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Entomologin ar en grcn inom zoologin dar
amat6ren fortfarandc kan gё ra viktiga insatser.

Efter flera ars insanllande,odlande etc inser man

att resultatet kanskc bё r sammanfattas till en

uppsats och lata likasinnade fa del av det.Dct ar

da ganska vanligt att man fё rfattar sitt opus pa

engelska 16r att na ut till en st6rre lasekrets.Men

det ar intc ana ganger helt problemfritt att enbart

おba de instruktioner br brfattaren som finns i
flertalet tidskrifter. Spccient fё r amatё ren kan

dctte sig som ett svarforcerat hinder.Men fё r att

elinlincra detta har denna lilla bok(och ett flertal

andra)tillkOmmit.

Ett kort inledande kapitel behandlar valet av

lamplig tidskrift och om det inan tankt publicera

ar vart att tryckas.Ytterligare ett kort kapitel tar

upp hur man organiserar en uppsats eller ett

fёrcdrag. Darefter behandlas en del praktiska
f6reteclscr sisonl hur man istadkomlner ett

snyggt inanuskript:bestaminer vcnl sonl ska sta

som brfattare om man ar flera,hur man frambr
sitt tack tin alla som hittlpt tin med arbetet,refe‐

renser i texten av andras och egna publicerade

arbcten samt opublicerade opus. Nasta punkt
handlar om hur rnan skriver brcv till redaktё ren,

hur de bedё mare som ska sakgranska manu‐
skriptet at redakt6ren arbetar och onl returnera―

de cHcr rcfuserade rnanuskript.Darefter behand‐

las ganska utfё rligt engelska sprakfel av olika

typer sisom grammatiska,Ineningsbyggnad,an‐
vandande av vaga cner helt felaktiga uttryck. I

detta kapitel namns nera exempel pa mer ener
nlindre''vansinniga''uttryck och meningar,vil‐

ka ar himtade direkt ur vetenskaplig litteratur

Till dcssa har lampliga andringar,rattelser samt

fёrklaringar av felaktigheterna redovisats. Det

sista kapitlet tar upp den svara konsten att hana

fёredrag,hur inan anvander sig av och framstal‐

ler宙 suella町五lpmedel br att halla intresset宙d

liv hos ahёrarna.

Till bokcn har fyra appendix skrivits. De be―

handlar anman litteratur onl amnet,referenskon‐

vcntioner fOr b6cker, tidskrifter och kongress‐

rapportcr,`ち へbstracts for the Surgical Research

Society",lamplig statistisk litteratur fё r inedici―

nare och biologer.

Sonl man direkt ser av titeln och deivis av

innehallet har boken en viss anknytning till lne‐

dicin,vilket har sin fbrklaring i att fOrfattaren ar

professor i kirurgi vid St,Mary's Hospitali Lon‐

dono Men da problemen ar desamma fё r naturve―

tare torde det vara av■ lindre betydelse om fler‐

talet exempel rakar vara hamtade ur medicinsk
litteratur. Tin vatte kapitel aterfinnes en lista

6ver citerad litteratur. Bitvis med de mer eHer

mindre "roliga'' exemplen ar boken humoris‐

tiskt skriven och ger bade roande och nyttig l,s―

ning.

Jag tror sakcrt att yngre och kanske aven aldre

entomologer konlmer att finna boken vara ctt
anvindbart hittlpmedcl br att komma ёver even‐

tuella startsvarigheter och fOr att undvika ele‐

mentart felaktiga uttryck.
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