixlat srirtryck och bytt sm6-
fjiirilar men triiffades fcirsr pi ett fiiirilsymposi-
um i hans hemstad Innsbruck 1983. Karl samla-
de uteslutande i de omgivande Alperna och ldrde
naturligtvis diirigenom kiinna den alpina faunan
bdttre iin de flesta. Detta resulterade i en miingd
uppsatser 6ver Tyrolens fj lirilar och I 988 ocksi i
ett hedersdoktorat. Hans samling har gift till
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Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum i Inns-

bruck.
Elving Welander (Fig. 7 C). Under en bilre-

sa till Oland med Per Benander och Harry Ry-

d6n pi 60-talet stannade vi tilt i Ljungbyholm pi
f<irslig av Per och knackade pi hos hans n6got

yngre ldrarkollega. Vi hdrde att nflgon var hem-

ma, men det drcijde innan ddrren Oppnades.

"Han letar nog efter peruken" sa Per. Vi blev vdl
emottagna och gamla minnen iterupplivades
dem emellan. Det blev enda gingen som jag

trdffade denne dldre fjiirilsamlare, som funnit
flera frir landet nya storfjiirilar i 6stra Smiland.
Den frirsta var Conistra erythrocephala, gulhu-

vat plattfly 1923, fttljt av Gluphisia crenatai

vecklarespinnare 1925, Apocheima hispidaria,
taggig vinterm atare 1939 och Hoplitis milhause-

rl, trollspinnare 1940. En broder Arvid Welan-

der i Orebro samlade ocksi fjiirilar och bflda stu-

derade dessutom fladdermciss. Hans material
finns pi Zoologiska Museet i Lund. Elvings
samlingar har gitt till h6gskolan i Kalmar.

Aleksandrs Sulcs (Fig. 7 D). Vi fick kontakt
per brev 1967 men triiffades aldrig personligen.

Vid denna tid var han i stort sett ensam lepidop-
terolog i Lettland och hade som amatdr svirig-
heter att fi tag i insektn8Llar t.o.m. Genitalier
biiddade han in i sockerkristaller, vilket gjorde

det ganska omstdndigt att granska dem. Han
uppt[ckte genom iren 304 f6r Lettland nya ar-

ter, varav jag fick tillfiille att kontrollbestamma
en hel del av smifjiirilarna. Vi bytte ocksfl jiim-
fdrelseexemplar av i respektive ldnder okdnda

arter. Hans miirkligaste uppfickt var ett nattfly,
som skickades till Finland fcir utlitande och som

drir beskrevs utan hans medgivande som Xylo-
myia strix Mikkola 1980. Sonen Ivars har civer-

tagit faderns samling och fortsiitter framgings-
rikt hans forskning.

Gerrit Friese (Fig. 7 E). Pfl viirldskongres-
sen i Moskva 1968 triiffade jag ett antal lepidop-
terologer fdr fdrsta gingen och fackent-
omologen Gerrit Friese var en av dem. Redan

dessfririnnan hadejag ffltt en del arbeten av ho-

nom, som var till stor hjlilp i smflfjiirilstudierna.
Bl.a. hade han funnit alt Ocnerostoma piniariel-
la var en dubbelart, men p.g.a. jiirnridfln genom

Europa hade han inte tillging till erforderligt
typmaterial och kom diirftjr att frireslfl namnet
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om Norden fcirscikte vi fi med Gerrit Friese i det

flttonde nordiska microlepidopterologmdtet pis-
ken 1975 hemma hos mig utan att fi nigon re-

spons. Piskdagen ringde telefonen och ddr var

han: "Ursiikta att jag inte svarat, men jag blev

skickad till Berlin civer pisken for att lzira mig
kommunism". Han blev nog aldrig renliirig.

Yuri Kostjuk (Fig. 7 F). Avenledes en trev-

lig bekantskap i Moskva, fackentomolog som

studerade vecklare i Ukraina och Krim. Fast vi
inte kunde viinta sdrskilt minga av dessa arter i
Sverige, var korrespondensen och sdrtrycksut-
bytet med honom till stor gliidje' I SEl--kongres-
sen i Lednice 1994 deltog ett ungt par, Tanja och

Igor Kostjuk. Den unge Igor visade sig mycket

riktigt ha drvt sin fars fjiirilintresse och bodde

dessutom kvar i Kiev.
Lennart Eriksson (Fig. 7 G). Sune Wendel

var den som hjiilpte Lennart pi traven och kom
honom att intressera sig fdr storfjiirilar, men den

obegripliga sjukdomen schizofreni stackrc hans

lovande bana. Andfl hann Lennart bringa sam-

man en vacker samling som har gaft till Zoolo-
giska Museet i Lund. Han hade fdljt med mig pfl

en samlingstur till Sandhammaren 8 september

1956 och var flink men inte szirskilt varsam att

plocka det mesta som kom till lampan. Ntir si en

d6dsskallefj ii rll, Ache ront i a at ro p o s, damp ner

pi lakanet blev han sfl perplex attjag hann fcire

till hans stora ledsnad. Niir jag sen fick ytterliga-

re ett par exemplar under denna stora invasion,
fick han fdrstis ett av dem. Hans ftirtildrar bosat-

te sig pi iildre dagar i Vinsltjv och dzir kom nigra
exemplar av hagtornsmalmdtaren, Eupithecia
insigniata, till hans fingstlampa och dven andra

samlare s6kte sig senare dit fdr att fi den sdll-
synta arten. Lennart fingade ocksi den fcir lan-
det nya kaprifolguldmalen, Phyllonorycter tri-

fasciella, i Karlskrona 1961.

Ove HOegh-Guldberg (Fig. 7 H). Blivingen
Aricia agestis med tvillingart artaxerxes finga-
de Oves intresse i si htig grad att han skrev flera
bdcker om dem. Ldnge kivades jag med honom
om det beriittigade att stdlla upp den senare som

skild art, eftersom det mest artskiljande var att
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den bara hade en generation om aret, men efter-
hand har jag kommit att ansluta mig till hans
uppfattning (se dven nedan under Heath). Till-
sarrunans med en engelsman, som studerat pro-
blemet separat publicerade han "slutresultatet" i
Aricia Studies No. l0 (HOegh-Guldberg & Jar-
vis 1969).

Stanley Jacobs (Fig. 7 I). Dagen efter firan-
det av the Centenary Dinner of the British
Entomological & Natural History Society i Lon-
don 3 november 1972 tog Stanley nigra av oss i
sin lilla bil ut till en lokal for Ectoedemia quin-
quella. Pfl hagmarksekarna diir fann vi ocksi
minor med larver, men larverna var fortfarande
smfl och jag lyckades inte fi fram nigon fjiiril.
Vi hade emellertid en trivsam tur om iin den hir-
da London-trafiken verkade nigot vidlig. Diir-
efter hade vi en smula korrespondens och utbyte
av siirtryck. Han mfllade utmdrkta ftirgillustra-
tioner till Illustrated Papers on British Microl-
epidoptera, ett samlingsarbete tiver fOredrag av
olika lepidopterologer 1944-57 i ovanndmnda
fcirening, utgivet 1978. Exempelvis Stanleys ar-
tikel med fiirgplansch 6ver Lithocolletis, guld-
malar, iir fortfarande mycket anviindbar fast vis-
sa namn iindrats.

Alexej Diakonoff (Fig. 7 J). Kongresser dr
bra tillfiillen att triiffa entomologer, som man
kanske annrus bara skulle bli bekant med per
korrespondens. Diakonoff triiffade jag pi
viirldskongressen i Moskva 1968. Han hade ut-
nyttjat denna mdjlighet att iterse sitt gamla
hemland Ryssland. Fcirst lingt senare anlitade
jag honom fcir bestiimning av en fiiiril, som jag
tagit pi efterexkursionen till Taschkent. Den vi-
sade sig vara Tbbenna micalis, en art med stor
utbredning frin Europa till Nya Zealand, men
som han inte sett fcirut fr6n denna del av Asien.
Vi utbytte en hel del siirtryck; hans mestadels
behandlande betydligt mer exotiska arter iin
mina. Hen beskrev emellertid den hdgst uppse-
endeviickande holliindska arten Eratophye s ale -

atrix Diakortoff 1975, numera 6ven kdnd frin
danska Jylland under namnet E. amasiella och
ganska lik var Denisia albimaculea.

Anthony Valetta (Fig. 7 K). Pa SEL-kon-
gresserna i Karlsruhe 1980, i Cambridge 1982
och i Wageningen 1984 var Tony en av de delta-
gare som jag bekantade mig med. Han intresse-
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rade sig visserligen mest fdr sto{iirilar men
hade ett allmiint naturintresse. Att han inte gilla-
de smifflgelfflngandet i det lilla exotiska driket
Malta, var alltsfr en sjiilvklarhet. Han publicera-
de 1972 en sammanst[llning civer dagfjiirilarna
pi 6arna och 1973 civer dvriga fjiirilar, komplet-
terad 1984.

Kjell Jacobsson (Fig. 7 L). Viistmanland har
varit ett siimre utforskat landskap iin de flesta
niir det gtiller smifjtirilar, men det iindrades
snabbt till det biittre niir Kjell kom i ging 1974.
Under de l0 6r han fick verka fann han mer dn
140 nya micros f6r landskapet och l0-tals nya
f6r Giistrikland och Oland. En art var iiven ny
fcir landet och lokalen dr fortfarande den enda i
inlandet frir den mycket szillsynta arten. Pi en
betesmark pi kalkberggrund och med kultur-
liimningar frin gruvbrytning scider om Sala tog
han 7 juli 1980 ett par av Coleophora partitella,
kilstreckad rdlleksiickmal. Bide fiiirilar och
siickar pfl rdlleka har antriiffats pi lokalen senare
och sannolikt kommer arten att leva kvar diir si
liinge betesdriften fortsdtter och lokalen hilles
dppen. Den hcill fciretriidesvis till pi vallar efter
gamla husgrunder och liknande. En annan raritet
fick han pi lampa i triidgarden inne i staden:
Anarsia lineatella, kcirsbiirsbuskpalmalen.
Kjells samling finns pfl Zoologiska Museet i
Uppsala.

John Heath (Fig. 7 M). Hans arbete pi Mon-
ks Wood Experimental Station blev grundliig-
gande fcir skyddet av europeiska fjiirilar. Tidiga-
re hade vril de flesta trott att fridlysning av hota-
de arter var den riitta metoden, men John kom
snart till den slutsatsen att bevarandet av de riitta
biotoperna var helt avgcirande och fdr detta
kriivdes fortsatta studier genom insamligar och
studier av livsbetingelserna. Genom sina inter-
nationella kontakter fann han vidare att det be-
hdvdes en europeisk sammanslutning av lepi-
dopterologer och han blev en av grundarna av
SEL 1976 (se Liihr ovan). I tivrigt hade han siir-
skilt iignat sig 6t artavgriinsningen i det primiti-
va fjiirilsliiktet Micropterix, kiikfjiirilar. Mig
hjiilpte han vid ett tillftille att i fdrviig liisa ige-
nom texten till ett fciredrag pi engelska somjag
skulle hilla pi SEl-kongressen i Wageningen.
Jag gldmmer aldrig hans roade min niir han kom
till en passus, diir jag framh6ll att man b6r an-
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Fie. 8. A) Tord Tjeder B) Sune Overby, C) Jorma
Kyrki, D) Sdren Berggren, E) Helmut Patzak, F) Eric
Bradford.

viinda iiven sfldana artkriterier som vdrdvext,
biotop, etologi och kemi, nigot som kan grira det
omdjligt att bestiimma museimaterial, om skill-
nader i vingteckning och genitalier saknas, vil-
ket naturligvis iir obekvdmt. Det avgcirande iir
om djuren upptriider som skilda arter i naturen.
Han hade intet att invdnda.

Miguel G6mez Bustillo (Fig. 7 N). En ftirg-
stark figur pi SEl-kongresserna. Han samlade
friretrddesvis i Spanien och det beriittades att
han omgav sig med unga vackra flickor som se-
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kreterare under fingstturerna, sivdl dag som
natt. Kanske miste man vara jurist fdr att klara
det. Han var sjiilv sekreterare i Sociedad His-
pano-Luso-Americana De Lepidopterologia och
redaktcir fdr dess tidskrift SHILAP, diir han iiven
publicerade flitigt om bide storfjiirilar och smi-
fjiirilar. Fdrmodligen var det hans fdrtjiinst att
jag blev hedersmedlem i siillskapet 1981.

Jorgen Birket-Smith (Fig. 7 O). Vi blev in-
kvarterade tillsammans i dubbelrum under
exkursionen till Queensland och Nya Guinea ef-
ter viirldskongressen i Canberra 1972. Det pas-

sade mig bra, eftersom han medfcirde fjiirillam-
pa och liit mig ta hand om smifjiirilarna som
kom till denna. Han hade stor erfarenhet av in-
samling i tropikerna efter att ha tillbringat
minga 6r i Afrika. I Cairns lyckades vi fi en lo-
kal entomolog att ta med oss ut i regnskogen en

natt, fast det enligt denne var vinter (temperatur
omkring +30"C, f6r mig en nigot ovanlig vin-
ter). Det kom massvis med fjiirilar, si att de fick
sitta i flera lager pfl hans endast halvmeterstora
lakan. Ocksfl nigra stora skalbaggar infann sig,
vilket intresserade honom mest. En verklig kon-
trast blev Mount Hagen pi htiglandet i centrala
Nya Guinea, diir det bara var nigra grader varmt
pfl natten och fj?iriltillstrdmningen mycket mitt-
lig.

Edward Pelham-Clinton (Fig. 7 P). Pe 60-
talet hade vi livlig korrespondens om arter i
sliiktet Elachista, grdsminerarmalar, i fdrsdk att
fi ordning pi arterna i Skottland respektive
Sverige. Jag trodde di att alla vira arter var be-
skrivna bide en och flera ginger om och att det
bara giillde att hitta de ratta artskillnaderna och
zildsta namnet. Niir si Teddy i ett brev niimnde
att han hade 4 obeskrivna arter, svaradejag allt-
si att detta inte var mdjligt, vilket jag nu ingrar.
Han tog aldrig upp dmnet igen. Kanske blev han
brtind pi attjag pflvisat ftir honom att hans ftirsta
nya art, Bucculatrix merei Pelham-Clinton
1967, vt yngre synonym till B. capreella
Krogerus 1952. som nu i sin tur anses synonym
med B. obscurella Klem. 1899. I Sverige visade
det sig sminingom att vi hade itskilliga obe-
skrivna nordliga arter och troligen giillde det-
samma i Skottland. Han blev i alla fall orsak till
beskrivningen av S c robipalpa clintoni Povolnj
1968, som ocksi finns i Sverige. Efter pensione-

.I
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ringen som fackentomolog flyttade Teddy till en
stuga i Sydengland fcir att syssla med fjiirilar ddr.
Genom slaiktingars frinfiille blev han 1988 tion-
de hertig av Newcastle, innan han sjiilv gick bort
en minad senare.

Tord Tjeder (Fig. 8 A). I Dalarna fanns i min
ungdom en hel miingd entomologer som gjort
sig vida kiinda och Tord var en av dem jiimte
brodern Bo, som kom att specialisera sig pi niit-
vingar. Tord iignade sig it de mer favoriserade
fjiirilarna och kom genom trdget samlande att
hitta en hel del fcir Dalarna nya smifjiirilar och
dven en for landet ny art: Brachmia lineolella,
bergr6rbflgpalpmalen, som senare visat sig vara
ganska utbredd i Mellansverige. Vid ett besok
hos honom fann jag larver av frir mig rya Oleth-
reutes dalecarliana, dalkarlsvecklaren, som han
miirkligt nog inte tagit sjiilv, fast den borde vara
typisk fdr landskapet. Samlingen sflldes till Riit-
tviks Naturmuseum.

Sune Overby (Fig. 8 B). Vi hade en hel del
utbyte av erfarenheter med fotografering av ge-

nitalpreparat som var mig till god hjiilp, dven om
jag inte hade lika god tillging till tekniska resur-
ser som han. Det var ocksfl speinnande att ta del
av hans omfattande forskningar pi artuppdel-
ningen inom nattflysldktet Euxoa, som tyviirr
inte ledde till nigra definitiva resultat fdr publi-
cering. Kanske kommer vi till slut att fe m till
feromoner fdr urskilja arterna. Sune samlade
smifjiirilar vid sommarstugan i Hiilsingland och
bidrog vuisentligt till utforskandet av detta land-
skap iven om mycket iterstir. Atminstone stcir-
re delen av hans samling finns pi Naturhistoris-
ka Riksmuseet.

Jorma Kyrki (Fig. 8 C). Att Jorma skulle bli
bara 35 ir var obegripligt. Entusiastiska ento-
mologer brukar bli niirmare 3 gflnger sfl gamla.
Andi kom han att utrAtta mycket, kanske bero-
ende pfl att han hade sin hobby som yrke. Det
finns inte minga som liksom han kunde presen-
tera viirdefulla arbeten i storsystematik, exem-
pelvis en civersikt 6ver Yponomeutoidea (Kyrki
1984) och klara ut och beskriva svirutskilda ar-

ter som Elachista eskoi Kyrki & Karvonen
1985, en art som visat sig fcirekomma ocksfl i
Sverige. Mer dn de flesta samarbetade han med
andra unga lepidopterologer i sina publikatio-
ner.

Gamla lepidopterologer som jag kiint
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Fig. 9. " Soon the whole land will be a heap of rubbish
(shit-house/sic)! So look for the rare 'shite fly"'.
Teckning av Eric Brad[ord.

Cartoon by Eric Bradford.

Siiren Berggren (Fig. 8 D). Om Sriren har
jag skrivit tidigare (Svensson 1994) och har inte
mycket att tilliigga utom att samlingen finns pi
Umei Universitet.

Helmut Patzak (Fig. 8 E). Minga osttyskar
fickjag aldrig tr[ffa personligen, men de produ-
cerade flitigt utredningar om smifjiirilar och ut-
bytte giirna siirtryck. Patzak var en av dessa iindi
mycket vuirdefulla kontakter. Hans specialitet
var sldktet Coleophora, seickmalar, och vi hade
en hel del korrespondens om besviirliga arter
6ren 1971-86. Hans bestiimningsarbete civer
DDR-arterna, f6rsett med nigra vackra fiirgbil-
der pi framvingar (Patzak 1974) dr mycket an-
vdndbart ocksi fdr svenskar.

Eric Bradford (Fig. 8 F). Vi triiffades aldrig
men liirde kiinna varandra per brev och utbyte av
siirtryck. Hans triiffsdkra fiirgbilder over Gele-
chiidae-slakten som Monochroa, Teleiodes och
Eulamprotes iir viktiga ocksi fcir oss hiir i
Sverige. Det var med bestcirtning jag tog emot
beskedet att Eric omkommit i en bilolycka. Han
slapp dock se den vidare utveckling av vflr om-
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givning som han befarade i en av sina teckningar
(Fig. 9), skickad till mig av hans syster Gwen
Smith.
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