
Andreas Strand 75 ar

Liksonl Danmark i Victor Hansen har sin ledande coleopterolog har Norge
sin i Andreas Strand,sOIll den ll juni 1970 fyller 75 ir.Han kan di se till‐
baka pl en ling och frambCingsrik entomologisk verksamhet.

Strand ar fё dd i Haugesund pa Norges vistkust och ir eller rittare var
till yrket telegraftjinsteman. Sonl sidan har han arbetat inom den norska
Telegrafstyrelsen,dttr han har gjort sitt land stora tjinster och bland annat
varit delegat vid konferenser i Ryssland,Indien och USA.NIen sin fritid och
sina pensionirsir har han helhjartat ignat at ett intensivt och allsidigt
utforskande av den norska skalbaggsfaunan.

Otaliga ir de Oftast mycket svira skalbaggsslakten och artgrupper, som
Strand under irens lopp reviderat och utrett,i lninga fall med nybeskriv‐
ning av fё rut okinda arter soll■ fёljd. Pi dessa utredningar har man alltid
kunnat lita,ty Strand har en ovanligt skarp blick fё r systematiska detaljer
och llmnar ingenting ifrin sig utan att till grunden ha trinbOt in i de ofta
invecklade taxonolniska problenlen.Dirvid har han ej sillan haft gOd hjalp
av det olnfattande utlindska jinlfёrelsematerial han genon■ sina fёrbindelser
ined forskare utanfё r Norge fё rskaffat sig. Bland hans stё rre systematiska
arbeten,sOm alldeles sirskilt uppmirksanlmats,kan nimnas beskrivningen
av genitalierna hos de artrika staphylinid‐ sllkterna yyJJαθna,ス rhθォα, oχ y―

pοdα och AIθοchrtrα .De hanliga och honliga organen hos sarntliga nordiska
arter har han i samarbete llled Anders Vik pl ett ёverskidligt sitt avbildat,

till stor nytta fё r alla sonl sysslar ll■ ed dessa kritiska sl農kten.

Genonl resor ti1l olika delar av Norge har Strand fullfё ljt det av hans store
lirofader Thomas Munster inledda utforskandet av den norska skalbaggs―
faunans salllinansittning, varvid sArskild uppmirksamhet ignats landets
nordligaste delar. Ingen nu levande coleopterolog tOrde si vil kinna den
hёgnordiska faunan som Andreas Strand.I synnerhet pa 1930-och 1940-talct
gjorde han lingvariga resor till NIalselven och narliggande omridcn, dar
alltid nya och ovintade upptickter kunde gё ras. Det intressantaste utbytet
erhё lls oftast i samband med ilvarnas hё gvatten pa varen eller fёrsonllnaren,
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di stora mangder driftinaterial(s.k. rusk)inSanllades i sickar, fick torka
till en viss grad och sedan noggrant genomsё ktes pi sitt insektinnehill.I ell

rad uppsatser har Strand skildrat resultatot av dessa resor,och en samnlan‐
fattning av resultaten frin hans farder till Nordnorge och frin hans fbre―
gingares fё religger i hans stitliga arbete p1 629 sidor om 》Nord―Norges
Coleoptera》 , som utkoΠl 1946. Denna bok innehiller ej endast noggranna
uppgifter om de olika arternas utbredning utan ocksa fylliga redogё relser

fёr deras levnadssitt.Och i detta liksom i andra arbeten,t.ex.hans publika‐
tioner pl 1930‐ talet om de norska CarabLIs‐arternas rasbildning, har han
tillika agnat de djurgeografiska sp6rsmllen en ingiende och skarpsinnig
analys.

Strands stora kttnnedonl on■ sitt lands fauna har utnyttjats vid utgivandet

av de nordiska skalbaggskatalogerna 1939 och 1960, i vilka han svarar fbr
de norska uppgifterna. Han har ocksi utarbetat en karta ёver Norge fё r

landets indelning i faunistiska omriden.
År 1965 fick Strand mottaga den vilfё rtianta utinarkelsen som heders―

doktor vid Bergens universitet.
Strands verksamhet sonl coleopterolog skulle vara ofullstindigt belyst,onl

man inte ocksi erinrar om hans hjilpsamhet visa宙 mindre erfama samlare,
som rikat i bryderi vid bestamning av kritiska arter. NIycken tid har hal■
offrat it sidant oegennyttigt arbete,till stort gagn fё r andra.

Andreas minga vinner bland svenska coleopterologer frambttr pa hans
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