
Östergötlands Naturalhistoriska Förening

Föreningen bildades 1880 men som det står på föreningens hemsida ”dog av 
tvinsot 1898” Föreningen rekonstruerades 1947.
För att utröna vad som hände år 1947 när ÖNF rekonstruerades tar vi hjälp av 
Bo S Ancher som inför föreningens 100-årsjubileum skrev följande i Corren: 
Hedersledamoten fil dr Bertil Wahlin är rätt man att sortera milstolparna. Det 
hände sig att den unge föreståndaren för Växtskyddsanstalten i Linköping, fil 
kand. Bertil Wahlin vintern 1946-1947 fick i sitt huvud att bilda en biologisk 
förening. Med på noterna var själsfränden och Corren-redaktören Erhard 
Bergström, ´en mycket naturkunnig man, speciellt på fåglar´. Ett möte utlystes till 
24 februari 1947. Några dagar före mötet drabbades den ännu icke uti radio och 
teve riksbekante Wahlin av en känd profil uti staden, gymnastikdirektör Ragnar 
Skarfors. Ordet till Bertil Wahlin: - Han dök upp och sa: ´Jo, kandidaten, apropå 
det här mötet, känner ni till att det har funnits en biologisk förening här tidigare?´. 
Till bevis överlämnade han Östergötlands Naturalhistoriska Förenings 
protokollbok, där verksamheten 1880-1898 finns redbart noterad med sirlig 
picture. Jag hade aldrig hört talas om föreningen och blev självfallet eld och 
lågor. Här fanns notiser som gav utrymme för högintressanta jämförelser och 
utblickar. Sålunda kom det sig att de 37 sammantrummade stiftarna av en 
tilltänkt ny förening i stället blåste liv i en gammal".
Syftet när föreningen bildades 1880 var "att söka ett närmare samband mellan 
naturalhistoriens (botanikens, zoologins och geologins) idkare och vänner i 
Linköpings stift. Vid föreningens rekonstruktion samlades 37 personer och Einar 
Trotzig, direktör vid Frökontrollanstalten, valdes till ordförande och Bertil Wahlin 
blev sekreterare. Exkursionerna var en viktig del av verksamheten, likaså de 
många kurser och studiecirklar som anordnades. Föreningen är fortfarande aktiv.

De arkiverade handlingarna lämnades in till Föreningsarkivet 2018-03-26 av Bo 
Antberg samt av Per Arne Björklid 2018-09-10. 
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