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Inledning

Entomologien har antid ut〔到Ort cn omhuldad

Och livligt uppmarksammad grcn inonl dcn
zoologiska vetcnskapen Anlcdningcn hartill har

varit intc bara rnyllret av artcr och rikcdomen pa

clcganta formcr, sk6na ttrgcr och ett ocrhё rt

skiftande levnadssatt, utan ocksa insikten om
insekternas ttupglendc bctydelse i samspelct

mellan flora och fauna och mcnan produccnter

och konsumcnter inom faunan, pa land och i
sёtvatten.Utёvcr inblickar i dc ekologiska sam‐

manhangcn har inscktstudiet t.ex.via D″ οs()pЙ′‐

′α‐(bananflugc‐ )forskningcn gett mycket bcty‐
delsefulla bidrag till dcn moderna genetikcns

stora framstcg.Dct bё r ocksa sarskllt framhallas

att dct var en cntomolog,Willl Hennig,som un―

dcr 1950-talet pl cvolutionsbiologisk grund utar‐

bctade en mctod som m● ligg6r faststhllandct av

de～10gcnctiska sammanhangcn mellan arter
Och artgrupper,dvs.cn trovardig rckonstruktion

av olika scktioncr inonl naturcns hierarki Dctta

inncbar nagot av cn panyttf6dclse f6r systematik

Och historisk biogcografi,disciplincr som tidiga―

rc ofta setts ёvcr axeln mcn som nu,framst
gcnom studiet av divcrse inscktgruppcr, fram―

star som vitala dclar av cvolutionsbiologicn.

Mcn cntomologicn kan och farintc vara cnbart

tcorctisk forskning. Som smittoё vcfёrarc och

skadeg6rarc ingriper inscktcrna sa(増 upt irninni―

skans liv att henncs cxistens som kulturvarclse

skunc vara starkt hotad om hon inte stindigt
vidtOg motatgardcr grundadc pl ingiendc kun―
skapcr om dc aktuclla inscktartcrna. Man kan

med lvar Tragardh fraga sig Om inte insckterna

cgcntligen ar jordcns herrar. Manniskans mono―

kulturcr av nyttovaxtcr ar emOt naturens ord‐

ning, och nar hOn strivar cftcr att anlagga ant

stёrrc sadana,inttudcr hOn i princip till allt st6r―

re insckthittningar

Mot bakgrundcn av vad som nu antytts ёvcr‐

raskar dct intc att vi varldcn ёvcr,vid sidan av

cntomologiska institutioncr och laboratoricr,「 In―

ncr talrika cntomologiska sammanslutningar
som grundats fёr att uppmuntra och gynna stu―

dict av insckterna och som dartil1 0fta utgcr en

cgcn cntomologisk tidskrift.Medlcmmarna utgё r

vanligcn en blandning av fackman och amatё rcr,

till batnad f6r bagge partner.

Nar Entomologiska Fё rcningen i Stockholm

1979 fyllcr 100 ar, sa uppfattar vi detta som en i

Och f6r sig vё rdnadsvard alder.Mcn var fё rening

h6r inte till dc aldsta i sitt slag. Dct kan crinras

om att Soci6t6 Entomologique dc France i Paris

och Entomological Society of London,sonl'r de
allra aldsta,kunde rlra sina 100‐ ar"ubilCCr 1932

rcsp  1933. Åldst i Nordcn och dcn tiondc i

ordningen av dc annu cxistcrande ar dcn danska

Entomologisk Forcning sonn grundadcs 1868.
Men fёrsta haftct av dcss Entomologiskc Med―

delelscr utkom f6rst 1887, varfё r Entomologisk

Tidskrift,som bё ttade utkOmma 1880 och som

antsa nu upplcver sin hundradc arging,framstar

som Nordcns hldsta cntomologiska tidskrift.

Undcr det gangna scklct har Entomologiska
Fёreningcn i Stockholm haft ″ra Ordfё rande,

som var och cn fungcrat pa denna pOSt under sa

manga ar att dcras verksamhet ticker 98 ar av

fёrcningens historia. Det syncs daf6r cnklast

Och naturligast att disponcra denna historik med

utgingspunkt fran dessa fyra ordfё randcperio‐

dcr.

Den Sandahiska perioden,1879-1894

1nitiativtagare till bildandct av Entomologiska

Fёrcningcn i Stockholm var profcssorn i farma―

kologi vid Karolinska lnstitutct Oskar Thcodor

Sandahl Dcn 14 deccmbcr 1879 inbjё d han till

sitt hem fcm fbr cntomologicns f6rkovran varmt

intrcsserade pcrsoncr och fё reslog dem att inan

skulle bilda en sammanslutning med namnet En―

tom01ogiska Fё reningcn i Stockholrn samt b6巧 a

utgiva cn cntomologisk tidskrift Dessfё rinnan

hadc Sandahl utsint cn skrivelsc till presumtiva

donatorer dar han vhttadC Om bidrag br att m衝 ―

liggёra utgivandet av cn sadan publikation 〔逝u

personcr hade tecknat sammanlagt 475 kronor,
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PrOfessOr Oskar ThcOdOr Sandahl,

ordforande 1879-1894

vilkcn summa mcd ditidcns imponcrandc pen―
ningvardc ansagS tillracklig fё r att man skullc
vaga starta ett fё rctag som detta. AHtnog, fbr―

eningcn konstitueradcs och stadgar antogs.Fё r―

cningcns stiftarc var fё rutom Sandahl lektorcrna
Karl Frcdrik Thcdenius och Jakob Spangbcrg,

「
ll. lic. ChristOphcr Aurivillius, lektorn vid

Skogsinstitutet August Enlll Hollngren och kon―

scrvator Sven Lampa. Tll1 0rd16randc utsags
Sandahl, till sckretcrare Aurivillius och till rc‐

daktё r Spangberg

Dct kan kOnstatcras att dcn nybildade fOre―

ningcn omfattades mcd stort intrcssc badc fran

fack― och amatё rsidan Rcdan inom ctt ar upp_
gick mcdlcmsantalct tll 146. Undcr Sandahis

ordfOrandcskap fё rlёptc fё reningcns utveckling
lugnt Och harmOniskt,och dct omvittnas vilkcn

mёda han ladc ner pa att varva mcdlemmar och
Sёtta fbr inanserna Dc scnarc fordradc stё rsta

uppmarksamhct Och myckct arbetc, cftcrsom
man tillsvidarc var bcrocndc av fortsatt cnsklld

Offcrvillighct fbr att halla tidskriften vid liv.Mcn

dct gick framat,och genOm Sandahis fё rmedling
kunde''A.F Regnelis fond''avsattas 1881 och
''P.F.Wahibergs fOnd''f01andC ar.scnarc till―

konl ''Sthndiga ledamё tcrs fond'' och slutⅡgen
''Aliminna fondcn'', vilken 1887 omdё ptcs till

''Oskar Sandahis fOnd''. En dcinitiv fё rbattriゴg

intraddc nar styrclsen 1890 beslё t att inga till K

MaJ:t med bcgaran om ett statsansiagお r tid―

skriften och bcvil」 ades 1000 kronor for verksam‐

hctsarct 1891  Allt sedan dess har f6reningcn

haft brmancn att atttuta Statligt undcrst6d och

ctt undcrlag fbr f6rlagsverksamhctcn som― om
vi bortscr fran cn pcriod undcr dc allra scnaste

arcn _ varit nagOrlunda tryggat. Statsansiagct

ёkadc cfter hand, likasi fё reningcns inkOmster
av medlcmsavgiftcr och rintor fran fonderna.

Redan pa etttidigt stadium bcfann sig rcdaktё ‐

rcn i ett dilemma i fraga om avvagningcn mellan

tidskriftcns vetcnskapliga och pOpularvctcn_
skapliga innchan Mangen mcdlem ansag att han

erbttdS br mycket av diagnoser pa nya artcr
fran frammandc landcr och eftcrlystc ёkat ut―

rymmc f6r uppsatscr behandlande vanliga svcn‐

ska insckter Och dcras lcvandssatt och ingripan‐

dc i manniskans hushallning. Fragan hur f6r‐

eningcn pa basta satt skullc kunna vicka intressc

fOr skadcinscktcrna och darmcd sammanhangan_

dc problcm hadc stallts av c A.Hcrmelin rcdan

1881 0ch scdan diskuterats undcr cn fOud av ar.

Tack varc dct rcdan nimnda statsansiaget fick

おreningcn m● lighCt att fr.o.m.1891 trycka
''Uppsatser i praktisk entomologi" sOm en sar‐

skild scric,vilkcn utan tvivel i hё g grad gynnat

svcnskt jOrdbruk Och dcss binaringar serien

fortlevdc i 23 ar och rcdigcrades undcr 20 ar av

Sven Lampa.
Ett annu mcra bctydclscfullt initiativ tOgs av

dcn unga fё rcningcn nar dcn med kraft gick in fOr

att bcrcdajordmancn fё rinrattandc av ctt statligt

institut fё r praktisk entOmologi.Tankcn vacktcs

av Claes Grill i ctt entusiastiskt anfё rande vid
10-arsfcstcn 1889,och cn kommitt6 tillsattes som

via lampliga kanalcr och intc minst genom Grills

bcmё dandcn lyckadcs pavcrka myndighetcrna i
positiv riktning Sandahi nck dock a uppleva

tinblivclsen av''Statcns entomologiska anstalt'',

som stod ttrdig att tagas i bruk 1897 och som

sedan dcss, churu undcr olika namn, spclat en

viktig roll inom jOrdbruksfOrskningcn.

Ltttnantcn,sedermcra ёvcrstcn Clacs Grills
varma intressc f6r fё rcningcn Och dess vcrksam‐
hct yttrade sig tidigt avcn pa andra satt Bekant



ar hans av fё reningen utgivna ''Entomologisk

latinsk‐ svensk ordbok''av 1888 och innu mcra
vandringsstipendiet,vartill han vacktc fё rslag pa

ett styrelsem6te i april 1892 och som skulle utde‐

las till nagon elev vid de hёgre laroverken. Sti‐

pendiet, som sedermcra kn6ts till Grills namn,

utdelades fbrsta gangen 1893 och uppgick under

detta och narmast fё liande ar til1 60 kronor som

tinsk6ts av fёrcningens medlemmar.

Den Aurivilliuska perioden,1894-1928

Ny ordfёrandc efter Sandahi blev professorn

Och fё rcstandaren fbr Naturhistoriska Riksmu‐

seets entomologiska avdeining Christopher Auri―

villlus. Efter att ha fungcrat som fOreningens

sekrctcrarc alltscdan dcss stiftande skune han

som ordfё rande leda dess ёdcn underinte mind‐

re an 34 ar ener antintill sin d6d vid 75 ars alder.

Genom sitt vanliga mcn auktoritativa satt, sitt

utpragladc ckono■ liska sinne och sina vida kun―

skaper om insekterna blev Aurivilllus en utmarkt

och hёgt uppskattad ordfё rande.Bland hans in―

satser fbr fё reningen bё r kanske framst namnas
hans vardnad av biblioteket som han fё restod

fran 1885 till slutet av sin levnad. Fran en ringa

b6巧 an,baSCrad pa donationer,vaxte fё renings―

biblioteket under Aurivillii reginl snabbt ut,fr.a.

genom att Entomologisk Tidskrift byttes mot lc‐

dande utlandska tidskrifter.Resultatct bicv sma‐

ningom ett av de anra stё rsta privata entomolo‐

giska biblioteken i Nordeuropa. Det har antse‐

dan Aurivillii utnimning til intendent vid RIks―

museet fё rvarats pa dess entomologiska avdcl‐

ning och omfattar nu ca 400 hyHmcter.

En viktig handelse intramade 1898 i och mcd

att Aurivillius gcmensamt med Sven Lampa tog

initiativet till serien ''Svensk lnsektfauna'',

vars utgivning fortsatt in i sen tid. Aurivilllus

skrcv ttalv dcnぉ rsta och nera av de bjande
delarna. 1906 utgav fё reningen ocksa fbrsta dc‐

len i en paranclseric mcd titcin ''Svensk Spin―

delfauna"med Albert Tungren sOm fё rfattare.

Dcnnc skrivcr i sin histOrik till f6rcningcns 50‐

arttubilcum att''dessa faunistiska publikationer

torde kunna raknas till 16reningens kanskc mcst
populara fran dcn synpunktcn att dc aro goda

handledarc fё r nybё Jare". F6r dessa publika‐
tioner erhё ll breningenおrh●t Statsanslag.

Det kan vidare noteras att dcn arliga utdel‐

ningen av vandringsstipendiet sakrades genom

en donation av Grill som 1897 ёverlamnade hela

Entomologiska Fdreningen 100 dr

Professor ChHstopher Aurivillius,

ordfOrande 1894-1928

upplagan av  sin  ''Catalogus coleoptcrorum

Scandinaviac,1)aniac ct Fenniae''och fё rordna―

dc att de vid fё rsabningen inautna medlen skunc

b‖ da cn fond fё r ett vandringsstipendium. Dar‐

mcd var grunden iagd till''(3rilis stipendicfond''

som betytt sa mycket f6r uppmuntrandet av det

entomologiska intressct bland skolungdomcn.

Justi dag flnns det sarskild anledning att crinra

om det f6rsta nordiska entomologmё tct som ag―

dc rum i Stockholm dcn 29-30 juni 1923. Bland
dc 31 deltagarna marktcs representantcr fran
Danmark,Finland och Norgc Nar Entomologis‐
ka Fё rcningcns styreise eftcr lang tVekan skic‐

kadc ut sin inttudan till detta mё te, anadc man

knappast att detta betecknade upprinncisen till

den fasta institution av nordiska cntomologmё ‐

ten sonl vi scdan dcss kunnat glatta Oss at.

Dct viktiga uppdraget som sckrctcrare och

fёreningcns kronlkё rerinnehades undcr den Au―

rivilliuska periodcn av Clacs Grill,Fllip Trybom,

Yngve助 6stcdt,Albcrt Tullgren,Abraham Ro‐
man och N.A.Kemneri nu namnd Ordning.

′
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Professor Albert Tullgren,

ordforande 1928-1952

Den Tullgrenska perioden,1928-1952

Under sina 24 ar som ordぉ rande bjde profes‐

sor Albert Tu‖ gren i mycket traditionerna fran

Aurivillii tid.Dctta fё l sig desto naturligare som

han rcdan fё re sitt tilltrade sOm ordfё rande till‐

hёrt styrelsen under tt mindre an 18 ar. F6re‐

ningcn star i diup tacksamhetsskuld till Albert

TuHgren f6r an den omsorg och mё da han lade

ncr pa att framJa fё reningen och dess intressen.

Hans stravanden komplcttcradcs och underst6d‐

des pa cttly9kligt Satt av den samtidigt som vice

ordfOrande fungcrande, dynamiske lvar Tra‐
gardh

Tin dc stё rre tilldragclscrna under den Tull―

grenska pcriodcn maste utan tvekan raknas fbr_

eningens anordnande av cn omfattande entomo―
logisk utstanning Och dess starka engagemang i

organiserandct av den 8:dc lnternationella ento‐

mologkongressen i Stockh01in ar 1948. Den en―

tomologiska utsth‖ ningen, kanad "Insckterna
och manniskan",som inspirerats av en motsva‐
rande i Helsingfors nagra ar tidigare, kom till

stand frimst genom professor Tragardhs ener―

giska insatscr och kunde ёppnas i Tekniska mu―

seets lokaler pa hё stcn 1944. Den vackte ett
mycket stort aHmant intresse,ei minSt hOs pres‐

sen,och man raknade mcd att den pa langre sikt

haft st6rsta betydelse fbr Entomologiska f6re―

ningen och fё rfranlandet av entomologisk forsk‐

ning i Svcrige ёverhuvudtaget. Dct maste fbr

ёvrigt betraktas som synnerligen hedersamt fbr

utstalningskommitt6n att rnan lyckades fa debet

och kredit att ga helt ihop,trots uteblivande av

dct sё kta statsansiaget som utJordC l′ 3 av de
beraknade totalkostnaderna.

Som ett cftcrmlle till och en paminnclse om

insektutsthHningcn och dcss budskap lat fё re_

ningen incd bidrag fran staten 1949 trycka en brO‐

schyr med titcin ''Insekterna och manniskan"i

10.000 exemplar. Rcdaktё r var lvar Tragardh.

Upplagan f6rdelades pa。 lika praktiskt inriktade

institutioner som i sin tur spridde den vidare.

Den internationena entomologkongressen i
Stockholm blev en avgiOrd framging,framst pa
grund av deltagarnas gi注 荀e och tillfredssthnclsc

6ver att pa neutral inark fa tillfhne att aterknyta

av kriget avbrutna personliga kontakter. Som
kongressens president fungerade lvar Tragardh.

Han ersattc darvid Yngvc Si6stedt som pa grund

av sitt inedlemskap i de internationella entomo‐

logkongressernas cxckutivutskott varit predesti‐

nerad till denna post rnen som avlidit nagra ma_

nader fёre kOngressen.

Ett fёr f6reningen stort problem, som under

Tungrens ordf6randetid bragtes nara en deanitiv

16sning,gande det Omfattande bibliotekets skё t‐

sel.Det visade sig att 15rcningens bibliotekarie●

hade m● ligheter att pa sin fritid medhinna saval

registrering av inkommande litteratur som kor‐

respondens m.moisamband med bytet och annu
mindre att genomfёra en n6dvindig allman kata_

logisering. Det inncbar diJOr ett stort framsteg

nar fbreningen 1943 utan egen kostnad kunde
anstalla en iandsnyktig utlanning,dr.A. Fraen‐

kcl,som bibliotcksassistent. Denne utfOrdc vis―

serligen ett energiskt arbete och fungerade sma‐

ningom blde som fё reningens bibliotekarie och

distribut6r fram till 1949. Mcn medveten om att

Fraenkels insatser rnastc bli av till屁illig natur och

att en fackman snarast maligt bordc tilltrada,

hade styrelscn smaningom komlnit til1 6vertygel―



sen att basta 16sningen vore att ёverlita bibliote―

kct till statcn,narmast Riksmuseets cntomolo‐

giska avdeining, dar det antid forvarats. 1946

framlade Tullgren infё r styreisen ctt fOrsiag efter

dcssa littcr SOm brutsatte att Vetcnskapsakade‐

miens bibliotek 6vertog det narmaste ansvaret.

Overlamnandet av biblioteket till staten sked‐

de ijanuari 1949,och de av fbrcningen i samband

mcd donationen stallda villkoren bifё ls(med
mindre andringar)av 1950 ars riksdag Det skullc

ankomma pa Vetcnskapsakadcnlien,sonl di allt‐
jhmtおrvaltade Riksmuscet,att traffa narmarc

6vcrenskommclse om ёvcrlitelsen. Riksdags‐

beslutct innebar att museets entomologiska av‐

dcining erhё ll cn viss ёkning av sitt statsanslag

fёr bibliotekariclё n och bibliotckexpenser

Undcr perioden vidtogs flera atgarder for att

6ka intrcsset fOr entomologi bland ungdomen.

1936 vacktc fё reningens sekreterare 01of Ahl―

berg fё rslag om utgivande av en populart hanen

bilaga till tidskriften.F6rslagct vann fOreningens

bifall och resulterade i det sakerligen uppskatta―

de ''Entomologbladet". Tyvarr maste det upp‐
h6ra eftcr tre ar, framst pa grund av brist pa

lampliga manuskript.

Populara inslag blev de eftcr annonsering i

Stockhollns laroverk 1941 pa fOrslag av fё rening‐

ens davarande entusiastiske sekreterare Cari
Lindroth startade och av honom ledda exkursio‐

nerna fё r sk01ungdonl samt den till en bё rian av

Lindroth och senare av Tor― Erik Leller ledda
''Entomologklubben''. I den smaningOm ant

hardare konkurrensen mcd ''Sveriges ttiltbiolo‐

giska ungdOmsfё rening''  maste dock denna
verksamhet nediaggas ar 1950.En lyckad id6 var

cn av Lciler fё rcslagen och darpa av Lindroth
fё rfattad ''Handledning fё r insektsamlare'' som

fOrelag i tryck 1949。  Slutligen bё r erinras om
Lindroths kurs i entomologi fё r biologilarare un―

der bO可 an av 40-talet dar flera fackentOmologer

mcdverkade, samt vidare Om inscktbytet som
startade 1943 pa fё rslag av Lindroth Och organi‐

serades eftcr rlnlindsk fёrebild men upphё rde i

slutet av 50-talet.

Den Brundinska perioden,1952-1977

1nfё r styrclsevalet 1952 maste fbreningen kOn‐

statera att betydandc fё randringar i styrelsens

sammanshttning var oundvikliga. Fё reningens
mangarigC Vice ordf6rande professOr Tragardh,

som spelat en stor roll i fё reningens liv, hadc

Entomologiska Fdreningen 100 dr I 15

Professor Lars Brundin,

ordforande 1952-1977.

avlidit i ma 1951,dess ordお rande professor
Tullgren ёnskade av alderssk,1 lhmna ordfё ran‐

deposten,och fё reningens sekreterare scdan 10

ar,carl Lindroth,hade utnamnts till professor i

entomologi vid universitetct i Lund. Till ny
ord16rande valdes divarande docenten Lars
Brundin, till vice ordfё rande fll. lic. 01of Ahl‐

berg och tili sekreterare fll. lic. Tord Nyholm.

Glattandc nog kunde professor Tullgren som le‐

damOt av styrelsen under annu ett antal ar stotta

fёreningen i dess verksamhet.

Den fё rsta fraga av stёrre bctydelse sonl skul‐

le 16sas var fё rhandlingar med Vetcnskapsaka―
dcmien genom dcss 6verbibliotckarie om for‐

merna fё r ёvcrlatelsen av fё rcningens bibliotek

till staten.Som bas f6r dessa fё rhandlingartiana‐

de ett fёrsiag til1 6verlateisehandling sOm upp―

』OrtS av cn kommitt6 inom 16reningens styrelse

1954.Inte minst genom 15rlanstfulla insatser av

fё rcningens davarande sekreterarc Arnold Sten‐

mark breltt nasta ar en ёvcnatelsehandlng

Jamte instruktion fё r bibliotekarien som kunde
gOdkannas av Entomologiska F6reningcn och
Vetenskapsakadenlien.En sanlmanslagning med

/ ・ ¬
藻
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Riksmuseets entomologiska avdeinings bokbe―

stand hade visat sig nё dvandig ur fbrvaltnings―

synpunkt. Bibliotckct skulle darmcd bcnamnas
''Riksmusccts cntomologiska avdcinings och

Entomologiska Fё reningens bibliotek''.

I samband med pcnningvardcts allt snabし are

fan hade styrclscns mcdlcnlmar vid flera tillfhl‐

len diskuterat det ot‖ ifrcdssthHandc i att fё rening―

cns fondmedel allttamt var placerade l obligatio‐

ncr. I januari 1959 uppdrog darё r styrelsen at

sin lcdamot,bantturistCn stig TOrstenfus,att un―

dersёka mttligheterna att omplacera n5rcningens

fondcr sa att battre ranta kunde erhanas, med

bibchanande av betryggande shkerhet. Fё uande
ar bcslёts om omplacering av fondmcdlen i ak‐

tier,och ijanuari 1961 erhё‖Torstenius styrcl―

scns fu‖ makt att genonl en bank helt cncr dclvis

brsaba breningcns vardchandlingar och iata in―

k6pa aktier av de siag och till de belopp han

funne lampliga samt atti ёvrigt vidtaga de atgar_

dcr han ansag erforderliga fё r uppdragets ratta

fullgё rande,som det stari protok。 1let.Å tminstO_

nc tillsvidare har dctta visat sig vara ett sunt bc‐

slut. Salunda har t.ex. Grill‐ stipendiet fr o.m.

1964 kunnat haas till 1000 kronor.

Jag gar nu ёver till cn skildring av dcn fё r

statligt undcrstё dda naturvetenskapliga tidskrif―

tcr kritiska period da bland andra Entomologisk

Tidskrift hotades till sin existcns.Statens natur‐

vetenskapliga forskningsrad startade under 1960-

talct cn aktion som syftadc till en s.k.strukturra―

tionaHsering inom det av radct underst6dda tid―

skriftbcstindct Det havdadcs Fned hanvisning till

den ant karvare ekononliska situationen att en

upprttning Var av nё den sarskilt bland de popu‐

larvetcnskapliga f6rcningstidskrifterna och dc

s k blandade tidskriftcrna med deras varicrade

innehan av artiklar pa svcnska och lcdandc ut‐

lindska sprak.Tin dcn senare katcgorien hё rdc
ju Svcrigcs cnda cntomologiska tidskrifter,nim‐

ligen den i Stockholm samt lundensarnas Opu―
scula Entomologica. Vad forskningsradct cftcr_

stravade betraffande dc blandadc tidskrifterna

var cn rcnodling av dcssa till att bli cnbart fё rc‐

ningstidskrifter med artiklar av lokalt nationent

intresse och avfattade pa svenska. Det fOrutsat―

tes att dc salunda skapadc f6rcningstidskrifterna

smaningOnl skullc g6ras sialvbarande.Fanns in‐

tc lampligt fOrum fё r publicering av matcrial av

internatione‖ t intresse, skunc sadant forum ny‐

skapas.Detta var harda bud.

Betraffandc det entomologiska ttiltct lcdde

forskningsradets aktion narmast till att Entomo―

logiska Sanskapet i Lund 1969 sig sig fOranlitet

att nerlagga utgivandet av sin dittills framgings‐

rika Och avcn intcrnationcllt uppskattade tid‐

skrift Opuscula Entomologica.Nasta synliga re―

sultat blev 1970 startandet av den fOr en interna―

tioncl l,sckrets avsedda tidskriftcn Entomologi‐

ca Scandinavica, som saknade fё reningsunder―

lag men kraftigt underst6ddes av de nordiska

forskningsradens publiceringsnamnd. Prenume‐
ranternas antal blcv dock tt det Vantadc, och

tidskriftens ckononliska situation ingav snart be‐

kymmcr.
Samtidigt med detta blev pressen pa Entomo‐

logiska F6reningen i Stockholm att resolut sanka

ambitionsnivan pa Entomologisk Tidskrifts inne‐

han ant mera patagligo Med cn cnig fOrening bak‐

om sig fё rs6kte styreisen genom fё rhandlingar

med forskningsradcts publiccringsnimnd i dct
langsta att sia vakt om tidskriftcns nastan sekel―

gamla stallning Som en vetenskaplig publikation.

Rcsultatct blcv dock endast en viss fё riangning

av fristen

Situationcn blev prekar undcr 1975 da forsk_

ningsradet lat fё rsta att ansiag till Entomologisk

Tidskrift skune ytterligare utga under 1976 och

1977 men sedan helt upphё ra.I praktiken skune

detta innebara att Entomologisk Tidskrift fё r―

vandladcs fran cn internationellt gangbar pr。 _

dukt med bctydandc bytcsvardc till ctt svcnSkt‐

sprakigt medlemsblad fOr fOreningen i Stockholm

utan intcrnationent intresse. Lagets allvar un‐

derstrё ks yttcrligarc av det faktum att forsk‐

ningsradcts intcrnationena tidskrift Entomolo‐
gica Scandinavica hotades av nerlaggning. Orn

dcn vidtagna atgarden att andra dess anmant en_

tomologiska innehan tili specialiscring pa taxon。 _

ml och systematik skulle innebara en ёkning av

den svaga prenumerantstocken var tillsvidare en

6ppcn fraga. I16stcn 1975 stod darmed svcrigcs

cntomologcr infё r hotet att inom kort vara helt

utan tidskrift inom sin omfattandc vctenskaps‐

gren,cn unik situation inom ett kulturiand

l dctta lagc tog undcrtccknad initiativct till en

konferens i Lund med representanter f6r dcss
Entomologiska Sanskap Och  Entomologiska
Fёrcningen i Stockholln, som aven fё retradde

Uppsala‐ cntomologerna. Den 10 oktobcr 1975
naddcs darvid full enighet om att cn cntomolo‐

gisk publikation av samma karaktar Och standard

som davarande Entomologisk Tidskrift bordc ut‐
ges aven i fortsattningen, men intc enbart av



Entomologiska Fёreningcn i Stockholln utan av

cn sammanslutning omfattandc alla Sverigcs en‐

tomo10gcr sOm darmcd skunc fa karaktaren av

cn riksf6rcning,dar dc nuvarandc och evcntuellt

ti‖ kOmmande fё reningarna sku‖ c inga som l。 _

kalfё rcningar. Ett fbrsё k skunc gё ras att gcnom

uppvaktning hos forskningsradets publiccrings―

namnd utvcrka cn omprё vning av dcss inst,11-

ning till Entomologisk Tidskrift.

Lundakonfcrcnscns synpunktcr sammanfatta―
dcs i cn skrivclsc till publiccringsnamndcn av

dcn 10 januari 1976,undertecknad av rcprcscn―

tantcr f6r Svcrigcs fenl cntomologiska fё rcningar

samt av yrkesentomologcr i lcdandc bcfattning―

ar.

Nasta handclsc av bctydelse blcv ctt infor―

mcnt sammantridc dcn 14 septembcr 1976 mel―

lan radcts publiceringsnamnd och represcntantcr

f6r svcnsk entomologisk forskning Namnden
sthndc sig darvid tt avviSandc t‖ l cntomologcr―

nas fasta ёnskan Om en blandad tidskrift som

dcivis riktade sig till cn internationcn l,sekrcts.

Mcn dct stod dock klart f6r de cntomologiska

delcgaterna att dc mastc acccptera cn stark fё r―

indring av tidskriftcns innchil i riktning mot

klar dominans av uppsatser pa svenska.

Mcd namnda sanlmantradc sOm bakgrund ut―

arbctadcs efter samrid incd de lokala f6rcningar―

na cn skrivclse av dcn l oktober 1976 som sam―

manfattadc cntomologcrnas modiflcradc syn―

punktcr pa Entomologisk Tidskrifts innchall och

utformning Skrivclscn,′ som avcn belySte dcn
ckononliska aspckten,upptOgs positivt av forsk―

ningsradct. En viss kompronliss var darmcd
nadd,。 ch cftcrsom tidskriftcn scdan dcss crhal_

Ht ansiag fran radet,bё r dct flnnas anlcdning till

f6rsiktig optimism bctrattandc den sckclganlla

publikationcns fOrtsatta cxistens. Mcn Entomo―

10gisk Tidskrift bcgar sitt jubileum mcd starkt

fё r,ndrat ansiktc,och avcn om dcn spccialisera―

de nordiska tidskriften Entomologica Scandina―

vica undcr lcdning av sin encrgiskc redaktё r

Lcnnart Cederholin numcra syncs sta pa nagor_
lunda sakra fё ttcr, sa ar det, oavsctt cnskilda

tidskriftcrs ёdcn,cn ёppen fraga onl dc av statcn

vidtagna fёrandringarna varit till fёrdel 16r

svcnsk cntomologisk forskning.

Nara samband mcd nu skildradc handclscr ha_

dc dct sammantrade som agdc rum pa Riksmusc‐
um dcn 14 scptcmber 1976 omedclbart cftcr kon―

fcrcnscn mcd forskningsridet  Dc narvarandc

representanterna fbr Entomologiska Fё rcningen
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i Stockholm, Entomologiska Shllskapet i Lund,

vastsvcnska Entomologklubben, Entomologis―

ka Fё reningcn i Uppland och Ncrikcs Entomolo―

giska Sanskap fattade darvid bcslut om stiftandct

av en riksfё rcning mcd namnct Svcriges Ento―

mologiska Fё rcning som har till uppgift att fram_

ja cntomologicn i Svcrige bl a.gcnom att utgc cn

for dc ansiutna fё rcningarna gcmensanl tidskrift

kanad Entomologisk Tidskrift Samtidigt utarbe‐

tadcs och antogs preHminara stadgar.

Men min skildring av fё rcningens publika―

tionsverksamhct skullc bli antfё r Ofullstandig Om

jag intc atcrkomme till dess utgivandc av

Svensk lnscktfauna och dcn rad av nya delar i

dcnna scric som sctt dagens buS CftCr Aurivillii

tid Undcr 40‐ och 50-talen utkom dclar behand―

landc smattarilgruppcr brfattade av Bcnander,

bladhornade skalbaggar av Landin, jordlё parc

av Lindroth, stritar av Ossiannilsson och flug―

gruppcr av RingdahI En remarkabcl prcstation

varjlgmastaren fil dr h c.Thure Palms bear―

bctning av den st6rsta nordiska skalbaggfanlijcn

Staphylinidac(kortvingar)Som utgavs i 7 haftcn

fran 1948 till 1972 och omfattadc 985 sidor.
Palins arbete ar av sarskilt vardc eftersom dct

har antligen gavs cn inodcrn ёversikt av hcla den

nordcuropciska faunan av denna famit som hr si

rik pa kritiska grupper och spccinka hё gnordiska

artcr.

Trots ana anstringningar ar dct naturligtvis

bara en ringa dcl av Sveriges 20.000 inscktarter

som kunnat behandlas i Svcnsk lnscktfauna.
Dryga tryckningskostnadcr och otillrackligt an―

tal inhcmska spccialister har bidragit till ctt lang―

samt utgivningstempo och ctt blygsamt resultat.

Av dcssa skal inns dct vttl knappast anlcdning

bcklaga att fortsatt utgivning av Svensk lnsekt―

fauna under senarc ar blivit inaktucn genom dcn

lyckosamma startcn av dcn cngclsksprakiga
Fauna Entomologica Scandinavica Av denna
faunaserie,sonl understё ds av de nordiska forsk―

ningsridcn gcmensamt, har 8 avslutadc voly―

mcr utkonl,lit scdan 1973, och scricns fram‐

gangsrikc rcdaktё r Leif Lyneborg,Kёpcnhamn,
har nyligen kunnat mcddcla att mer an 60 voly―

mer ar undcr f6rbcrcdclsc, varav 2-5 bcraknas

utkomma per ar.Tack vare dcn cngclsksprakiga

tcXtcn kan Europas icdande spccialistcr inom
rcspcktivc gruppcr paraknas sOnl fё l・fattarc. Ur

cn vidarc synpunkt mastc denna utveckling hal―
sas med stor tillfredssthHelse

Under det kvartssekcljag var ord“ randc flln―



I l8 Lars Brundin

PrOfessOr Edvard Syiv`n,

ordfbrandc 1977-

geradc som Entomologiska F6reningcns mang―

bctrodda sckreterarc Tord Nyhol■ 1, Arnold
Stenmark,Gunvor Hcrne‐ Nordlund,Iく arl―」ohan
Hedqvist och Hakan Elrnquist i nu nimnd ord―

ning.Dcn senarc ar allt」 amti funktion.

Den Sylv6nska perioden,1977-

Dcn period som inicddes med att professor

Edvard Sylv6n valdes till min eftertradare pa

ordf6randcpostcn har fbrhOppningsvis knappast
mer an bё ttat.Men en myckct betydelscfull han_
deisc nnns rcdan att notcra. Pa sanlmantradet

den 25 scptembcr 1978 kunde nanlligen den nye
ordfё randcn mcddela att fё rcningens hederslc‐

damot dr.Thurc Palm donerat cn summa pa
100.000 kronor till en fond som skan kallas''Ma―

ria Och Thure Palms stipendiefond''.Bcrattigadc

att sёka stipendium ar sk。 lungdom och stude‐
randc vid universiteten sOm annu ei aVSlutat

grundkurs i biologi.Dc fё rsta Palln― stipendierna

utdeladcs i april detta ar

Glimtar ur fbreningslivet

En sammanslutning av Entomologiska Fё rc‐

ningens natur lever intc bara genonl sin publika―

tionsverksamhct utan i h6g grad ocksa gcnom

den gcmenskap Och det tankcutbytc sonl skapas

gcnOm sammankomstcr med 15redrag och cftcr―

おりandC gemytlig samvaro.

Antalet arligcn hallna sammantradcn har vari‐

erat undcr arens lopp. 
～
Icdan man i bё ttan aV

brcningcns tilivaro nttde sig med 4 samman―

komstcr arligen,fann man det smaningOm anda_
malsenligt att mё tas betydligt oftarc.Maximum

naddcs under 1940‐ och 1950-talen med 9-11
sammantraden pcr ar,vilkct bl.a vittnar gott om

vcderbё rande sekreterarcs fё rmaga att skaffa
lampliga fё redragshanarc.Numera ligger antalet

宙d718.
Undcr manga dcccnnier alltifran f6reningens

bildandc h61l sig antalet deltagare i dc ordinaric

sammantradcna kring 20-talct pcrsOner En klar
ёkning skeddc under Lindroths tid som sckrctc―

rare undcr 1940‐talct,da mё tena bcvistadcs av i

medclta1 34 medlcmmar Denna siffl・ a h61l sig i

stort sett undcr 1950‐ talct. Mcn under 1960-talct

vidtog atcr en markant stcgring till ctt mcdeltal

av 46 m6tesdeltagare, och tcndenscn fortsatte

under 1970-talct som gav ctt medeltal av 54 pcr―

soncr. Samtidigt ёkade den rclativa andelcn av
yngre deltagarc mycket starkt.Sannolikt ar dcn_

na gll街 andc utVeckling ctt uttryck f6r det ёkadc
intressc fё r natur,faltstudicr och naturvard som

snabbt spritt sig inom ant vidare kretsar undcr

scnarc tid.

Sedan ncra decennicr halls inget fё redrag vid

h6stens fёrsta sammantride som helt agnas at
vad som ben,mncs''sommarens skё rd'' Ordet
ar da fritt f6r demonstrationer av och kommcnta―

rer till fynd av s,1lsyntarc arter,en program―

punkt sonl annars far spela cn incra underordnad

roH. Men dcltagandet brukar vara sarskilt stort

dcn kv,1l som●udcr pa''sommarens skё rd''.

Vad fё redragcn bctriffar skullc dct f6ra allde‐

lcs fё rlangt att erinra om vad protokollen har att

bcratta om mangfalden av dc amncn som av‐
handlats under arens lopp Och om den inblick

detta gcr i utvecklingcn inom ollka grcnar av

svcnsk cntomologisk forskning. Inte minst av―

spcglar fbrcdragcn dcn valdiga ёkning sOnl skctt

日
■
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i fraga om antalct forsknings― Och insamlingsrc―

sor till frammandc lander och varldsdclar fё re‐

tagna av f6rcningens mcdlemmar Ett populart

inslag i amncsvalet har under senare tid blivit de

da och di spCcicnt for dc yngrc medlemmarna

anordnadc tcmakvttHarna.
Albert Tungrcn berattar i sin historik til1 50‐

arttubilcct att sammantradena underお rcningens

fё rsta ar Ofta hё lls i profcssOr Sandahis eller

nagon annan lcdamots hem mcn att dc snartflyt‐

tadcs till HOtell Phocnix som fё rblev stamsthnc

■am tin sekclskiftct da man ёvcrgick till Grand

Rcstaurant National.Enligt Tungrcn fё ttagadcS
man darifran av dcn modarna danscn l b6可 an av
20‐talct och drog fbr nagra arin pa Iく 。nstnarshu―

set l」 ndcr en langrc tid cller fram till andra

varldskrigct sammantraddc sedan fё rcningcn

mcstadcls pa Farmaceutiska F6rcningen Ento‐

mologiska Fё rcningens storstadsliv var darmed

avslutat Pa sin vag mot allt enklare och darmcd

billigarc umgangesformcr flyttade fё reningen ut

till SkOgshёgsk01an och fr.o.m. 1941 till Riksmu―

scum dar man scdan dess haft fёrmancn att fa

stanna.De som maligcn saknade dcn tidigarc
obligatoriska sup6n och rcstaurantscrviccn klaga‐

dc intc och man nttdC Sig mcd dcn av klubbmas_

tarcn Rcn6 Malaisc scrveradc sillsalladen kOm‐

plettcrad mcd 61 och kaffc mcd br6d.Quantum

satis mcdtOgs och tillskOtt kunde erhanas av
klubbmastaren till inkё pspris. Det scnastc dc―

cenniet har fё r 6vrigt karaktariserats av en allt

starkare konccntration mot kaffct.Aven var fё r_

cning arju numera i stOr utstrackning bilburcn.

Undcr dcn roliga tid di Carl Lindroth var sck―

rctcrarc brhadCS stimningen av dc vanligen ral―

jerandc tacktal som dcnnc h611■ 5r kv,1lcns brc‐

dragshallare.I cgcnskap av fё rcningcns flitigastc

foredragshallare blev prOfcssOr Tragardh ofta

Offcr fё r dc Lindrothska tacktalcn.Tragardh gil―

lade intc vanvё rdnad,och ah6rarnas ntte mins_
kadcs tt av att gc akt pa dcn misstanksamhct

mcd vilkcn han fё udC Vatte skiftning i dc Ovanta‐
de turcrna i tackct,som vanligcn fё ranleddc ho‐

nom att lcvcrcra ctt tillrattalaggande

Dct ar nu trc ar sedan Carl Lindroth ёverlim―
nade till mig ett kuvcrt och bad inig se till att dcss

innchall v,l bcvarades Lindroths paskriftlyder:
''(珀 6slaget vid Frcscati dcn 17.I. 1947''.Innehal‐

lct utgё rs av akter rё rande dct intcrmezzo som
intraffade namnda datum i sviterna cftcr ctt sam‐

mantradc i Entomologiska Fёrcningen  F6rc―
dragshallarc var davarandc doccntcn,scdermcra
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professorn och kanslern fё r Finlands univcrsitct

Ernst Palm6n, Hclsingfors  Eftersitsen blev

ovanHgt livlig Och iangvarig, men httdpunkten
naddes fё rst vid筍 01Va avtagct som inlcddes rned

att Palm6n fran barriarcn pa trcttc Vaningen i

Riksmusccts Stora hall i ren livsgll街 e lat sin

portfbu mcd glasade skioptikonbildcr falla ncr pa

stengolvct framf6r clcfantskeletten. De 9 narva_

rande lat sina rockar och hattar fё ua Cfter.Sedan
vidtOg dans kring spillrorna av Palln6ns sklopti‐

konbildcr,varvid eJ observerades att nattvakten

stod g6md bakom en pclarc. I sin omgicndc
rapport till rnusccts dircktё r professor Halle an‐

fё rde nattvaktcn bl.a.fOliandC:

''I anlcdning av Entomologiska f6reningens

busaktiga uppfё randc i natt, serjag m●  nё dSa‐

kad namna nagra cxcmpel:Portf6jer,huvudbo‐

nadcr och andra kladcspersedlar kastadcs fran 3

tr.och ncr. En vcritabel kriksdans med flaggor,

sopkvastar och sn6skovlar f6rsigick i hallen ined

ilvral som kunnat vacka dё da Detta fё rsiggick

menan kl. 1_2 av ca 7-8 personer. Da ju dcssa
hёrde till personalen troddc jag mig tt bcrittigad

att ingripa, men anser jag dctta varit absolut

nёdvandigt va“ёrjag ёnskar upplysning hurjag
bё r fё rfara vid en ev upprcpning.Tydliga spar i

hancn gcr cn liten fё rest,1lning hur dct hcla gatt

till, som till cxcmpcl galochen som hanger pa
elcfantbeten,allt skrap pa g。 lvct osv.

Nattvaktcn''

Pa detta dokumcnttillaggcr prOf Halle atting―

en av museets personal var narvarande och att
utёver vad nattvakten rapporterat bitar av skiop―

tikonbilder ligo kringstr6dda pa g。lvet i nedre

hallcn pa sadant satt att de uppcnbarligen blivit

nedkastadc fran ёvcrsta vaningCn.

Med anledning av vad som fё rsiggatt dёmde
profcssOr Hallc Entomologiska F6rcningcn till

tva manaders fёrvisning frin Riksmuseet, ett

straff som senarc sanktcs till en manad scdan

fё reningens styrclsc i cn skrivelsc uttalat sitt be―

klagandc Och nagra av de skyldiga,Brundin,Bu‐

tovitsch Och Lindroth, personligcn framfё rt en

ursakt.Jag kan tillagga att audicnscns nagOt fё r_

tatade stamning lattadc betydligt nar vi bugade

oss ut och Hanc bcklagade att han intc ttalv fatt

vara med om dcn tydligcn myckct roliga tillsthn―

ningen

Mcd den nu 6ppct crkanda flackcn pa sin van―
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dcl langt bakom sig blickar Entomologiska Fё r―

cningcn i dag frimodigt mot framtiden Dcn br‐

havcr sig f6rvisso ickc ёvcr vad dcn hittills fё r‐

matt utratta till cntomologicns fromma Mcn det

inns en fast medvctcnhet om att dct ideena ar_

bete som prcstcrats satt sina spar och att fr6n har

satts som stundom burit riklig flukt Men det star

samtidigt klart att vi i dag― nar vi rlrar Entomo―

logiska Fё rcningcns i Stockholm 100‐ arttubile‐

um och scr tillbaka pa dcss historia ― har en

sarsknd anlcdning att med d」 up tacksamhct tin‐

ka pl dc bortgangna entomologcr som tillh6rt

brcningcn och som i sJhiva vcrkct statt br dct

aHra mesta av dcss insatscr.

ENTOⅣ10LOGICA SCANDINAVICAs
Nya Ⅳlodell fёr prenumeration

Manga av dc nordiska cntomologerna har klagat

ёvcr att tidskriftsprcnumcrationerna blivit ant

dyrarc och givit allt nlindrc stoff i vattC haft,,

som varit av direkt intressc fё r prenumeranten.

Ent. scand gick i varas ut med cn cnkat till ett

antal,slumpmassigt Valda cntomologcri Norden.

vi fragadc bl.a.eftcr intrcssct fё r en typ av pre―

numcration och fann att 83う るav de sonl svarade

var positiva cllcr myckct positiva dartill Den

Nya Modcncn innebar attrnan prcnumercrar cn―

dast pa dct cncr de entOmologiska amncsom_
rade(n), som man hr specicnt intrcsserad av.

Detta bctalar man fё r och slippcr darmed utgif―

ten fOr ant annat,sonl man kanske andl intc lh―

ser.Fё r att detta skan fungCra mastc sidantalet i

argangen ёkas(annars arju intc vattc amnesOm_

ride tillrackligt mcd material inom cn arging)

。ch amncsomradena far intc g6ras sa sma att an_

talct prenumcrantcr blir oekonomiskt litet Dct

komincr alltsa iven i fortshttningcn att bli sa att

en viss dcl av uppsatscrna kan ko■ lrna att ligga

nagot bredvid dct ccntrala intrcsscomridet,Inc n

vi raknar ined att ingct bidrag skaH vara ointrcs―

sant cllcrinte gi att utnyt」 a.F6bande Omrade(n)
har utvalts(nr l ingari ana prcnumcrationer;om

man valicr flCra av omradcna 2-10 crhi‖ cs en‐

dast en uppshttning av nr l!):

1.Alman systcmatik och fylogcni -2.Colc―

optera och Strcpsiptera - 3. Lepidoptcra. 一

4.Hymcnoptcra -5 Hcmiptera.-6.Diptcra.
- 7. ''SIandor''′ Ephcmcroptcra, Mccoptera,
Ncuroptcra, Odonata, Plecoptcra och Psocop―

teraノ . - 8  Marklevandc grupper/Chilopoda,
concmb。 la, Diplopoda, Diplura, Pauropoda,
Symphyla och Thysanura/. - 9. Spindlar och

kvalster. - 10 0vriga grupper/i Nordcn: Thy‐

sanoptcra, SiphOnaptcra, Anoplura och Mallo―
phaga′ .

Arbetena crhancs i fornl av sartryCk,haftadc i

ryggen Detta inncbar en intc ov,scntlig fё rdy―

ring av framstillningen, mcn arbcten av denna
typ har en ling livslangd och vi raknar mcd att

uppsatserna dessutom skall blilattare att hantera

och iasa.utsandning Sker samtidigt incd att tid―

skrnshaftena skickas ut, alltsi 4 ggr pcr ar.

ornfangCt ёkas fran nuvarandc 320 sidor til1 480

i ett brsta steg.Vattc arbCtC kommcr att brses

mcd en amnesbetcckning och cttlё pnummer fё r

omradct fё r att prcnumcrantcrna skall kunna

kontroncra att de crhallit samtliga uppsatser

(tcx HYM 01).
Prenumerationcn kostar O,50/trycksida.Dctta

mcdfёr att kostnadcn blir ollka fё r olika amncs―

。mradcn,。 ch kan avcn variera frin ar till ar En

initialbetalning om Skr 50 crlagges Och vid vattc

utsandning av uppsatscr sker cn cnkcl rcdovis―

ning av kontost,1lningen pa adrcssctikctten pa

kuvcrtet.Nar kontot gar rnot O kominer ettinbc‐

talningskort pa nya 50 kronor att utskickas.

VattC ar kOmmcr cn fullstandig brteckning

ёver samtliga publiccradc arbeten att tillstanas

samtliga prcnumcranter;denna fё rtcckning skic―

kas avcn til1 6vriga,sonl sa ёnskar.

Slutligen: den normala prenumcrationcn fё r

medlemmar pa Ent.scand kommcr atti obr―
andrad fOrm rlnnas kvar Eftcrsonl antalet sidor

6kar mcd 50'る komincr priset ocksi att ёka pa

motsvarandc satt till l10:一 .
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Redaktё r fё r Ent.scand.
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