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Året var 1970 och min familj hade som de 
första svenska turisterna spenderat en vecka i 
Enver Hoxhas maoistiska Albanien. Som ny-                
bliven skalbaggsintresserad hade jag under re-
sans besök på kolchoser och mönsterfabriker 
samlat in några färggranna guldbaggesläktingar 
i tistlar i en vägkant och hade också fått tips om 
att det fanns en man på Zoologiska institutionen i 
Lund som kunde sätta namn på dem. En höstdag 
samma år vandrade sålunda en lätt nervös fem-
tonåring de tre trapporna upp till Entomologiska 
avdelningen på Zoologen i Lund och knackade 
på dörren till docent Landins rum. En vänlig röst 
uppmanade mig att träda in. Bakom skrivbordet 
och dess bokhögar kikade ett kraftfullt, jovialiskt 
ansikte med ett par nyfikna ögon fram. Strax fann 
vi oss inbegripna i ett livligt samtal om skalbag-
gar och samlande, och lådan med baggar över-
lämnades andaktsfullt för bestämning. Detta var 
inledningen på en lång och på alla plan givande 
bekantskap. 

Bengt-Olof Landin, på Zootis och bland vän-
ner och kolleger rättare känd som BOL (uttalat 
som ‘boll’) föddes i Hudiksvall 24 april 1925. 
Fadern, civilingenjören Carl-August Landin, ar-
betade med den nya järnvägssträckningen längs 
norrlandskusten, medan modern, Ada Debora, 
skötte hemmet. Faderns rörliga arbete medförde 
en del förflyttningar för familjen, bl.a. till Jätten-
dal och Umeå, och det var först när arbetsorten 
blev Stockholm som flyttdammet lade sig för 
gott. Efter skolgång i Stocksund tog Bengt-Olof 
1944 studentexamen på Norra Latin i Stockholm, 
bl.a. med sex års latinstudier i bagaget. 

Gymnasie- och studentåren blev synnerli-
gen livaktiga, trots det allvarliga världsläget i 
början av 1940-talet. Genom en inspirerande 
biologilärare och goda skolkamrater odlades in-
tresset för natur och småkryp. Jordlöparspecialis-
ten Carl H. Lindroth verkade vid denna tid som 
lektor på läroverket i Djursholm och som inspi-
rerande sekreterare i Entomologiska Föreningen 
i Stockholm. På eget initiativ startade Lindroth år 
1941 ungdomssektionen ‘Entomologklubben’, 
till vilken Bengt-Olof snart anslöt sig. Bland 
kamraterna märktes Tom Flensburg, Hans-Erik 

Nissen, Tor-Erik Leiler, Lennart von Post, Per 
Prütz, Bengt Rapp, Bror Hanson och Sverker 
Bäckström, senare även en viss Tomas Tran-
strömer. En hektisk verksamhet utvecklades, där 
exkursioner företogs och möten på Riksmuséet 
eller hemma hos varandra stod på dagordningen. 
Intresset för entomologi tog ordentlig fart, och 
Sune Daelander blev under dessa år en gärna an-
litad exkursionskamrat. Ett par längre resor, bl.a. 
till Hälsingland och till Abisko-området, genom-
fördes med givande insamlingsresultat. 

Hösten 1945 avknoppades Föreningen ‘Ento-
mologen’ ur Entomologklubben och med Bengt-
Olof som ordförande. Samtidigt påbörjades ut-
givningen av medlemsbladet ‘Entomologen’, 
som han också redigerade. Strax innan hade 
Bengt-Olof även debuterat som författare i En-
tomologisk Tidskrift (se nedan), och snart flöt ur 
pennan det ena opuset efter det andra, varvid fokus 
främst låg på jordlöpare och bladhorningar. Här-
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Figur 1. Bengt-Olof Landin.  Ateljefoto (ca 1985).
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vidlag torde hans goda förhållande med Lind-
roth ha spelat roll. Vägen mot fortsatta studier i 
zoologi och botanik syntes utstakad, och sådana 
påbörjades också. Emellertid uppenbarade sig 
ett mindre hinder när trebetygsuppsatsen i en-
tomologi skulle skrivas. Ämnet fanns nämligen 
bara i Lund. Han såg sig därvid föranlåten att 
styra kosan söderut, mot Lund, vilket han också 
gjorde 1945. Beslutet kom att bli livsavgörande 
på mer än ett sätt. Samma sommar besökte han 
Nils Alarik Kemner, föreståndare för den En-
tomologiska avdelningen, som erbjöd en tjänst 
som e.o. amanuens. Strax innan, på tåget till 
Kristinebergs Marinbiologiska Station, hade 
han även mött tomelillatösen, tillika zoologistu-
deranden, Silluf Andrén. Hon skulle sedermera 
bli hans lagvigda, och trogna kamrat på livsre-
san (strandkryparsläktet Silluvia bär f.ö. hennes 
namn). 

Hösten 1946 flyttade Bengt-Olof till Lund, 
varvid han lite turligt kunde överta Karl-Georg 
Wingstrands rum på Akademiska Föreningen - 
det s.k. Gyllenkrokska - beläget i det sydöstra 
tornet, först utan stipendium, senare med. Han 
engagerade sig omgående i det vitala studentliv-
et, blev snart stadig matgäst bland spexare och 
sångare på Thomanderska studenthemmet, och 
utvecklade sina sociala talanger fullt ut. Två hu-
vudfåror framträdde snart: den entomologiska 
och den spexologiska. I båda fallen firade hans 
utomordentliga författarkvalitéer triumfer. Spex 
skrevs och framfördes, såväl i Stockholm (från 
1945) som i Lund (1951-1990). Under 50-talet 
såg flera legendariska Zootis-spex dagens ljus, 
och det var då som Bengt-Olof även inträdde i 
sin berömda roll som Farao i urspexet Uarda. 
Parallellt fördjupade han studierna av framför 
allt dyngbaggarnas stora och intressanta grupp, 
dock utan att helt släppa taget om jordlöparna. 
En remarkabel upptäckt gjordes när han vid fo-
ten av Kåsebergaåsen i Löderup, nära Sillufs 
föräldrahus, fann den för Norden nya carabiden 
Harpalus autumnalis (Duft.), ännu i denna dag 
endast känd därifrån. 

Mårtensafton 1948 gifte sig Silluf och Bengt-
Olof, och två år senare föddes sonen Jochum. 
Samtidigt tillträdde han en tjänst som förste 
amanuens på Zoologen, några år senare även 
en som förste assistent. Från Södra Esplanaden 
gick flyttlasset till Brunnsgatan (för att år 1967 
ända på Vapenkroken). Under första halvan av 
1950-talet etablerade han sig på allvar i det lun-
densiska studentlivet, med flera uppdrag inom 
Studentkåren (bl.a. kårvice 1953) och Aka-
demiska Föreningen, samt på tidningen Lun-
dagård (1954). På den senares redaktion gjorde 
han en dag bekantskap med en ung, lovande 
tecknare vid namn Gunnar Brusewitz. Bekant-
skapen kom att utvecklas till en trofast och 
livslång vänskap. En sådan uppstod även med 
en annan tillfällig lundabesökare, den välkände 
men då ganska färske estradören Povel Ramel, 
som Bengt-Olof ‘beordrades att ta hand om’ i 
samband med ett uppdrag i karnevalskommittén 
1950. Båda exemplifierar hans välutvecklade 
sällskapstalang och charmerande person, drag 
som även skulle visa sig vara nyttiga i andra 
sammanhang. 

År 1954 avlades filosofie kandidatexamen, 

Figur 2. Silluf & Bengt-Olof Landins exlibris (tillver-
kat ca 1955). Foto. M. Sörensson.
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fyra år senare följd av licensiatexamen. Dyng-
baggestudierna var nu inne i ett intensivt skede. 
Typstudier, genomgångar och revisioner av 
äldre auktorers samlingar (Linné, Fabricius, 
Zetterstedt), resor till muséer i London, Paris, 
Bryssel och Köpenhamn, åtföljdes av bearbet-
ningar av geografiskt avgränsade faunor, t.ex. 
Kap Verde-öarnas, Azorernas och New Found-
lands. Den dåligt kända afrikanska aphodiid-
faunan erbjöd också ett intressant fält.  Sam-
tidigt producerades en länge emotsedd volym 
om bladhorningar i den populära serien Svensk 
Insektfauna. Tillsammans med den tidigare ut-
komna lilla skriften ‘Insekter i färg’, och senare 
även delarna i Fältfauna-serien, har den utgjort 
ett viktigt stimulus för landets entomologer och 
varaktigt bidrag till utforskandet av landets in-
sekter. 

I september 1956 drabbades Bengt-Olof av 
en svår motgång i det att han utvecklade dia-
betes. Sjukdomen följde honom livet ut och 
innebar en lika oväntad som svårbemästrad på-
frestning i det dagliga livet. Men trots återkom-
mande problem fortsattes publikationsverksam-
heten oförtrutet, nu med doktorsgraden som 
mål, samtidigt som sällskaps- och förenings-
livet blomstrade. Med sitt utvecklade sinne för 
spirituell skrift- och talekonst intog han på ett 
naturligt sätt framstående positioner i flera so-
ciala samfund och sällskap, t.ex. Sankt Jœns 
Gille, Björnjägarna, Conchologiska Sällskapet, 
Heimdal, Martialissamfundet, Ornithorrhyn-
chus och Uarda-akademien. I Uarda-akademien 
innehade han redan från begynnelsen posten 
som s.k. ständig sekreterare och den för alla upp-
tåg ständigt hörsamme legenden Sten Bromans 
högra hand. Ett av många sådana var inspelnin-
gen av Fakiren-filmen “Ett svårskött pastorat”, 
efter novellens förlaga och med Broman och 
Åke Ohlmarks som initiatörer och rollinneha-
vare. I rollen som länsman spelade Bengt-Olof 
bl.a. mot Hasse Alfredsson, f.ö. dennes första 
filmroll. Under denna tid verkar sömn mest ha 
varit ett nödvändigt ont som gärna förlades till 
förmiddagarna. Bengt-Olof medverkade även i 
den mer kända filmen “Picassos äventyr”, där 
han spelar en liten roll som spansk präst. 

Även på Zoologen sjösattes i rask takt spex, 
märkliga ritualer och farsartade upptåg, oftast 
i akt och mening att lätta upp och gjuta blod i 

den annars ganska enformiga akademikertillva-
ron. Därvid fick han god hjälp av avdelnings-
kollegor med smak för det illustra (Lindroth, 
Per Brinck, Paul Ardö, Håkan Stenram, Lennart 
Cederholm, Per Inge Persson, Hugo Anders-
son, Gunvor Brinck-Lindroth m.fl.). Under led-
ning av Lindroth arbetade man hårt på dagarna, 
medan kvällar och nätter gav utlopp för allsköns 
kreativitet och burleskerier. Festerna på Helgo-
navägen 3 blev många under denna tid, något 
som även underlättades av att flera amanuenser 
bodde i rum på 4:e våningen och således hade 
‘nära hem’. 

Ett typiskt utslag av tidens akademiska esprit 
utgör den år 1958 iscensatta disputationsak-
ten “Nemesis divinitatis Linnaei” över Linné 
och hans av ofärd plågade apostlar, samt deras 
berömda artefakt ‘Scarabaeus tridentatus’ (ett 
hopplock av en taggbocks kropp och ekoxes hu-
vud som ju t.o.m. lurade Mästaren själv), inklu-
derande - så vitt jag vet - världens enda bevarade 
daguerrotypier av Kalm, Hasselqvist, Thunberg, 
Rolander, Forsskål, Artedi m.fl.. Ett annat är den 
kryptiska trycksaken ‘Slaunch’ (1954) - en spex-
artad dopakt för att fira sjösättandet av en ny art 
fjärilsmygga (beskriven av Sven Berdén) och 
Bengt-Olofs egen nybeskrivna Aphodius ardoei 
(sedermera synonymiserad). 

Påverkad av strömningarna inom ekologi 
och djurgeografi, bl.a. manifesterad i kollegerna 
Lindroths och Brincks talrika skrifter, inledde 
Bengt-Olof under 1950-talet undersökningar 
av olika dyngbaggars och andra koprofagers 
levnadssätt, aktivitet och utveckling. Sommaren 
1954 hade han tillsammans med Per Brinck och 
Gunvor Brinck-Lindroth gjort ett kort strand-
hugg på Fårö, och hade då i en strandnära lam-
bagift, mer eller mindre slumpartat, noterat det 
sjudande insektsliv som de talrika dynghögarna 
av får där ofta uppvisar. Lockad av öns i övrigt 
säregna charm hyrde sällskapet påföljande som-
rar en stuga, varunder Bengt-Olof samtidigt ge-
nomförde en serie observationer och experiment 
vilka 1961 resulterade i en avhandling över 
dyngbaggeekologi som även gav docentkom-
petens. Som docent arbetade han i elva år vid 
avdelningen för entomologi på Zoologen, innan 
han år 1972, och med minimal konkurrens om 
tjänsten, utnämndes till professor i systematisk 
zoologi, särskilt entomologi, vid samma insti-



208

Ent. Tidskr. 131 (2010)Mikael Sörensson

tution. Även om man får intryck av att han då 
efterträdde Carl H. Lindroth och Per Brinck var 
denna tjänst egentligen en ny skapelse och med 
unik tjänstebeskrivning. Utnämningen föregicks 
av en intensiv period av skrivande, varur särskilt 
undersökningen över vissa dyngbaggars flygak-
tivitet och den unika bestämningsserien ‘Fält-
fauna’ såg dagens ljus. Därmed hade han i stort 
sett bränt sitt krut vad entomologin angick, och 
senare publikationer kom att röra sig i delvis an-
dra banor. Professuren skrevs f.ö. senare om för 
att enbart gälla systematisk zoologi. 

För den svenska populärentomologin gjorde 
Bengt-Olof betydande insatser. För skalbaggs-
samlarna är häftet över bladhorningar i Svensk 
Insektfauna välkänt och är fortfarande en viktig 
introduktion till gruppen. På en bredare front 
märks också hans unika projekt “Fältfauna”, ut-
kommen i tre volymer och med nycklar till alla 
släkten inom flertalet insektsordningar, inkl. de 
mångformiga och svåröverskådliga parasitiska 
grupperna bland steklarna. En unik prestation. 
Men hans största framgång torde kanske ändå 
vara den lilla boken “Insekter i färg”, en enkel 
men välskriven introduktion till insekternas 
förtrollade värld, först publicerad 1952. Några 
månader innan sin bortgång kunde han med 

tillfredställelse notera utgivningen av den 11:e   
upplagan!

Enligt Silluf Landin var Bengt-Olofs bib-
liotek ursprungligen av ganska vardagligt slag. 
Bortsett från J. K. Jeromes “Tre män i en båt”, 
som han samlade på och besatt i ett stort antal 
upplagor, var inga andra områden representer-
ade. Det är oklart när exakt samlandet bytte in-
riktning, men det var efter ankomsten till Lund 
som intresset för äldre entomologisk litteratur 
väcktes, särskilt eggad därtill av avdelnings-
kolleger och likasinnade med redan utvecklade 
bibliofila böjelser. Till att börja med handlade 
det om litteratur om bladhorningar, snart nog 
även övrig entomologisk litteratur. Bladhorn-
ingar (Scarabaeoidea) är en grupp av skalbag-
gar med lång kulturhistoria och som fascinerat 
entomologer i alla tider. Redan vid 1800-talets 
ingång hade flertalet svenska arter beskrivits. 
Det innebar att man som dyngbaggetaxonom 
ständigt var hänvisad till 1700-talets litteratur, 
vilken tämligen ofta visade sig bestå av mer eller 
mindre påkostade planschverk, eller extremt 
ovanliga småtryck. Steget till att börja förvärva 
dessa var knappast långt för en receptiv yngling 
som Bengt-Olof. 

Att samla på äldre entomologisk litteratur har 

Figur 3. Bengt-Olof 
Landins exemplar av 
Moses Harris’ beröm-
da fjärilsverk “The 
Aurelian” (1766), 
bundet i grönt prakt-
band. Boken utgör i 
detta fall en mix av 
upplagor, där många 
planscher härrör 
från en senare up-
plaga (1794). Försåld 
å auktion år 2010. 
Foto: M. Sörensson. 



209

Ent. Tidskr. 131 (2010) Till minnet av Bengt-Olof Landin

alltid varit en naturlig, ibland t.o.m. naturnöd-
vändig, företeelse bland taxonomer, det senare 
kanske så mest uttryckt av dem själva. Det 
beror dels på att böckerna aldrig tappar i aktu-
alitet, dels på att de ofta varit besvärliga att upp- 
bringa på offentliga bibliotek. För att kunna be-
driva taxonomisk forskning värd namnet måste 
orginaltexter återkommande konsulteras, och då 
är det bekvämt att ha ‘arbetslitteraturen’ inom 
nära räckhåll. Bengt-Olof noterade naturligtvis 
att äldre kolleger köpte in gammal originallit-
teratur och besatt stora privatbibliotek. Även 
resorna till Paris och London, med sina fantas-
tiska museibibliotek, och inte minst antikvariat, 
inspirerade säkert. Samtidigt var tillgången på 
antikvariska böcker och praktverk god åren efter 
kriget, och priserna anständiga så att även en fat-
tig student hade råd. Så kom det sig att Bengt-
Olof under tidigt 50-tal lade grunden till det som 

senare skulle bli ett av de största, finaste och 
mest innehållsrika, renodlade samlingarna av 
äldre entomologisk litteratur som någonsin hop-
bragts av en privatperson i Norden. Biblioteket i 
källaren på Vapenkroken utvecklades med tiden 
till en formidabel Wunderkammer, och en kväll 
spenderad i denna i övrigt smakfullt inredda 
miljö, inkluderande dess värd, fungerade som en 
tidsresa för den entomologiske bibliofilen. Det 
finns goda skäl att återkomma till hans bibliotek 
i annat sammanhang. 

Men smaken för böcker hade fler dimension-
er. Till saken hör nämligen att Bengt-Olof un-
der en stor del av livet även samlade på svensk 
skönlitteratur i förstautgåvor. Som bildad och 
genuint intresserad humanist var han ingalun-
da fast i entomologin. Det skrivna ordet fasci-              
nerade, och han blev med tiden beläst på svensk 
skönlitteratur, därtill tidigt uppmuntrad av fa-
derns bokklappar till jul. Löwenhjelm, Söder-
berg, Taube och Bellman var några favoriter, lik-
som Fakiren. Själv var han en flyhänt skribent, 
med tiden alltmer fulländad, och med dragning 
åt det sublima. Ordkonstnär och diktare i en och 
samma person. Exempelvis rönte sonettdiktnin-
gen allmän beundran bland vännerna. Stilen var 
lätt men lärd, uttycksfull, ofta med formulerin-
gar som drog åt det drastiska. Här ett exempel 
från Sten Bromans 70-årsdag: 

Hell dig, du njutare och connaisseur
du smuttare på tillvarons Daiquiri
du polyglotte världsman, storvesir i
akademier, samfunds grandseigneur.

Man blir på obeskrivligt gott humör
när du, vid en pokal med utländskt bier i
berättar hur du fann en elzevier i
en bouquinisteboutique vid Sacre-Coeur.
Eller vid tanken på att år från år
din skaparådra finner nya spår
ditt tempo är liksom ditt skratt, demoniskt.

Som pricken över 70-årigt i
skall inom kort din sjunde symfoni
besmeka atmosfären elektroniskt.

I samband med sina dagliga luncher på pen-
sionatet i Sudersand på Fårö hade han år 1955, 
av en ren tillfällighet, gjort författaren och aka-

Figur 4. Titelbladet till Linnei gudomliga vedergäll-
ning i lundensisk tappning (1958), innehållande ko-
pior av de enda bevarade daguerrotypierna av Linné 
och hans apostlar. Text: Benedictus O. Terrain och 
Paulus E. Ardinsulus (B.-O. Landin & Paul Ardö). 
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demiledamoten Lars Gyllenstens bekantskap, 
och han kom att bli en god och betydelsefull 
vän. Genom honom och andra författarvänner 
förädlades den litterära smaken, och han tog allt 
större del av den moderna litteraturen, samtidigt 
som sällskapsmänniskan gärna sökte sig till lit-
terära sammanslutningar och föreningar (Söder-
bergsällskapet, Evert Taube-sällskapet, Piraten-
sällskapet, Bellmansällskapet m.fl.). 

Somrarna vid Sudersand på Fårö, vilka in-
letts med de dyngdoftande excesserna i mitten 
av 50-talet, blev med tiden betydelsefulla reträt-
ter som avnjöts i en paradisiskt belägen liten 
hyrstuga nära havet. Själv minns jag gärna en 
junikväll i månans sken på åttiotalet, när Bengt-
Olof, på sedvanligt sprudlande humör, bjöd på 
sillarumpor och goda historier om forna tiders 
entomologer, allt ackompanjerat av en nysatt, 
mjukt ljusgrön malört. Efter en tung dag i fält 
var jag ganska tröttkörd, och därför kändes stu-
gans milda kvällsdunkel och artemisians lena 
arom i gommen som själslig balsam. Fårös be-
tydelse för Bengt-Olof kan knappast överskat-
tas, vilket inte minst vännen Brusewitz’ talrika 
akvareller och hans egen smått filosofiska text i 
boken om Fårös natur ger besked om. 

Med tiden blev Bengt-Olof själv i viss mån 
en lokalkändis på ön. En av många beramade 
fåröhistorier är t.ex. den när Povel Ramel med 
fru Susanna och Bengt-Olof besökte Ingemar 

Bergman i Dämba - för första och sista gången 
- och Povel råkade stulta rakt in i ett av Mästa-
rens många dramatiska damaffärer. Trots löfte 
om att få komma, samt föreberedande påring-
ning på hans hemliga telefonnummer, blev 
Bergman förstås fly förb-d och skällde ut säll-
skapet efter noter, inkl. den i bilen nu hukande 
Bengt-Olof. Medan de flydde fältet hörde de 
Bergman uppfordrande vråla hur de i h-e hade 
fått tag på hans hemliga nummer. Efter den 
salvan fantiserade de om ett lämpligt straff för 
demonregissören men nöjde sig med ett kort 
brev med texten: “Käre Ingemar! Jag är ledsen 
över att jag med min stab av duktiga agenter 
lyckades få tag i ditt telefonnummer. Här får Du 
tillbaks det, 0498-338 77! Hälsningar, Povel”. 
Till saken hör att just detta nummer var hem-
ligt; Bergmans övriga stod odramatiskt angivna 
i telefonkatalogen.

Med tiden utvecklades Bengt-Olof till något 
av en levande paradox, med en fot i den sju-
dande samtiden, den andra stadigt förankrad i 
fädernas, föregångarnas och de gamla auktorer-
nas mylla. Även om modern forskning inom 
entomologi och systematik fascinerade förblev 
husgudar som Linné, Fabricius, Panzer, Illiger, 
Zetterstedt och Thomson ständigt aktuella. 
Denna uttalade känsla för entomologins histo-
ria uttrycktes i skrift, först i form av intrikata 
utredningar och vetenskapliga bearbetningar 

Figur 5. “Linnaeus an-
ger färdriktningen för 
Hasselquist (söderut) 
och Rolander (västerut). 
Observera hur Rolan-
der noggrant betraktar 
sina ännu fria händer. 
Månne ett varsel?” (ur 
“Nemesis”).  Herrarna 
på bilden är misstänkt 
lika C. H. Lindroth, B.-
O. Landin och Richard 
Dahl (t.h.). Foto. P. 
Kalm (P. Ardö).
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av taxonomisk-nomenklatoriska spörsmål och 
historiskt viktiga samlingar (Geoffroy, Linné, 
Fabricius, Zetterstedt), senare bl.a. genom en 
bibliografisk-historisk översikt över äldre sven-
ska handkolorerade tryck. På ett lyckosamt sätt 
sammansmälte här innehåll med form, varvid 
den äldre entomologiska och taxonomiska bo-
kens vetenskapliga betydelse kombinerades 
med dess likaledes intressanta bokhistorisk-
bibliografiska. 

Som människa var Bengt-Olof informell 
och närmast en antites till forna tiders patolo-
giskt egofixerade professorer. I telefonkatalo-
gen ståtade han utan titel under alla år. Hans 
chosefria sätt att bemöta medmänniskor gjorde 
intryck, liksom det bullrande skrattet, vilket ofta 
tryfferades med en harang av innovativa kraftut-
tryck. Som person var han mer besläktad med 
konstnären och den fria anden. Hennigs kladism 
behandlades exempelvis med viss skepsis, efter-
som metodiken syntes strypa valmöjligheterna 
och måttet - eller åtminstone känslan - av indi-
viduell värdering. Då förordades hellre Ernst 
Mayrs friare och mindre formaliserade fyloge-
netiska metod. Hans lojalitet mot vännerna var 
stor, och han förde bok över alla födelsedagar, 
vilka ofta hågkoms genom brevkort eller tele-
fonsamtal. Djupt vänsäll och starkt känslig mot 
förorätter skymtade en vekare sida bakom den 
jovialiska fasaden.

På åttioårsdagen lät Povel Ramel via telefon 
hälsa honom “välkommen in i det decennium, 
det nionde, som är så lätt att komma in i men 
betydligt svårare att komma ur”. Povel visste 
inte hur rätt han hade. Natten den 25 september 
2006 somnade Bengt-Olof Landin in för gott. 
Därmed försvann den siste formelle banérföra-
ren av den lundensiska akademientomologin 
in i historiens dunkel. Professuren hade i sam-
band med pensioneringen 1990 redan indragits, 
och utsikterna för att den skall återuppstå torde 
inte vara särskilt stora. Även systematiken le-
ver farligt i dessa dagar, och är i Lund i princip 
utraderad från den akademiska kartan i och med 
2009 års uppsägningar. Bekymrad kunde Bengt-
Olof själv konstatera att lundaakademins klena 
intresse, dels för Zoologiska Muséet, med sin 
enorma samling insekter, Nordens största, dels 
för dess kringverksamhet, riskerade att förstöra 
300 års kollektiva ansträngningar och ett oskatt-
bart vetenskapligt arkiv. 

De senaste årens svällande intresse för insek-
ter i allmänhet har visat att entomologi - åtmin-
stone som mänsklig passion - inte är död, tvärt-
om. Människans fascination inför insekternas 
färg- och formrikedom är fortsatt outsläcklig, 
och nya generationer låter sig gärna förföras. I 
fjärilsvingens iriserande glans och månhornbag-
gens trolska uppenbarelse döljes ännu de eviga 
frågorna - och svaren fortsätter att gäcka. Det 

Figur 6. “Linnaeus tar i kretsen 
av lärjungar och blivande änkor 
avsked av resenärerna Thun-
berg och Loefling (den senare 
återvände aldrig)”  (ur “Nem-
esis”). Tidig daguerrotypi med 
fr.v. stående: Rolander (Richard 
Dahl), Forsskål (Håkan Sten-
ram), Loeflings hustru (Chris-
tine Dahl), Artedi (Lennart 
Cederholm), Linnaeus (Carl H. 
Lindroth), Hasselquist (Bengt-
Olof Landin), Artedii hustru 
(Gunvor Brinck-Lindroth), 
Hasselquists hustru (Eva Berg-
ström). Sittande fr.v.: Thunberg 
(Per Brinck), Loefling (Per-Inge 
Persson). Foto. P. Kalm (Paul 
Ardö). 
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anade nog redan Bengt-Olof, liksom många an-
dra före och efter honom, när han i sin ungdom 
anträdde den allt annat än raka banan som en-
tomolog.

Tack
Mitt varma tack till Lennart Cederholm och Gunvor 
Brinck-Lindroth för värdefulla kommentarer till ma-
nus. Ett synnerligen varmt tack vill jag rikta till Sil-
luf Landin för hennes behjälplighet i stort och smått, 
samt den stora generositet och gästfrihet som visats 
mig genom åren. Från djupet av mitt hjärta. 

Mikael Sörensson

Bibliographia Entomologica Landiniana
I föreliggande litteraturlista har flertalet bokre-
censioner, föreningsmeddelanden, personbio-
grafier och lexikonartiklar exkluderats. Likaså 
saknas den ovan nämnda Slaunch, samt artiklar 
inom andra ämnesområden. Under sin student-
tid medverkade Bengt-Olof bl.a. i tidningen 
Lundagård (1954). Där kan man t.ex. hitta re-
censioner under rubriken “BOL recenserar”. 
Senare kom även en del texter och recensioner 
att publiceras i Eskilstuna-kuriren. För Svenskt 
Biografiskt Lexikon skrev han också flera per-
sonbiografier. Entomologiskt är hans eleganta 
summeringar av tilldragelser under Entomolo-
giska Sällskapets föreningsmöten välbekanta. 
Han var sekreterare där under delar av 50-talet 
(se Opuscula Entomologica). 
1943. Ein für Europa neuer Hepialus. – Ent. Tidskr. 

64: 165-166.
1944. Fläckiga myrlejonsländan. – Sv. Faun. Revy 

6(4): 16.
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66: 57-64. 
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(Col. Scarab.). – Op. Ent. 11: 87-93. 
1947. Släktet Amphimallon i Sverige (Col. Scarab.). 

A. solstitialis L. och A. Falléni Gyll. två skilda 
arter. – Op. Ent. 12: 87-93.

1948. Några iakttagelser över Harpalus (Pseudopho-
nus) griseus Panz. (Col. Carab.) i Skåne 1948. – 
Op. Ent. 13: 159-161. 

1949. Entomological results from the Swedish expe-
dition 1934 to Burma and British India. Coleop-
tera: Lamellicornia. Fam. Scarabaeidae. Collect-
ed by René Malaise. – Arkiv för Zoologi Serie 2, 
band 1(2): 3-9.

1949. Dyngbaggar, osnygga men kloka djur. – I: Lin-
droth, C.H. & Notini, G. (red.) Svenska djur. In-
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434. Stockholm.

1949. Ekoxen och noshornsbaggen. Jättarna i vår in-
sektsvärld. – I: Lindroth, C.H. & Notini, G. (red.) 
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79-85. 
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ab.). – Ent. Tidskr. 73: 146-150. 
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holm. [Många upplagor]

1954. Aphodius ardoei n. sp., eine neue Aphodiusart 
aus Schweden (Col. Scarab.). – Op. Ent. 19: 27-
28. 

1954. Systematic notes upon some species of Bur-
mese Carabidae in Museo Civico di Storia Natu-
rale, Genova. – Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 
66: 331-335. 

1955. Coleoptera Lamellicornia. Reports of the 
Lund University Chile Expedition 1948-49. 22. 
– Kungl. Fys. Sällsk. Handl. N.F. 66(14): 1-14. 

1955. Revision der Coleopterengruppe Lamellicornia 
in Zetterstedts “Insecta Lapponica”. – Op. Ent. 
20: 200-207. 
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der Entwicklungsstadien von Geotrupes spiniger 
Marsh. (Col. Scarabaeidae). – Op. Ent. 20: 74-80. 
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Tidskr. 77: 1-18. 

1956. The Fabriciian species of Aphodiini and Ae-
gialiini (Col. Lamellicronia). – Op. Ent. 21: 203-
228. 

1956. The South African species of Aphodius sub-
gen. Pleuraphodius Schmidt (Coleoptera La-
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Hanström. Zoological papers in honour of his six-
ty-fifth birthday November 20th, 1956: 196-204.
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1957. The lectotype of Aphodius fasciatus Fabricius, 
1801 (Col. Scarabaeidae). A supplement. – Op. 
Ent. 22: 191-192. 
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dae. Skalbaggar Coleoptera. – Svensk Insektfau-
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1960. The Fabrician species of Aphodiini (Col. Scara-
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405-408. 

1960. The Lamellicorn beetles of the Azores (Cole-
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of certain Aphodiini. – Bol. Mus. Mun. Funchal 
13(32): 49-84. 

1960. Lamellicorn beetles from Newfoundland and 
Nova Scotia. – Op. Ent. 25: 129-137. 

1961. Ecological studies on dung-beetles. – Op. Ent. 
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manuskript av Pehr Osbeck. Spektra AB, Halm-
stad. 

EPONYMER
Glycyphana landini Miksic, 1968 (Scarabaeidae)
Cyclocephala landini Endrödi, 1964 (Scarabaeidae)
Goliathus landini Endrödi, 1960 (Scarabaeidae) 

[Synonym]
Pleuraphodius landini Endrödi, 1956 (Scarabaeidae)


