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Tor-Erik Leiler - några minnesord
" 1 942, anmäler mig i dec. per telefon till Bror
Thunblad såsom medlem i Entomologiska För
eningen, där j ag icke känner någon. Får den 8
dec. 1 942 års tidskrift mot lösen l 0,35 kr. B lir på
decembermötet invald såsom medlem."
" 1 6. 5 . 1 943 - En lärorik dag då jag lär mig
känna en hel del av "gubbarna" som tala så läst
om sina stora samlingar, och jag som endast har 2
cigarrlådor halvfulla med bara stuckna och dåligt
uppsatta baggar."
Detta är två korta utdrag ur Tor-Erik Leilers
entomologiska dagbok från begynnelsen av hans
bana som entomolog. Idag, 60 år senare, när Tor
Erik har gått bort, är hans namn in skri vet med
stora bokstäver i svensk entomologis historia.
Tor-Erik föddes i Södra Vi i Småland den 1 4
mars 1 9 1 1 och dog den 1 1 augusti 2003 i Vallen
tuna drygt 92 år gammal, i lunginflammation ef
ter en längre tid av hälsoproblem. B arndom och
ungdom tillbringade han i Småland. Fadern Jo
han Edvin försörj de familjen som brikett- och
torvfabrikant i den svåra tiden under och efter
första världskriget när det var brist på det mesta
och inte minst på bränsle. Modern Ellen var
hemmafru som brukligt på den tiden och tog
hand om de tre barnen, Tor-Erik och hans två
systrar. Föräldrarna önskade att Tor-Erik skulle
bli präst men saknade ekonomiska medel och ef
ter avslutad skolgång och realen fick han som 1 7åring åka till Stockholm för att lära sig stå på
egna ben. Efter långdraget jobbsökande började
han som hembiträde. Senare efter en tids väntan
och hjälp av vänner fick han ett jobb på posten,
där han först började som brevbärare samtidigt
som han utbildade sig till postexpeditör på afton
skola. På postkontoret på Strandvägen fick han
börja som expeditör och senare avancerade han
till en specialtjänst som intern postpolis med
uppgift att utreda förfalskningar och pengastöl
der. Tor-Eriks fritidsintressen var av mycket bred
karaktär. Förutom naturintresset, lärde han sig
spela fiol, samlade på frimärken och diverse ku
riösa föremål och inte minst var han intresserad
av poesi, litteratur och språk. Alla som kände ho
nom minns säkert hans personliga och mycket
speciella verbala förmåga. Den första tiden i
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Tor-Erik Leiler under resa i M 'bollet i Gambia 13 jan.
1968. Foto: Åke Holm.

Stockholm flyttade han runt i stan och bytte bo
stadsuppehälle allt eftersom han blev förflyttad
inom postens administration. Å r 1 947 träffade
Tor-Erik sin käraste, fru och livskamrat Karin.
Vid deras första möte på midsommarafton i Tyre
sö visade han nyfångade skalbaggar för två vack
ra systrar och den som föll för hans ovanliga in
tresse och imponerande längd var Karin. Tor
Erik och Karin gifte sig 1 948. Först flyttade de
till Björkhagen och senare till Vallentuna. De
levde ett lyckligt, tyvärr barnlöst, liv tillsammans
fram till luciadagen 1 999 då Karin dog. Karin har
varit en trogen medföljare även på de flesta ento
mologiska resor både inom Sverige och utom
lands och, som en av Tor-Eriks systrar uttryckte
det: -"det bästa med Tor-Erik det är Karin".
Tor-Erik hade alltid varit intresserad av skog
och mark och detta resulterade senare i en hobby
att samla och utforska skalbaggar. Redan som Ii-

ten blev han inspirerad att intressera sig för natu
ren - först av sin far, senare av biologiläraren i
skolan. Men först i trettioårsåldern börj ade han
samla insekter på allvar. Med tiden blev han en
mycket kunnig specialist på vedlevande skal
baggar, främst familjerna Anobiidae och Eucne
midae. Tor-Erik koncentrerade sig inte bara på
att samla vuxna imago, men försökte och lycka
des kläcka många sällsynta och svårfångade ar
ter från larvstadier. Hans stora nyfikenhet och
tålamod ledde till att han lyckades klargöra
många frågetecken i skalbaggarnas utveckling
och biologi. "Att se en larv utvecklas till en skal
bagge är bland det mest spännande", brukade
han säga. Tor-Erik har beskrivit flera skalbaggs
arter och deras utvecklingsstadier och publicerat
ett femtiotal vetenskapliga artiklar både i svens
ka och internationella tidskrifter. Även i dags
pressen publicerade han kortare populärveten
skapliga artiklar, dock under pseudonym.
Många skalbaggar som han fångade beskrevs
också av andra specialister runt om i världen och
en del av de bär idag Tor-Eriks namn som t ex
Chalcionellus leileri Dahlgren, Sipalia leileri
Palm, Enochrus leileri Hebauer, Stenus leileri
Puthz, men även insekter från andra ordningar
samlade Tor-Erik och lämnade till specialister
som bearbetade dessa. Bland dem hittade man
också arter nya för vetenskapen, exempelvis pa
rasitstekeln Vanhornia leileri Hedquist. Ganska
tidigt började Tor-Erik åka och samla utanför
Norden. Först bara i södra Europa och B alkan,
men senare även till Kanarieöarna, Turkiet, Ma
rocko och slutligen till ännu mer exotiska länder
i tropikerna som Gambia, Kenya, Sri Lanka och
Malaysia. Men det ansågs inte seriöst och nästan
som landsförräderi bland svenska amatören
tomologer på den tiden att hålla på med annan
fauna än svensk eller nordisk. Men det var inte
de stora och exotiska skalbaggarna som lockade
honom till tropiska länder. Även i regnskogar
och i öknen använde sig Tor-Erik av insamlings
metoder som sållning, kläckning och insamling
ar på udda biotoper med okonventionella meto
der som gav ett intressant material vilket inte
innehöll så många stora och färggranna arter,
men som var rikt på många intressanta och för
vetenskapen nya arter. Det dröjde dock inte
länge tills Tor-Erik fick både med- och efterföl
jare. Förutom hustrun Karin brukade han resa
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med vännen Thure Palm eller spindelspecialis
ten Åke Holm och några andra.
Även praktisk etomologi som att konstruera ,
insamlingsredskap och preparationsinstrument
var en av Tor-Eriks specialiteter. Så gott som
alla svenska coleopterologer använde i sina
samlingar Tor-Eriks förtryckta etiketter med la
tinska namn.
Å r 1 942 blev Tor-Erik medlem i Stockholms
Entomologiska Förening och i början av 1 950talet blev han invald som ledamot i föreningens
styrelse. Många av oss kommer ihåg hans enga
gerade och ibland hetsiga inlägg i debatter och
diskussioner. Han var inte den som gav sig i för
sta taget och tyckte han annorlunda var han inte
rädd att framföra sina åsikter. Ibland kunde det
hända att andra blev störda av hans näst intill
aggressiva sätt att diskutera, men de flesta lärde
sig att hantera detta och visste att Tor-Erik var
som han var och att bakom det häftiga humöret
fanns en själ som brann för entomologin och en
man med många goda sidor.
När Tor-Erik i mitten av 1 990-talet började få
de första allvarligare ålderdomskrämporna i
form av gråstarr, förlamning i högra handen ef
ter ett slaganfall och den allmänna kraftmins k
ningen kunde han inte längre fortsätta att jobba
med skalbaggar och ta hand om sin samling.
Han donerade då hela samlingen till Naturhisto
riska Riksmuseet i Stockholm. Samlingen inne
håller uppemot 80 000 skalbaggar. Tor-Erik för
de också en noggrann dagbok från alla sina ex
kursioner och skalbaggsresor. I den antecknade
han alla viktiga uppgifter om biotopen, väder
förhållanden och insamlingssättet, men även
vilka kollegor och personer som var med och
speciella eller intressanta händelser. Alla dessa
uppgifter tillsammans med samlingen är ett vik
tigt material för faunistik, taxonomi och natur
skydd och kommer säkert att bli en källa även
för framtida studier och forskning. För att klara
av att bearbeta en så oerhört stor mängd material
och ofta också genitalpreparerade små arter,
brukade han sitta uppe länge på kvällar och nät
ter, titta i mikroskop och ordna sin samling. Han
brukade själv säga att hans samling byggdes upp
mellan kl 1 1 och l på natten.
Tor-Erik var också engagerad i Hembygds
och Naturskyddsföreningen i Vallentuna. Då
han och hustru Karin inte hade några barn testa25
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menterade de sina tillgångar till Stiftelsen Tor
Erik och Karin Leilers Naturmiljövårdsfond,
som har till uppgift att främja naturskyddet
främst i Vallentuna kommun.
Tor-Erik kommer att bli ihågkommen som en
entomolog och coleopterolog med ett brinnande
intresse för sin hobby och stora kunskaper. Han
efterlämnar ett stort tornrum inom svensk entomologi.
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- 1 97 1 . Jaktagelser om regeneration m.m. hos Morimus as
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- 1 97 3 . Ny naturskövling vid nedre Dalälven? - S v . Natur 64
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- 1 976. Zur Kenntnis der Entwicklungsstadien und der Le
bensweise nord- und rnitteleuropäischer Eucnemiden.
(Col. ) . - Ent Bl. 72: 1 0-50.
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- 1 947 . Agrilus big�tttatus Fabricius. - Ent. Tidskr. 68: 1 315.
_

1 949. B i drag till kännedom om Aesalus scarabaeoides
Panz. (Co l . Luc . ) . - Ent. Tidskr. 70: 245-248.

- 1 950. Bestimmungstabelle der schwedischen Lucaniden
larven (Co l . ) . - Opusc. Ent. 1 5 : 1 57- 1 60.

optera). - Ent. Tidskr. 98: 95-96.

- & Per Priitz 1 977. För Medelpad nya skalbaggar (Coleop
tera). - Ent. Tidskr. 98: 1 32 .

- 1 979. Tips för skalbaggssamlare. - Ent. Tidskr. 1 00: 23-27 .
_

- Ent. Tidskr. 72: 80-8 1 .

_

_
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1 95 1 . Husbocken och en undersökning om dess förekomst.

tischen Arten dieser Gattung. - Ent B l . 75: 9 3 -97 .

bredning och levnadssätt 3 . - Opusc. Ent. 1 9: 2 1 3-2 1 6.
_
1 954. Kläckning av Boros schneideri Panz. (Col . Bondae)

wicklungsstadien von Chlorophorus herbsti Brahm. -

1 954. Xylotrechus pantherinus Sav. (Co l . , Cerambycidae)
återfunnen i Sverige . - Ent. Tidskr. 75 : 6 3 .
weide (Salix caprea L . ) . - Ent. Tidskr. 7 5 : 1 70- 1 7 5 .

- 1 956. Saperda similis Laic h . , e i n Schädling der Salweide

_

_

(Salix caprea L . ) . - Ent. Tidskr. 77: 7 1 -76.
.
.
1 960. Die Larve von Xyletinus ("Ptilinus") banatensts P1c
(Col . Anobiidae) . - Opusc. Ent. 25:

l 06- 1 1 1 .

.
1 96 1 . Anteckningar om sveska coleopters utbredmng och
levnadssätt. - Opusc. Ent. 26: 203-208.

1 98 3 . Något om skalbagsfaunan i Peljekaise nationalpark.
- Ent. Tidskr. 1 04 : 23-27 .

- 1 984. Zur Kenntnis alter und neuer Arten der Gattung
Sphaericus Wol l . , Fam. Ptinidae, Diebskäfer. - Ent.
Blätter 79: 1 57- 1 69 .
_

1 984. Hesperophanes artemi siphagus, eine neue Hes-
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f!·

roridus B � lle
(Co l . Cerambycidae) beide aus Tenenffa. - Ent. B l atter

perophanes-Art im Vergleich mit
79: 1 53- 1 56.

- 1 98 5 . Metasis brinchangi, eine neue Alt aus Malaysia
(Col. , Eucnemidae). - Ent. Blätter 8 1 : 75-79.
..
- 1 98 5 . Mesocoelopus gambiensis n . sp., noch eine Anobu
de, Col . , aus Asclepiadaceen-Ranken geziichtet. - Ent.
B l ätter 8 1 : 1 43- 1 47.

- 1 987. Entwicklung und Lebensweise des Riisselkäfers Ba

gousfrit Hbst. (Col. ) . - Ent. Blätter 83: 1 3- 1 6.

optera, Apionidae), ny för Sverige. - Ent. T1dskr. 1 09 :

Xyletinae, Col . , nebst Beschreibung der Pu pe von
�
.
Pseudoptilinus n. gen. ("Ptilinus") banatensfs P1c. -

- 1 989. Årlig kolonisation och succession av skalbaggar pa

Ent. Tidskr. 84: 1 1 0- 1 1 2 .
mark. - Ent. Tidskr. 87 : 1 24- 1 26.

- 1 967 . Studien iiber die B iologie und Beschreibung der Ent
wicklungsstadien einiger schwedischer Cardiophorus
arten (Col. , Elateridae). - Ent. Tidskr. 88: 89- 1 09 .

- 1 969. Ptilinus banatensis P i c a Pseudoptilinus fissicollis
Retter (Co l . , Xyletinae). - Ent. Tidskr. 90: 57-5 8 .

1 969 . Anteckningar om skalbaggars utbredning, levnads
sätt m.m. jämte fynd i Åsele-trakten 1 96 8 . - Ent. Tidskr.

90: 1 37- 1 39 .
- 1 969. Följande för Åsele lappmark ej förut uppgivna skal
baggsarter anträffades den 1 1 - 1 4 juni 1 968 i Åsele med
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- 1 98 8 . Ap ion meieri Desbrocheres des Loges, l 03 (Cole

1 963 . Eine neue Gattung, der Unterfamilie Ptilininae oder

- 1 966. Diachila arctica Gyll. (Co l . Carabidae) I Lule Lapp

_

_

jämte beskrivning av dess puppa. Ent. Tidskr. 75: 3-5.
-:_
1 954. Beitrag zur Kenntnis der Lebemswe1se und der Ent

- 1 954. Xylotrechus pantherinus Sav., ein Schädling d e r S al 

_

med beskrivning av larven till H. olexai Palm. - Ent.

- 1 97 9 . Beschreibung einer neuen Mesocoelopus-Art (Col. ,
Anobiidae) samt einer Bestimmungstabelle der paläark

- Faun. Revy 3/5 1 : 66-69 .

1 954. Bidrag till kännedom om svenska coleopterers ut

Ent. Tidskr. 75 : 1 62- 1 70 .
_

1 979. De nordiska Hypocoelus-arterna och deras larver
Tidskr. l 00: 200-202.

- 1 95 1 . Ett sällsynt fyndsätt för Hylotrupes bajulus L . (Col . )
_

This is the 3 1 th consecutive annual report on interesting Macrolepidoptera finds in Swe
den. Several species are expanding northwards and have been reported in larger numbers
than ever before. In July there were several periods with weather suitable for migration,
w hen among other finds, Pericallia matronula and Lacanobia spiendens were observed on
the Baltic island of Gotland in mid July and have never been reported from Sweden before.
In 2003 several other interesting observations were made, and among the presumptive mig
rants or recently established species were: Argyraname laodice, Rhodometra sao·aria, Ort
honama obstipata, Agrius convolvuli, Acherontia atropos, Macroglossum stellatarum, Hy
les euphorbiae, Rhyparia purpurata, Herminia tarsicrinalis, Nycteola asiatica, Lamprotes
c-aureum, Minucia lunaris, Catocala (Ephesia) fulminea, Colobochyla salicalis, Eucarta
virgo, Hydraecia ultima, Hoplodrina ambigua, Lithophane semibrunnea, Mythimna turca,
Peridroma saucia, Noctua interposita, Heliothis maritima, H eliothis armigera, and H. pel
tigera . Species that appeared in larger numbers than usual and which seem to have in
creased their distribution were: Apatura iris, Araschnia levana, Tyria jacobaeae, Cyclop
hora parata, Idaea ochrata, Scopula marginepunctata, Deltate deceptoria, Deltate banki
ana, Catocala nupta, C. promissa, C. sponsa, Hecatera dysodea and Noctua intnjecta. The
situation for Mellicta britomartis, Pachycnemia hippocastanaria and Cucullia argentea is
alarming, as they seem to be limited to only a few remaining localities. Due to the warm
summer, many species were observed to have additional generations in August and Sep
tember. The total number of species found in Sweden is 1 092, 9 of them are considered to
be introduced. Two species classified as introduced have been added to the Swedish list in
2003 : Sibene (Acharia) stimulea and Chrysodeixis eriosoma.

- & Per Priitz 1 977. Nya landskapsfynd av skalbaggar (Cole-
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jaenväxande översvämningsmark vid Vivelstaån i Upp
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l nd. - Ent. Tidskr. 1 1 0: 73-79.

- 1 990. Beschreibung einiger malaysischer Eucnemiden-Ar
ten, ihrer Larven und Lebensweise (Co l . ) . - Ent. B l ätter

86: 1 45 - 1 5 8 .
- 1 992. Ljudalstring h o s Larniinae-larver (Coleoptera, Cerambycidae) . - Ent. Tidskr. 1 1 3 : 55-56.
.
- 1 99 3 . Anteckningar om ungdomsaktiviteter i Entomologi
ska Föreningen i Stockholm under 1 940-50 talen. - Ent.
Tidskr. 1 1 4: 1 75- 1 76 .

- 1 996. Kleine Mitteilungen. Einige bemerkenswerte Käfer
funde im Mittelmeerraum und in Schweden (Eiat. , Mor
dell . , Curcul . ) . - Ent. Blätter, 92: 1 89 .

Inled ning

rapporter av arter som ej anses vara bofasta i
Denna årliga sammanställning över intressanta Sverig e gör
det svårt att avgöra om de är etable
storfjärilsfynd är den 3 1 :a i följd som publiceras i rade eller utgörs
av tillfälliga rnigranter.
Entomologisk Tidskrift. Ur en lepidopterologisk
Majoriteten av de rapporter som har inkommit
synvinkel var 2003 särskilt intressant tack vare under 2003 komme
r ifrån de sydligare landska
gynnsamma väderomständigheter. Till skillnad pen. Bland de
70 landskapsfynd som rapporterats
från föregående år saknades längre perioder av 2003 är de
flesta från Blekin ge, Medelpad,
ost- och sydostv indar, men trots detta infann sig Värmland
samt från Gotska Sandön . Att dagfj ä
distinkta migrationsperioder i början på juni, i rilsfaunan och
andra arter knutna till det öppna
mitten på juli, i slutet på juli samt i mitten av sep odling slandsk
apet utarmas i stora delar av västra
tember. Ett varmare klimat och ett ökande antal Europa är numer
a välkänt, men has igheten i för27

