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Anton Jansson's betydelse for den svenska entomologiens utveckling kan
knappast overskattas. Framfor allt har han tjanstgjort som larofader for en
lang rad av de yngre entomologer, som nu befinner sig i sin verksammaste
alder. Han hade turen — man far vfil kalla det sa — att upptrada pa arenan
under en period, pa 10-talet, da entomologiens offentliga anseende var tamligen lagt och atervaxten av unga forskare pa omradet ringa. Genom sina
skrifter och annu mer genom sin obegransade villighet att hjalpa de mindre
erfarna i bestamningsarbetet, kan han tillskriva sig en god del av aran for
den senare, mera gynnsamma utvecklingen. Bland annat har han hort till
det fatal entomologer, som skott sin korrespondens pa ett foredomligt satt.
Sin mdngsidighet inom var vetenskap visade Anton Jansson fran borjan.
Hans forsta entomologiska skrifter, under perioden 1914—20, alia utom en
(Ark. f. Zool. 1919) publicerade i Ent. Tidskr., behandlar salunda utom
Coleoptera aven Hemiptera (Heteroptera) och Hymenoptera (Aculeata). Aven
darefter kom han att agna sin tid och sin penna alldeles overvagande at dessa
tre insektordningar, men huvudvikten lades, atminstone till slutet av 30-talet,
pa. Coleoptera. For dessa blev han snart landets framste expert, vilket for en
vanlig manniska sannerligen borde ha varit nog. En lang rad taxonomiska
och nomenklatoriska utredningar har han skrivit, bl. a. under sammeltiteln
»Coleopterologiska bidrag», 1—43 (1921—52, Ent. Tidskr., Op. Ent., Notulae
Ent.), och framfor allt ar han ansvarig for den svenska delen av den nordiska
Catalogus Coleopterorum (1939).
Man ma beklaga, att Anton Jansson ej formatt samla sig till utarbetande
av m o n o g r a f i e r over slakten eller andra grupper, men detta har tydOpusc. Ent. 1955, XX: 2—3
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ligen bjudit hans rastlosa natur emot. Han har dock skrivit f a u n i s t i s k a
sammanfattningar av betydande omfang, framst i raden »Die Insekten-,
Myriopoden- und Isopodenfauna der Gotska Sand6n» (Orebro 1925; med
supplement i Ent. Tidskr. 1935 och 1950), som ocksa innehaller ett intressant
ekologiskt-djurgeografiskt avsnitt. Vidare arbeten om insektfaunan kring
Hornsjon pa Oland (Ark. f. Zool. 1922), om coleopterfaunan i Sarekomradet
(1926), i Hamra nationalpark (1932, tills, med O. Sjoberg) och i norra Jamtland (Ent. Tidskr. 1936, tills, med T. Palm). Han har aven bearbetat Coleoptera fran Madeira och Bortre Indien (Ark. f. Zool. 1940, 1947).
Smaningom gled Anton Jansson's intresse over pa ett annat omrade, det
svarast tankbara ur taxonomisk synpunkt: Microhymenoptera, framst familjerna Proctotrupidae och Chalcididae. Han har sjalv forklarat detta steg darmed, att sedan en sa stor skara duktiga coleopterologer vuxit upp inom landet, han sjalv kande sig 6verfl6dig pa omradet. Serien »Studier over svenska
Proctotrupider» (hittills 1—5) borjade 1939 och motsvarande for Chalcidider
1945 (hittills 1—4), bada i Ent. Tidskr. och Op. Ent. Som utgangspunkt har
han haft de av C. G. Thomson beskrivna arterna, och det kommer att bli till
stort gagn for framtiden, att han i dennes samling i Lund utvalt och betecknat
lectotyper, som kan tjana som grundval for slaktmonografier och andra
revisioner.
Det var forvisso en valfortjant utmarkelse, da Anton Jansson 1944 som
hedersdoktor mottog lagerkransen vid Uppsala Universitet. Och den okunnige kanske fragar sig, om han overhuvudtaget sysslat med annat an insekter
i hela sitt liv. Det ratta svaret upphor aldrig att forvana ens hans vanner: —
Han ar till yrket journalist och var fast knuten vid Nerikes Allehanda intill
1933, da han i vagran att anpassa sig efter en i hans mening olycklig utveckling av tidningen slutade, darefter huvudsakligen verksam i Orebrokuriren.
Hans omrade ar lika mycket kultur- som natur-skribentens. Bland hans hobbies, nuvarande eller forflutna, alia bedrivna med djup kunskap och fast beslutsamhet, kan namnas musik, skonlitteratur (heist utlandsk), filosofi, mykologi, vinterbadning, konstakning pa skridskor och naturskydd. Pa sistnamnda omrade har han utgivit manga skrifter. Mest torde hans tankar
kretsa kring naturfilosofiska sporsmal, med nagot av mystik och samtidigt
av pessimistiskt praglad rationalism i grundtonen. En del av detta har han
givit uttryck at i boken »Dagslandan och D6dgravaren» (1947).
Anton Jansson ar en djupt originell manniska. Han har under storre delen
av sitt liv varit ensam, i varje fall i yttre mening, men samtidigt kanner han
en stor och ivrig gladje i samvaron med dem som delar hans intressen. Som
entomolog beundrar man dels han enastaende minne for det karakteristiska
hos en art och hans formaga att omedelbart associera denna bild med dess
namn, dels den skatt av hagkomster han ager av ekologiska och biologiska
iakttagelser i naturen. Med en smula vemod betanker man, att dessa originella fakta till allra storsta delen finns bevarade endast i nagot sa forgangligt som en manniskas hjarna, och skulle onska, att han ville unna sig ro
att teckna ned dem. Den levande delen av biologien ar dock nagot former an
det torra museidjuret.
Carl H.

Lindroth.
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