
Osslan Larsen 70 ir

Denna hyllning ir nagot fё rsenad, eftersom h6gtidsdagen infё ll den 18

februari 1970. NIen det hade varit varre att lita den gl obemarkt fё rbi.
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Lunds Universitet och fangslades redan frin bё rian av entOmologin. Han
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arbete.
Efter magisterexamen 1926 blev Lars6n liroverksl五 rare, utnimndes till

lektor i Hallnstad 1940,Inen iterbё rdades till Lund som lektor vid Katedral‐

skolan 1943.F61jande ar blev han docent i entomologi vid Lunds Universitet
Och 1962 fick han professors namn. Under sina mer in 40 1r son■ larare

slippte han aldrig kontakten lned prilnarforskningen.
St6rre delen av sin vetenskapliga verksalnhet har Lars`n agnat it Hell■ i‐

ptera,sarskilt de vattenlevande formerna,Inen det har skett pl ett synnerligen
mingsidigt sitt. Han har nlindre intresserat sig fё r systematiken in fё r

diurens anatonli, men beskrivningen av olika organsystem har aldrig blivit
sjilvindamil utan alltid tolkats solll ett uttryck fё r deras funktion.
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sOnl it vad vi nu skulle kalla ittΠ lfёrande etologi.
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Flcra andra organsysteln har noggrant undersё kts av Larsё n. Sminingon■
har han konlnlit att alltiner agna sitt intresse at insekternas lokomotion och
den sardeles invecklade apparat av muskler och skleriter som mё jligg6r deras

stillfё rflyttning,bide pa land,i vatten och i luften.Han har dirvid utvidgat
fёremalen fёr sina observationer till andra insektordlllingar, isynnerhet
Coleoptera. Det grundliggande arbetet framfё r andra ir 》On the morpho‐
logy and function of the locomotor organs Of the Gyrinidae and other Cole‐
optera》 (Op.Ent.,Suppl.XXX,1966).

Sonl dissektOr ar Lars6n o6vertriffad.En betydande konsullltion av cigarr‐
cigarretter har inte fitt honom att darra pl handen infё r den Πlinsta insekt
一一ju nlindre desto bittre.Da han en ging erbjё ds att solll diSSektionsobjekt
ge sig pl en Dytiscus,avvisade han djuret lned fё rakt:》 Det hr sonl att skara
i en gris》 . Hans fё rmiga att tredilnensionellt rita av skleriter och muskler
ar ocksi enastiende. I sjilva verket ir han Nordens frimste insektanatom
och har fi jimnlikar pi andra hill i virlden.

Inom Entomologiska Sttllskapet i Lund har han varit en av de trognaste.
Hall invaldes i styrelsen redan 1923, var sekreterare 1926--27 och har allt―
sedan 1936-― i35 ar!――fungerat som vice ordfё rande.

Ossian Lars6n har en ovanlig fё rmiga att sprida trivsel omkring sig.IIan
ar Oerhёrt litt att samarbeta llled,inte pa grund av eftergivenhet Och allmttn
sn■ 1lhet, utan darfё r att han ar funkonlligt saklig, fri frin prestige Och
personlig fifinga. Om hallL rikar triffa minniskor av motsatt slag__Och
diagnOsen staller han mycket snabbt一 ―ut16ser deras beteende bara ett roat
sn■ileende frin hans sida.En fё rlitande humOr ar hans kinnemirke.

Vi ёnskar Ossian Lars6n fortsatt glidje i forskningen.NagOn avmattning
har innu inte kunnat iakttas.

carr ff.Lご llごrο rh

E"′ o″οJ rs.ノ″′ ,7.″ ′-4,ゴ,″θ


