


Richard med ett vant grepp runt en ovanligt stor hästskosnok (Hemmorhois hippocrepis ) i Bou Reif, Marocko, maj 2017. 

Till minne av Richard Wahlgren 
9 december 1946 - 5 oktober 2019 

Richard Wahlgren var en välkänd och omtyckt profil inom herpvärlden. 
Hans boksamling var berömd och han reste runt hela världen. Här berättar 
några av de som kände honom om sina minnen av en saknad medlem . 

R ichard var med om att bygga upp 
Sveriges Herpetologiska Riksfören
ing (SHR) från starten 197 1. Hans 

universitetsutbildning i ekonomi och ad
ministr ation bidro g värdefullt till detta ar
bete. Resten av sitt liv var han en trogen och 
upp skatta d medlem i SHR. 

Richard gjord e också en stor insats genom 
att vara med om att starta föreningen In
ternational Society for the H istory and Bib
liography of Herpetology med sin tidskrift 
Biblioteca Herpetologica. Han deltog mycket 
aktivt i denna samm anslutning , också som 
ordförande, och verkade dessutom för pub
licering av gamla historiska dokument inom 
herpetologin. 
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Richard s intresse för herp eto logi utökades 
med åren till ett genuint intresse också för 
dess litteratur och historia. Han samlade me
todiskt och lyckades med åren skaffa sig ett 

herpetologiskt bibliotek med en osedvanligt 
stor del av den gamla klassiska litteraturen 
inom fältet. Antikvariska böcker är många 
gånger illa medfarna genom flitigt bruk och 
gnagmärken av tidens tand. Richard lade be
tydande resurser på att rädda många av dessa 
böcker genom att låta binda in eller på annat 
sätt restaurera dem. På så sätt har han gjort 
en stor och viktig kulturgärning genom att 
bidr a till att föra denn a del av vårt kulturarv 
vidare . 

Richards intressen följde familjens stolta 
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traditioner. Hans farfars far var Fredrik Au
gust Wahlgren, professor i zoologi och Rec
tor Magnificus vid Lunds universitet. Vid ett 
tillfälle visade Rickard med belåtenhet att 
han lyckats köpa ett antikvariskt exemplar 
av en zoologibok vilken ägts och signerats 
av farfars far. 

Richards arbete som ekonom på Skanska 
gav honom rika möjligheter att resa inom 
arbetet och att lägga fritiden under resorna 
på herpetologi och samling av etnografiska 
föremål - speciellt från Afrika. Hemmet som 
Richard byggde upp var fantastiskt. Några 
av rummen var fyllda med bokhyllor från 
golv till tak. Andra rum var helt annorlunda, 
till exempel den sparsamt inredda matsalen 
i barockstil. Övervåningen innehöll stora 
mäng der intressanta etnografiska föremål. 
Att besöka Richard i hans bostad upplevde 
jag alltid som en slags högtidsstund . Varje 

besök ledde till att jag gick därifrån berikad 
med information som vidgade mina vyer. 
Hyllorna med alla gamla böcker i original 
och Richards glädje över att visa dem var 
fantast isk och hans glädje smittade av sig. 

Richard bidrog generöst med sitt vetande 
och gladdes över vänner som ville utnyttja 
böckerna till exempel i samband med pub
licering eller andra frågor som uppstått av 
rent intresse. Richard var mycket uppskat
tad som vän och värdesatt för sin humor. 
Jag, och många vänner, ryckte verkligen 
om honom utan förbehåll och det har varit 
en förmån att få lära känna honom. Han 
är saknad och lämnar ett mycket stort och 
ekande tomrum efter sig. 

Ärat vare Richard Wahlgrens minne. 

Tomas Cedhagen , vän 

"Tack vare Richard öppnades Tanzanias enda offentliga terrarium" 

J ag träffade Richard i en zooaffär i 
Malmö 1969. Han var där för att se om 
det fanns några ormar till salu. Rich

ard var intresserad av en av dem , jag måste 
erkänna att jag glömt vilken art det var, men 
jag sa till honom att kunde köpa en av mig 
för cirka halva priset. Anledningen till detta 
erbjudande var att i slutet av 60-taler im
porterade jag och Erik Schmidinger reptiler 
från hela världen. Vi sålde en del av dem till 
zoobutiker och via vinsten fick vi våra egna 
"gratis". Nåväl, Richard läste ekonomi Lund 
och mitt erbjudande mottogs med stor tack
samhet. Sedan rullade det bara på! Jag och 
flera av mina kompisar, exempelvis Bo Srille, 
läste biologi och vi var alla fascinerade av 
tropiska reptiler men det var Richard, som 
nyutexaminerad civilekonom, som, till allas 
vår stora avund, kunde få ett jobb i tropiker
na. Han blev nämligen anställd som kamrer 
på Skanskas stora vattenkraft-dammbygge i 
Ruaha-floden i Tanzania. Bara några månad
er senare flög jag, Thomas Håkansson och 
Gösta Eggertsen ner för att besöka Richard 
och givetvis fånga reptiler . Vi var verkligen 
"gröna" och vi hittade därför inte speciellt 
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många puggor (reptiler och amfibier ). Några 
år senare flyttade Richard ner till Ruaha
slärren några mil från floddalen där han hit
tills hade bott. Nu blev det ett nytt besök av 
mig, min flickvän Monika Osterkamp och 
Henrik Lundström. Richard hade byggt upp 
ett synnerligen effektivt "repril-spotting
närverk" hos lokalbefolkningen. Beroende 
på art betalade Richard den person som hit
tat puggan en summa pengar, jag tror en stor 
kobra inbringade 10 shilling och en liren 
snok 1 shilling . Lägg märke till att Richard 
hade sett till att personen som visste var pug
gan fanns inte fick röra den uran vänta så 
att Richard kunde fånga den. Vidare hade 
Skanska byggt ett reptilhus till Richard där 
vi alla jobbade med att inreda terrarium och 
se till att dessa fylldes med allehanda puggor 
och 1975, tack vare Richard, öppnades Tan
zanias enda offentliga terrarium. Tack vare 
rapportsystemet fångade vi massor av or
mar, exempelvis kobror, puffrikar och gröna 
mambor. 

1977 flyttade Richard till M ribwa där CG 
Jensen, ett dotterbolag till Skanska, skulle 
bygga en jättelik sockerrörsfarm. Richards 
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ormhus flyttades dit och jag och Monika 
besökte återigen honom. Vi bestämde oss för 
att köra till Mpulungu , en by vid Tanganyi
kasjöns sydspets, där vi visste att det fanns 
gott om vaccenkobror. Monika och jag täl
tade medan Richard bodde i etc närbeläget 
hus. Richard och jag gillade stark, det vill 
säga kraftige kryddad , mat och jag gjorde en 
"superhoc " soppa som till och med Richard 
tyckte var lite för stark. Vi fann dock bara 
en vattenkobra men sedan tillbringade jag 
och Monika tre år i området och vi hittade 
massor av vaccenkobror, men det är en an
nan historia . 
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Till vänster: En ung Richard i Kidatu, Tanzan ia, 1975. 
Ovan : Richard och jag med en grön mamba i Mt ibwa, 
Tanzania 1977. 

Jag skulle kunna skriva en hel Encyc!ope
dia Brittan ica om Richards och mina rep
tilsafaris i Afrika, Jukkassjärvi och senare i 
Australien, men jag slutar här. Richard var 
en av mina bästa vänner och herre-min-ge 
vad vi hade kul ihop! Jag kommer att sakna 
honom något helt obeskrivligt! 

Bwana nyoka tu kama Richard! 

Thomas Modsen , Bwana Nyoka. 

"Det f,nns många lustiga historier om, och exempel på, 
hans kluriga humor" 

J ag har för mig att jag träffade Richard 
första gången våren 1972. Det var på 
hans studentrum på Kämnärsvägen, 

Norra Fäladen. Han hade just kommit till
baka från en resa med Anders Hoff till Ken-
ya varifrån han hade tagit med sig en hel del 
ormar som förvarades i fyrkantiga akvarier 
på olika platser i rummet. Vi bodde gran
nar tills han flyttade till Tanzania i början av 
sommaren 1973 för att arbeta på Skanskas 
krafcverksbygge i Ruaha, södra Tanzania. En 
månad senare reste Thomas Madsen , Gösta 
Eggertsen, och jag till Östafrika och tillbrin-

gade en vecka hos Richard . 
I början av 1980-ta lec flyttade han tillbaka 
till samma halva av huset på Prennegatan 23 
i Lund som han skulle bo i tills nu . 

Hans samlingar var en del av honom som 
person. Han hade stora kunskaper om både 
äldre biologisk litterat ur, och konst- och 
kulturföremål från Afrika och Nya Guinea. 
Han samförfattade med biologer ett antal 
vetenskapliga artiklar rörande historisk sys
tematik. I början av 2000-talet brukade 
han delta i H umanekologiska avdelningens 
vid Lunds universitet exkursioner till Etno -
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grafiska Museet i Köpenhamn där han gui
dade studenterna genom Afrikasamlingarna. 

Det finns många lustiga historier om , och 
exempel på, hans kluriga humor. Någon 
gång i slutet av 1970-talet, när vi bodde i 
Santa Barbara , Kalifornien, fick min fru, 
Monica Udvardy, som då ännu inte hade 
träffat Richard , ett vykort från Saudi Ara
bien med arabisk text. Hon hade ingen an
ing om vem som skickat det och funderade 
under flera veckor på om hon kände någon 
från ett arabisktalande land. En doktorand 
från Egypten rydde till slut texten som 
handlade om rent vatten och en källa. Det 
gjorde inte mysteriet mindre. Inte förrän ett 
par år senare när Richard kom på besök i 
Santa Barbara och träffade Monica erkände 
han att kortet var hans dåd . Han hade suttit 
och druckit vatten från en flaska på en flyg
plats och kopierade den arabiska texten från 
flaskan till vykortet! Flera år senare instruer
ade Monica en doktorand som skulle göra 
etnografiskt fåltarbete i Irland , dit Richard 
brukade resa på ridläger, att skriva en kär
leksberygelse till honom på ett vykort och 
skicka det till honom därifrån. Han nämnde 
aldrig något om detta! 

Han formade sitt liv efter eget sinne 
Sedan min fru och jag flyttade till Kentucky 
kom han ofra på besök på vårt sommarställe 
i Kalifornien och jag träffade honom minst 
en gång om året i Sverige. Han besökte 
också oss på Kenyas kust norr om Mom
basa där min fru utförde etnografiskt fål
tarbete 1984-1986. Vi gjorde flera exkur
sioner i det reptilrika området. Han kanske 
också räddade livet på mig när han under 
en exkursion hindrade mig från att fånga 
en ung Boomslang (Dispholidus typus) med 
bara händerna. Speciellt minnesvärt under 
hans besök var att vi lärde känna den her
petologiske legenden James Ashe som just 
startat en reptilpark i området. 

När jag besökte Sverige bodde jag ofta 
bland samlingarna hos Richard och insåg ti
digt att det var en unik personlig miljö som 
jag hade privilegiet att vistas i. Vi diskuterade 
böcker, herpetologi, och samarbetade på ett 
projekt om herpetologins historia i Sverige. 
Jag skrev den första artikeln och han hade 
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lovat att ta ledningen för nästa. Men upp
sköt ideligen att ta tag i saken, upptagen 
som han var av ordenssällskap, bokfören
ingar, osv. Nu har den jäkeln skaffat sig en 
ursäkt som jag ryvärr inte kan argumentera 
med honom om. 

Jag skulle kunna skriva ett långt 
manuskript om mina minnen av Richard 
som var en person med många järn i elden 
och gav upphov till många historier och 
dråpliga ävenryr. Han s vänner kommer att 
hålla dessa vid liv och därmed Richards ande 
och person. Han var en udda och originell 
människa som formade sitt liv efrer eget 
sinne och hade alltid en genomtänkt och 
personlig åsikt. Han skulle ha passat bättre 
i Odd Fellows än Siriusorden. 

Engagerad i Linnejubileet 
Intresset för äldre herpetologisk litteratur -
utvecklades snart till ett brinnande intre sse 
för Linne som han höll högt som vetenska 
psman och person . Under Linnejubileet var 
han djupt engagerad i planeringen och is
censättandet av firandet. Darwin verkar inte 
ha intresserat honom särskilt mycket efter
som Linne redan hade lagt grunden. 

Han var också en mycket social och gen
erös person. Det var slående hur han kunde 
tala med vem som helst oavsett bakgrund. 
Om det så var bönder i Kenya eller profes
sorer i Sverige - alltid okonstlat och full av 
entusiasm, sakkunskap, och berättarglädje. 
Hans mamma "Maggan " var likadan. 

I Lund uppehöll han viktiga delar av 
vänkretsens traditioner. Varje år höll han i 
påskmiddagen och sursrrömmingsmidda
gen- den senare var man endast välkommen 
till om man inmundigade sillen med glädje. 

Jag skulle kunna hålla på länge att prata 
om Richard och min saknad men det kom
mer förhoppningsvis många tillfällen till 
detta i vänners lag. 

Thomas Håkansson , 
vän och kumpan i orm- och bokjakter. 
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"Ingen skulle gå hungrig eller törstig från en fest som Richard ordnat" 

Richard har jag känt sedan våren 1973. 
Samma somma r fick han jobb och fly
ttade till Tanzania och arbeta de däreft

er i andra länder under flera år. Mel lan jobben , 
och även när hemlängtan kanske blev för sto r, 
kom han hem till Lund och hälsade på oss i 
"ormgänget ". Det var alltid lika roligt när Rich
ard kom hem för då skulle det vara fest och på 
den tiden var de flesta av oss fattiga studenter . 

När vi andra ordnade sammankomster, bjöds 
det på hemmagjord pizza, chili eon carne eller 
något annat enkelt och alla tog med sig av det 
knappt drickbara "hemkörda " vinet, som de 
flesta av oss bryggde på den tiden . När Rich
ard bjöd var det alltid mycket generöst med 
god mat och rikligt med dricka. Ingen skulle gå 
hungrig eller törstig från en fest som Richard 
ordnat. Något medhavt hemkört vin var det 
inte ral om då, Richard bjöd på allt. 

Jag minns framför allt ett ti!lfålle när Richard 
bjöd på restaurang i slutet av 1970-talet. Det 
var på Grand Hotell i Lund, vilket inte många 
av oss brukade besöka. Vi fick beställa precis 
vad vi ville i både marväg och dryckesväg. Det 
var vi sannerligen inte vana vid och vad jag kan 
minnas, både åts och dracks det en hel del. 

När väl Richard efter alla år utomlands bo
satte sig i Lund vankades det middagar hem
ma hos Richard, hans kokkonst urvecklades 
mycket och generositeten skulle jag vilja säga 
bara ökade . Richard var noga med att veta 
vad gästerna ryckte om maten , drycken med 
mera, så efter varje bjudning dokumenterade 
han allt från menyn till inköp sliscan och vad 
gästerna ryckte. Det blev jag varse en gång när 
vi traditionsenligt åt surströmming hemma hos 
Richard. Ska påpeka att vi bara varit en liten 
skara gäster vid dessa tillfällen. Det var endast 
de som verkligen ryckte om surströmming som 
var välkomna, även om vi försökte få skaran att 
bli större genom att introdu cera någon ny per
son , så lyckades det inte så bra. Sista gången 
vi åt surströmming hos Richard var bara några 
veckor innan han så chockartat lämnade oss. 

Richard gillade när det var fest och även om 
vårt gamla "ormgäng" sedan 1970-talet har 
krympt i antal av olika anledningar, var Rich
ard alltid troget med vid tillfällena vi firade till
sammans på Råby Gård i Lund om det så gällde 
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valborg, midsommar, vissa jular eller nyårsaft
nar. Jag och flera med mig kommer att sakna 
Richards "skönsång" till midsommarsnapsen, 
de annorlunda julklapparna och det "fina gam
la" vinet till nyårsmiddagen, som inte alls skulle 
ha lagrats. 

Minnesvärda födelsedagar 
Även Richards födelsedagar har vi firat varje år 
och när det varit jämna år, som 40, 50, 60 och 
70, har det varit storslagna fester med många 
inbjuda gäster och det dessutom på lokal. 
Flera av oss var ju med när Richard fyllde 70 
år för tre år sedan och det var absolut den mest 
storslagna festen av dem alla. Richard såg verk
ligen ut att njuta av att få vara i centrum och 
bli uppvaktad. 

Jag har också haft möjligheten att få resa 
tillsammans med Richard några gånger och 
minns då främst sommaren 1985, då vi reste 
till Kenya för att besöka våra vänner Thomas 
Håkansson och hans fru Monica Udvardy, som 
gick forskarutbildning i Uppsala och gjorde 
sina socialantropo logiska fältstudier i Kenya. 
Vi åkte runt till några olika nationalparker och 
en och annan orm hittades, liksom en del ödlor 
och däribland , till min stora förtjusning , även 
kameleonter. Richard visade även här sin gen
erositet genom att bjuda oss tre på ett dygn på 
den gamla anrika Lodgen på Mount Kenya, där 
ingen av oss andra egentligen hade råd att bo. 
En häftig gammal kolon ialbyggnad helt byggd 
i trä. Minns att det knakade mycket i hela byg
gnaden. 

Hängiven miljövän 
Richard var också en hängiven miljövän . Mån
ga gånger när han promenerade ut hit till oss de 
dryga rvå kilometrarna till Råby Gård , plock
ade Richard det skräp han hittade på vägen och 
stod sedan och sorterade dessa i våra soptunnor. 
Ja, det finns många härliga och roliga minnen 
att berätta om Richard . Det kommer att ta lång 
tid att förstå att han inte finns med oss längre. 
Jag är så tacksam att und er drygt 45 år ha haft 
Richard som en nära och kär vän. Det är många 
med mig som sörjer och saknar Richard . 

Agneta Rehn , vän 
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HStudentrummet i Lund var fullt av terrarier med ovanliga djur', 

Jag glömmer aldrig den långa dag då jag 
nåddes av beskedet att min herpetologivän 
Richard hade gått bort. Jag hade börjat se 

fram emot hans 73:e födelsedag den 9 decem-
ber, vilken var inskriven i min kalender. 

Richard kom som ung student till Lund i 
slutet av 1960-talet och utexaminerade s som 
civilekonom (politices magister) tidigt 1970-tal. 
Han växte upp i Gävle där intresset för djur 
och natur låg i släkten. Pappan var en naturint
resserad vägingenjör och han s farfars far var 
professor i zoologi i Lund. I ungdomen var in
tresset ornitologi som senare byttes ut till her
petologi på grund av hans stora reptilintresse, 
där han framöver blev världskänd på grund av 
sina kunskaper i bokhistoria. 

Studentrummet i Lund var fullt av terrarier 
innehållande ovanliga reptiler , vilket också re
sulrerade i att han var flitigt aktiv i både Lunds 
och Sveriges terrarieföreningar. 

Expeditioner i öknar och tropiker 
Två månader efter utbildningen blev det 
ekonomijobb för Skanska i Tanzania. Fritiden 
ägnades åt reptilintresset där han lärde lokal
befolkningen vilka ormar som var farliga och 
ofarliga. Richards specialkunskaper spred sig 
och han blev ofta tillkallad när en orm tagit 
sig in i bostäder eller på tomter . Det var ett bra 
sätt att lära sig swahili var han s kommentar . 
Richard och jag var bland de första svenskar 
som fick uppdrag av Skanska utomlands. De 
första åren befann vi oss i olika världsdelar, 
men hörde alltid talas om varandra på grund 
av våra gemensamma och för många ovanliga 
intressen . 

1982 träffades vi på samma projekt i Libyen. 
Då hade Richard avancerat till internrevisor 
för Skanska in- och utland. Första helgen blev 
förlängd för att studera djurlivet i öknen . Se
dan blev det genom åren flera expeditioner i 
både öknar och tropiker. Ibland sov vi under 
öppen himmel , eller djupt in i tropiska skogar 
där det ena ljudet kontrade det andra. 

Vårt andra gemensamma intresse var etno
grafisk antik konst där han hade stor kunskap i 
afrikanska stamkonst. Han var engagerad med 
flera medlems- och styrelseuppdrag i förenin
gar och sällskap. Husguden var Carl von Lin-
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ne. Det Richard inte kunde om Linne var inte 
värt att veta. Under vandringar i Lund fanns 
alltid en påse med för att plocka skräp, han var 
miljöfanatik er ut i fingertopparna. Han var 
även en herpetologisk bokmal och kämpade i 
30 år innan han fick köpa min originalutgåva 
av Andersons Zoology oj Egypt från 1896. 

En minnesbild som alltid kommer att finnas 
kvar hos mig var när Richard kom till Dar es 
Salaam för att göra en revision . Han var in
bokad på ett av stadens bästa hotell. Men frå
gade vår lokale chef varför? Har ni inte gäsdä
genheten kvar? Jo, men där kan du inte vara 
för han som bor där har ormar, ödlor, spindlar 
och en massa annat skir. Richard svarade men 
då måste det vara Dick, det är ju så här jag 
vill ha det. Han bodde hos mig i tre veckor. 
Under helgerna blev det expeditioner, fler och 
fler ormar flyttade in i bostaden och Richard 
blev gladare och gladare. Det var Richard i ett 
nötskal . Han var en skojig och prestigelös per
son som det var naturligt att umgås med. Med 
Richards kulturella allroundkunskap lämnar 
han ett zoologiskt, etnografiskt , antikvariskt 
och Linneanskt tomrum efrer sig i Lund. 

Begravningen var så väl ordnad att man 
skulle kunna säga: Gud skapade och Linne 
ordnade . 

Dick Persson , 
naturfotograf och före detta kollega 
på Skanska. 

Dick fotograferad av Richard i Malagasi delta, Tan
zania på bildjakt efter den smal nosade krokodilen 
(Crocodylus cataphractus). Bilden togs under deras 
sista exkursion tillsammans och finns att se på Tan
zanias naturhistoriska museum. 

9 



"Att visa upp ett nyförvärv var alltid ett nöje får Richard" 

Richard och jag hade tidigt insett att 
vi båda var samlare och att intresset 
för böcker om grod- och kräldjur 

förenade oss. Vi träffades oregelbundet ant
ingen på Prennegatan i Lund eller i Torna 
Hällestad dit jag nödgats flytta för att åt
minstone få ha den största herpetologiska 
boksamlingen i kvarteret. Samvaron ackom
panjerades alltid av utsökt mat och inte säl
lan av vinfryntliga skratt och söndagen den 
31 mars 2019 var så turen åter min. För att 
nu bara återge något från detta gille kunde 
jag under triumfatoriska former plocka 
fram Sagras Histoire Physique, Politique Et 
Naturelle De L'ile De Cuba. Part 3, Reptiles. 
Richard sken upp som en sol och genast in
leddes en animerad diskussion om huruvida 
"slaktade" böcker får kompletteras och i så 
fall på vilket sätt. Vi kom aldrig att ses igen. 
Just att visa upp nyförvärv var alltid ett nöje 
och vi roades åt varandras inköp. Tonen blev 
aldrig hätsk eller missunnsam utan diskus
sionen fördes lika snabbe som elegant in på 
eventuellt egna, framtida fynd. Sent kom
mer jag att glömma den första april när jag 
i ett mejl hade copy-paste:ac några franska 
texter och påstod mig ha funnit Andersons 
makalösa och synnerligen sällsynta Zoology 
of Egypt. Vol. 1, Reptilia and Batrachia på 
ett litet antikvariat i Lyon. Richards glädje 
var svår att ta miste på och han menade sig 
dessutom vara förvånansvärt nöjd med sitt 
svart/vita falsarium utgiven av Wheldon & 
Wesley. Vi hann dock båda till sist verkligen 
hitta originalet. 

Bland de otaliga upptåg som en gång låg 
framför oss företog vi en expedition till den 
legendariske bokhandlaren Karl Ziegan 
på Pocsdamer StraBe i Berlin. Hur det nu 
var hittade Richard en gammal skrifr över 
Australiens herptiler. Men på något sätt 
måste han ha funderat över min till synes 
oförställda uppspelthet inför det åtråvärda 
alstret. För när jag någon vecka senare fyllde 
år kom Richard med ett stort paket. Under 
hushål lsrullar, tidningspapper och annan 
bråte låg det lilla särtrycket. Vårt samlande 
blev aldrig alJvarligare än så. Nämnas kan 
också när vi i full kareta promenerade upp 
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till Christian Irhammars antikvariat på Lilla 
Gråbrödersgatan. Tyvärr hittade vi inget 
den gången. 

Jag sitter nu med barndomens herpetolo
giska kollegieblock. Första klippet är från 
Kamratposten och behandlar hur man spikar 
ihop en masoni tlåda till ens landsköldpad
dor. Jag forrsätter att bläddra och möts av en 
febrig blandning av tidningsartiklar , teckn
ingar, foton , sönderklippta skyddsoms lag, 
en biljett till en ambulerande ormutställn
ing och skisser på framtida terrarier. Snart 
dyker kallelserna till Malmö Terrariefören
ings möten upp och jag finner det jag söker; 
exkursionen till Måryd söndagen den 22 
maj 1977. Richard var hemma från sin exil i 
Afrika och vårt samtal leddes därför hastigt 
in på ämnet kameleont. Kunskaperna visade 
sig vara överraskande beskedliga men inte 
desto mindre flöt samtalet på som en vår
bäck. Det var där och då jag träffade Rich
ard för första gången. Det är så sorgligt att 
vi aldrig mer kommer att få prata om vad 
som blev Richards livslånga passion ... och 
troligen min. 

Didrik Claesson, vän och innehavare av Sver
iges näst största herpetologiska boksam ling 

Richard i rara
avdelningen av 
sitt bibliotek, 
2009 . 
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"Det första Richard gjorde som pensionär var att 
skriva in sig vid Lunds universitet" 

F 
ör mig var det en relativt långsam 
process att lära känna Richard. I bör
jan av 1990-talet deltog vi vid uppre 

pade tillfällen på samma SHR- årsmöten och 
kongresser, som oftast inkluderade Richards 
traditione lla bokauktioner. Sakta men säkert 
förde bokintres set oss samman , men även 
det faktum att vi båda arbetade på Skan
ska. Richard, som började på Skanska redan 
1973, arbetade som internrevisor med hela 
världen som arbetsfält och rapporterade di
rekt till koncernens högsta chefer. Jag som 
tämligen nyanställd var naturligtvis högst 
imponerad av han s gedigna internationell a 
erfarenheter och kontakter med höjdarna . 
Längre fram skulle Richard komma att 
besöka mig i samba nd med revisioner på 
vattenkrafrverksprojekten i Colombia och 
Peru. All vår fritid , både natt- och dagtid , 
tillbringades nacurligrvis i fält letandes efter 
reptiler och amfibier . Richard var en erfaren 
fältherpetolog, oavsett om man var nere i 
regnskogen eller högt uppe i Andern a och 
som det var ett rent nöje att ha sällskap med. 

Richard höll nacurligrvis alltid ögonen 
öppna efter emografica och herpetologisk 
litteratur under sina resor. Med platinakort 
på de viktigaste flygbolagen var det inga 
problem med övervikt när fynden skulle 
transporteras hem . 

Flera gånger besökte jag även Richard i 
hans hem i Lund. Richard förevisade gärna 
sina samlingar med glädje och stor inlev
else. Tiden räckte dock aldrig cill för att gå 
igenom ens en bråkdel på det sätt jag ön
skat. Jag minns speciellt när jag med min 
familj reste med bil från Stockholm till 
Köpenhamn och scannade till hos Richard. 
Till middag hade han lagat mat som skulle 
passa min då treåriga dotter , spagetti med 
köttfärssås. Jag kan fortfarande med fasa se 
henne framför mig , sittandes på en av Rich
ards antika 1600-cals stolar med köttfärssås 
över hela ansiktet , händerna och armarna. 
Men Richard tog det lugnt och sa att an
tikviteter är cill för acc användas, annars får 
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de ingen patina. Som natthärb ärge blev vi 
tilldelade annexet , en källarlokal utrustad 
med kök, toalett och stor bäddsoffa med 
plat s för tre personer som Richard hyrt för 
att hysa främst böcker, men även emogra
fica och nacuralier, som inte fick plats i hans 
bostad . På morg one n hävdade min hu stru 
att det var precis som om hon varit med i 
filmen "Natt på museet". 

Långt arbetsliv utan sjukfrånvaro 
Richard lyckades ofta planera sina arbetsre
sor så att de samm anföll med herp etologiska 
kongresser runt om i världen . På så sätt lärde 
han känna många likasinnad e, bland an
nat ledande herpetologiska boksamlare och 
historiker som Aaron Bauer, Ron ald Javitch 
och Kraig Adler. Detta ledde så småningom 
till act Richard som den ledande kraften, 
tillsamman s med tre andra , bild ade förenin
gen fnternational Society for the History and 
Bibliography oj Herpetology 1998 . Jag blev 
ome delbart "rvångsansluten ", något jag är 
mycket tacksam för. 

Richard gick i pension 2009 efter etc långt 
arbetsliv med endast tre dagars sjukfrånvaro, 
varav en på grund av malari a. Det första han 
gjorde därefter var att skriva in sig på Lunds 
univer sitet. Det var vissa problem att räkna 
om hans närm are 50 år gamla betyg för att 
visa att han hade rätt behörighet. Richard 
upphörde aldrig att lära sig mer om det han 
var intresserad av, och han upphörde aldrig 
att dela med sig av sina kunskaper. Under 
mer än 25 år hade vi oregelbundet mejl-, tel
efon- och IRL-konversa tion er företrädesvis, 
men inte uteslut ande , om allt mellan herpe
tologins himmel och jord . 

Mikael Lundberg , föreningskamrat, bok
samlare och Skanskakollega 
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"Enbart dubbletterna motsvarade säkert tre Billyhyllor" 

M ina första möten med Richard 
var, precis som för många andra 
herpetologer i slutet av SO-ta

let, i samband med SHR:s årsmöten. Un
der dessa möten kunde man inte undgå att 
lägga märke till "mannen som alltid skulle 
ta upp de där detaljerna". Det gällde främst 
mötesordning, föreningens ekonomi , och 
i synnerhet dess ekonomiska redovisning. 
Då Richard var närvarande kunde mötena 
dra ut på tiden, men rätt skulle vara rätt! En 
livslång karriär som Controller inom byg
gföretaget Skanska gjorde att Richard, helt 
naturligt, lade vikt vid specifika detaljer: 
"Hej Richard, jag hittade en bok som du kan
ske inte har. Kan vi byta mot något annat? 
Kanske mot Masens Ormhistorier du har i 
dubbletthyllan?". 
"Självklart Johan. Men din bok är nog värd 
450 kr, och mitt osprättade exemplar av Mo
sen kostar 425 kr. Då ska du ha 25 kr av 
mig. ". Rätt skall vara rätt. 

I vissa umgängeskretsar kallades Richard 
för Orm-Richard, men bland svenska her
petologer omnämndes han helr naturligt 
som Bok-Richard. Ett stående inslag efter 
årsmötenas middagar var bokauktionen, där 
Richard tappert höll lågan uppe med hjälp 
av sin humor - trots vissa störn ingsmoment 
från glada åhörare. Med häpnad fick man 
där beskåda bok efter bok man aldrig tidi
gare hade sett gå under klubban. Vid tidig 
ålder gick det sällan att konkurrera om ex
emplaren, men som tur var fick jag allt som 
oftast återse dem senare hemma hos Mikael 
Lundberg i Farsta. 

Oöverträff ad boksamling 
Richards boksamling av herpetologisk lit
teratur överträffar det mesta i omfång. Inget 
akademiskt institutionsbibliotek i världen 
kan mäta sig med det , och bland privat
samlare är det kanske rvå-tre personer som 
har något liknande. Enbart dubbletterna 
motsvarade säkert tre Billyhyllor (inom 
vissa, företrädesvis svenska, boksamlarkret
sar mäter man samlingens omfång i "antalet 
Billybokhyllor". Och då menar man inte 
enstaka hyllplan utan hela möbeln.). 
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Denna samling, och de övriga samlingar
na i Richards hem , fick jag för första gån
gen se i samband med ett av SHR:s möten 
i Lund. Richard upplät då mycket generöst 
sin bostad till övernatrning för oss långväga 
gäster. Det var som att kliva in i ett muse
um: "Vtzr Lite försiktig med mattan där, den är 
från Malawi , och säkert 300 år gammal. Men 
böckerna är till for att Läsas. " 
Från det tillfället kommer jag aldrig glömma 
då Richard öppnade sitt exemplar av Russells 
An account of Indian serpents från 1796. 
Eller när det visade sig att han hade rvå ex
emplar av förstaupplagan av Pitmans Snakes 
oj Uganda - i dubbletthyllan! "Den bara 
måste du ha, passa på!", som Börje Flärdh sa 
till mig då. Det var säkert ett bra tillfälle, 
men i mina tidiga tonårsöron lät priset mer 
som "40 000". Värdet av hela Richards sam
ling tedde sig genast svindlande. 

Utöver detta möte med en mängd fantas
tiska föremål, vilket personligen bidrog till 
ett starkt intresse för antika böcker, var detta 
även ett möte med en fantastisk person och 
en början på en fortsatt vänskap. Under de 
efterföljande åren möttes vi i föreningssa
mmanhang , men så småningom även mer 
frekvent. Det föll det sig helt naturligt att 
man planerade in tid hos Richard i Lund 
närhelst Skåne passerades. u senast i bör
jan av september 2019 då jag var nere för 
att vänta på sällsynta örnar i Falsterbo. Kväl
larna spenderades med att gå igenom andra 
sällsyntheter hemma hos Richard. Vi delade 
båda en passion för grafiska tryck och jag 
kunde ibland hjälpa honom att söka rätt på 
planscher som kunde komplettera hans verk. 
Vi gladdes bland annat åt att han snart skulle 
få hem de sista arken han saknade i Catesbys 
1he natura/ history oj Carolina, Florida and 
the Bahama is/ands ( 1729-17 4 7). 

Richard var även skattmästare i Förenin
gen Hagscrömerbibliotekets Vänner, vilket 
gjorde att vi fick möjlighet att även träffas 
i Stockholm i samband med hans besök i 
huvudstaden. Jag tror han uppskattade mid
dagarna och övernattningarna i Enskede. 

Vad som var extra roligt var att Richard 
gärna deltog i resor. Bland annat gjorde vi 
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Paus i letandet av Atlashuggorm (Vipera latastei "monticola '; 
Saint Girons, 1953), Toubkal, Marocko, 2017. 

sällskap till de två senaste konferenserna Bi
ology of Vipers (BOV) . Richard höll före
drag om olika histori ska aspekter om hug
gormar (BOV4 : What did Linnaeus and his 
contemporaries know about vipers?, Glyfada, 
Grekland, 2014; BOV5; North African Vi
pers-A historica! account on the species de
scriptions and their authors, Chefchaouen, 
Marocko, 201 7). Han deltog dessutom i de 
tillhörande faltresorna. 

Alltid på gott humör 
Med ålderns rätt kanske han inte var så ak
tiv väl ute i falt - han avstod till exempel 
nattletningen med pannlampa i Sahara: "Jag 
och Thomas [Madsen] har redan hittat mas
sor med pufformar " - men han var alltid 
med på sitt sätt, och alltid på glatt humör. 
Som många andra har vittnat om var han 
definitivt den som kunde hålla stämningen 
uppe i ett sällskap. 

Jag ringde honom bara några dagar innan 
hans bortgång. Det gällde att snabbt gå rakt 
på sak då han efter sin pensionering var mer 
upptagen än någonsin : "Hej Richard, det är 
Johan. Har du tid att prata?". "Hej Johan, jag 
står i förrådet och dödstädar ... ", svarade han 
då. Richard hade en speciell humor , där man 
först inte var säker på om han skämtade el
ler ej. Men efter att han inväntat ens reak
tion, kunde vi sedan brista ut i ett gemen 
samt skratt. Men vid detta tillfälle blev jag 
ställd. Han talade ytterst sällan om sin hälsa, 
även om vi visste att åldern börjat sätta sina 
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På spaning i Smygehuk, sommaren 2012. 

Nedan : En andra generation herpetologer som "får 
sova hos fetisherna hemma hos Farbror Richard". 
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spår. Men detta var något oväntat. Vanligtvis 
hade jag svarat med samma mynt, men vid 
detta tillfälle blev det inget kvickt svar - äm
net och tonfallet kändes inte rätt. Så här i 
efterhand kommer det samtalet - det sista 
vi hade - i annan dager. Det känn s sorgligt 
att inga fler generationer får "övernatta hos 
fetisherna hemma hos Farbror Richard ". Jag 
är mycket glad och tacksam av att ha varit 
del av två. 

Johan A.A. Nylander , vän 
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