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Sunday October 30 1988 an Insect Day was organized at the Natural History Museum of
Gciteborg. The museum and the West-Swedish Entomological Association were together
responsible for the arrangement. The programme was carried out in cooperation with, among
others, the University of Gciteborg, the Botanical Garden of Cdteborg, Partille Bee-keepers
Association, the Gciteborg Museum of Ethnography, the City Library of Gdteborg and Anti-
cimex AB. Some 1100 persons visited the museum (top of the month) to leam collecting
and preservation of insects, meet scientists, taste edible insects, study insect-eating plants,
listen to insect sounds, learn about bee-keeping, see fly-fishermen make baits imitating
insects, smell insect pheromones, watch cochenil-dyeing of wool and cloth made from silk
worms. Two stations were especially adapted for children (stories about insects and the
building of a huge ant nest). There were entomological activities in more than 20 different
places in the museum, including guided tours through the Entomology research departmeru'
More than 45 persons were involved in the project and three daily newspapers published
articles about lnsect Day.

G. Andersson, E. Hagstrdm &7. Hagstdm, Naturhistoriska museet, P.O. Bo-r7283, 5-402
35 Gbtehorg, Su'eden.

Insekter i hela museet

lnsektema ar den i sarklass stё rsta av alla ttur―

gruppcr,Inen upptar anda en fOrhallandevis liten

del av Naturhistonska rnuseets utstallningslokalcr.

Under lnsektemas dag ick cmellertid den ento―

mologiska verksamheten breda ut sig ёver hcla

museet genom att ett ttugOtal stationcr placerades

ut pa lampliga stanen. statiOnerna bemannades
dels med personal fran museet,dels med ickc mu―

seianstallda cntomologer knutna till Vastsvenska

Entomologklubbcn, som var mcdarrangё r. Dcss―

utoln mcdverkade folk fran Gё teborgs Universitet

(inStitutionerna br Zoologi och Kemisk ekologi),

Gёteborgs Botaniska Tradgad,Partille Blodlare―

forening, Sportflskamas Gё tcborgsdistrikt, Anti―

ciincx m fl l fё rberedelsearbetet dcltog darutё ver

personal fran bl a Rё hsska konstslttdmuseet,Et―

nograflska museet och Gё teborgs Stadsbibliotek.

Insekter fanns det altsa gott Om pa museet

denna sёndag.Dessa lockadc aven till sig manga

besё kare一 ungcfar l loo personer letade sig upp

till dcn vackra tegelbyggnaden i SlottsskOgen.30

oktober uppvisade drirmed mAnadens hdgsta be-
sokssiffra.

Marknadsfiiringen av Insekternas dag

Ett par veckor i fcirviig framstiilldes affischer i

sAviil .A3 som ,{4. NAgra hundra sAdana spreds
genom museemas normala informationskanaler,
mest till skolor och bibliotek. Dessutom sAndes

affischer till de drygt tvAhundra medlemmarna i

Vdstsvenska Entomologklubben. Affischerna var
dekorerade med stiliserade bilder pA nyckelpigor.
Nyckelpigan fick sedan tjana som viigledande
symbol i alla sammanhang under sjiilva dagen.

Drygt en vecka frjre evenemanget utsandes en

pressrelease, ddr programmet fcir Insekternas dag
presenterades pA ett kortfattat men civerskAdligt
satt. Namn pA liimpliga kontaktpersoner angavs
liingst ner pl sidan.
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Fig. 1. Lådor med ätliga insekter väckte stort intresse. Göran Andersson demonstrerar. Samtliga foton: Svante LyAn/ 
Naturhistoriska museet. 

Cases with edible insects were most appreciated. Göran Andersson demonstrates. 

Se, lyssna, smaka och lukta 

Under Insekternas dag visades såväl levande som 
preparerade insekter samt naturligtvis insekter på 
bild, film och video. En av fotograferna visade hur 
porträttering av levande insekter går till och all-
mänheten fick bekanta sig med lämplig makrofo-
toutrustning. På en av stationerna gavs informa-
tion om ätliga insekter och besökarna fick chans 
att smaka på nykokta stackmyror (Fig. 1). Det var 
faktiskt rätt många som tog chansen och tuggade 
i sig några myror. Omdömena om smaken vari-
erade från "delikatess" eller "surt och knaprigt" 
till "smaklöst" eller "unken sågspån". 

Även vissa växter äter som bekant insekter och 
en vacker kollektion av Drosera, Nepentes, Dio-
nea m fl uppvisades av Magnus Neuendorf från 
Botaniska trädgården. 

Det gavs också tillfälle att lyssna på insektläten 
och att känna doften från olika feromoner. Insek-
ternas lockande dofter var ämnet för en välbesökt 
föreläsning av professorn i kemisk ekologi, Gun-
nar Bergström, under eftermiddagen. 

Fig. 2. Lennart Tomgren visar hur man binder en fiskefluga, 
som liknar en dagslända. 

Lennart Torngren showing how to make a fishing-fly that 
looks like a mayfly. 
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Fig. l. LAdor med iitliga insekter vdckte ston intresse. Goran Andersson demonstrerar. Samtliga foton: Svante Lys6n/
Naturhistoriska museet.

Cases with edible insects were most appreciated. Cdran Andersson demonstrates.

Se,lyssna,smaka och lukta

Under lnsektemas dag visades saval levandc sOm

preparerade insckter samt naturligtvis insekter pa

bild,■ lm och video.En av fotografema visade hur

pOrtrattering av levandc insekter gar ti11 。ch an―

manheten ick bekanta sig med lamplig makrOfO―

loutrustning. Pa en av statlonema gavs infoma―

tion om atliga insekter och besё kama nck chans
att smaka pa nykOkta stackmyror(Fig l).Det var

faktiskt ratt manga sOnl log chansen och tuggade

i sig nagra myror. Omdё mcna om smakcn vari―

erade fran ・・delikatess'' eⅡ er "surt och knapHgt''

till l'Smak10st"cller''unkcn sagspan''.

Aven vlssa vaxter ater som bekant insektcr och

en vacker koHcktion av D′・οs`′
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′7`α m fl uppvisades av Magnus Neuendorf fran

Botaniska tradgarden.

Det gavs ocksa tillfanc att lyssna pa insektlaten

och att kanna dOften fran olika feromoncr.Insek―

temas lockandc dofter var amnet fOr en valbesё kt

fOrelasning av prOfessorn i kcmisk ekologi,Gun―

nar Bergstrom,under eftemiddagen.

Fig. 2. Lennart Tomgren visar hur man binder en fiskefluga,
som liknar en dagsliinda.

Lennan Torngren showing how to make a fishing-fly that
looks like a mayfly.
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Fig. 4. Insektspreparation i den högre skolan visas av Inge-
borg Levinsson. 

Advanced insect preparation demonstrated by Ingeborg Le-
vinsson. 

Aktiva barn och forskare 

Eftersom Naturhistoriska museet är ett utpräglat 
"familjemuseum" fanns ett par stationer, som var 
speciellt anpassade för barn (Fig. 3). I en "sago-
hörna" kunde man under hela dagen lyssna till 
sagor om insekter (uppläsning ur bl a Carl H. 
Lindroths klassiska "Myran Emma"). En annan 
station var utrustad med papper, kritor etc och där 
kunde man rita myror, som sedan klipptes ut och 
klistrades upp på en jätteskärm, för dagen ut-
nämnd till världens största myrstack, strategiskt 
placerad bredvid museets världsberömda montage 
av världens största landdäggdjur, dvs afrikansk 
elefant. 

Men självklart fick även entomologins rent ve-
tenskapliga sida en dominerande ställning under 
dagen. Museets entomologiska avdelning hade 
"öppet hus" och specialister på olika insektgrup-
per demonstrerade prov ur samlingarna, informe-
rade om materialets handhavande (Fig. 4), gav tips 
om bestämningslitteratur osv. Ett mycket uppskat-
tat inslag var visning av minimala småfjärilar, där 
en videokamera kopplats till mikroskopet så att 
djuren kunde studeras på en monitor bredvid. På 
ett annat ställe demonstrerades hur man samlar 

Fig. 3. Alla barn fascineras av levande småkryp. Naturhisto-
riska museet genomför ofta undervisningsprogram där så-
dana moment ingår. 

Living bugs — fascinating for children! Educational pro-
grammes with living insects are often carried out at the 
Natural History Museum of Göteborg. 

Nyttiga och skadliga insekter 

Vid en av de större stationerna presenterades, med 
hjälp av Anticimex, de skadeinsekter, som före-
kommer inomhus, samt hur sådana kan bekämpas. 
Flerfaldigt bemannad var även den närbelägna sta-
tion, där man fick lära sig att binda en fiskefluga 
och veta vilka slags insekter ädelfisken helst äter 
(Fig. 2). 

Väl tilltagen var också den station där man fick 
lära känna biet, vårt minsta husdjur. Naturligtvis 
fanns tillfälle att smaka på honung och att inhandla 
såväl honung som vaxljus. 

Av insekter kan man få både textil och textil-
färg. Följaktligen blev silkesfjärilen utförligt pre-
senterad och garnfårgning med cochenill-sköld-
löss pågick hela dagen. 

Även annat "entomologiskt konsthantverk" 
fanns med. En göteborgsfirma hade fått inreda en 
liten monter med smycken, formade som insekter, 
och en klass från en smålandsskola arrangerade 
ett bord med små skulpturer föreställande insekter. 

Fig 3 Ana bam fascincras av lcvandc smakyp Naturhisto‐
riska muscct gcnomfor ofta undcⅣ isningsprogram dar sa_

dana momcnt ingar

Living bugs ― fascinating for childrcn! Educational pro‐
grammcs 、vith living insccts are Oftcn camcd out at thc
Natural History Muscum of Gё tcborg

Nyttiga och skadliga insekter

Vid en av de stё re stationerna presenterades,rned

hialp av Anticimex,de skadeinsekter,som bre―
kommerinomhus,samt hur sadana kan bekampas.
Flerfaldigt bemannad var aven den narbelagna sta―

tion,dar rnan ick lara sig att binda cn fiskefluga

och veta vilka slags insekter adelflsken hclst ater

(Fig.2).
val tilltagen var ocksa den station dar inan ick

lara kanna biet,vart minsta husttur Naturligtvis
fanns tillfalle att smaka pa honung och attinhandla

saval honung som vaxljus.

Av insekter kan man fa bade textil och textil―

ねrg.FёJaktligen blev silkeslarilen utぉ rligt pre―

senterad och gamfargning med cochenill― skё ld―

lёss pagick hela dagen.

Aven annat ''entomologiskt konsthantverk''
fanns rned.En gёteborgsfima hade fatt inreda en

liten monter ined smycken,fomade som insekter,

och en klass fran en smalandsskola arrangerade

ett bord med sma skulpturer fOrestallande insekter.
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Fig. 4. Insektspreparation i den htigre skolan visas av Inge-
borg Levinsson.

Advanced insect preparation demonstrated by Ingeborg Le-
vinsson.

Aktiva barn och forskare

Eftersom Naturhistoriska museet iir ett utpriiglat
"familjemuseum" fanns ett par stationer. som var
speciellt anpassade fcir bam (Fig. 3). I en "sago-
hdrna" kunde man under hela dagen lyssna till
sagor om insekter (uppliisning ur bl a Carl H.
Lindroths klassiska "Myran Emma"). En annan
station var utrustad med papper, kritor etc och diir
kunde man rita myror, som sedan klipptes ut och
klistrades upp pa en jiitteskiirm, fcir dagen ut-
niimnd till viirldens stdrsta myrstack, strategiskt
placerad bredvid museets viirldsbercimda montage
av vdrldens stcirsta landdiiggdjur, dvs afrikansk
elefant.

Men sjiilvklart fick iiven entomologins rent ve-
tenskapliga sida en dominerande stiillning under
dagen. Museets entomologiska avdelning hade
"cippet hus" och specialister pt olika insektgrup-
per demonstrerade prov ur samlingama, informe-
rade om materialets handhavande (Fig.4), gav tips
om bestiimningslitteratur osv. Ett mycket uppskat-
tat inslag var visning av minimala smAfjiirilar, diir
en videokamera kopplats till mikroskopet sA att
djuren kunde studeras pA en monitor bredvid. Pfl
ett annat stdlle demonstrerades hur man samlar
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och tillvaratar insekter. Besё kama var tcx val―

komna att prova olika typer av havar.

Aven ett par aktuella forskningsprojekt宙 sades

upp,bland dclll ett just"avdisputerat''doktorand―

arbete avseende ekologin hos en bladbaggc,som

lcver pa nackrOsOr.Dessutom ick besё kama veta

hur rnan sallar fram och tillvaratar insektrester ur

prover tagna vid arkeologiska utgravningar.

Insekter finns Overant

Dagen till ara invigde Naturhistoriska museet tva

nya publika inslag:en monterrned sma och kanske

inte sa valkanda inOmhusinsekter("Det kryper

darhemma")OCh Ctt″ rsidigt guidcblad,som leder

besё karen till insekter och insektanknutna forcmal

i montrar, utanfor den entomologiska utstan―

ningen.Det visadc sig innas inscktcri inte rnindre

an 60 montrar pa olika han i muscct!

Fёreningsverksannhet

vastsvcnska Entomologklubben(VEK)hade na―
turligtvis sonl mcdarrangёr cn framtradande plats

(Fig.5).Ett par utsta‖ ningsskarlllar fOrsags med

infomerande text samt en mangd fOtOn fran for_

eningens exkursioner.Pa en lang disk fanns Aro―

mia(breningens programblad), cntOm010gisk
Tidskrift m m att bladdra i.Insektnalar och en del

andra tillbchё r kunde inhandlas och givetvis fanns

m● lighet att teckna sig for medlemskap eller pre―

numeratlon.

Insektemas dag ick,savitt kundc bcdё mas,ctt

mycket positivt mottagande hos dem som kom.
Aven hos lnassmedia var respOnsen god:tre stora

dagstidningar(Dagcns Nyheter,Arbetet och Gё te―

Fig 5 Bcngt Ekcngrcn svaradc for Vastsvcnska Entomo―
logklubbcns station

Bcngt Ekcngrcn rcprcscntcd thc Wcst― Swcdish Entomologi_

cal Association(VEK)

borgs― Tidningen)gav eVenemanget valvillig pu―

blicitet.

Det forsta(?)SVenSka brs6ket att i ett ston pu―

blikt arrangemang pOpulansera entomologin far
satinvida betecknas som framgangsHkt,aven Om
nagOn namnvard ёkad tillstromning av medlem―

mar till Vastsvenska Entomologklubben inte
kunde notcras.Just inforlnationen onl fё renings―

verksamheten bё r darfor gcs cn iner franltradande

roll da ctt nyttliknande program sa smaningOnl ar―

rangeras

F<irteckning over Sveriges blomflugor

Jag avser att sammanstIlla en aktuell landskapskata-
log frir Sveriges blomflugor (Diptera, Syrphidae), i
fcirsta hand avseende fynd glorda efter 1974. Aven
iildre uppgifter dr av intresse dA dessa kommer att
redovisas frir varje kvartssekel. De fynduppgifter jag
nu har hirrtjr huvudsakligen frin Uppland, men dven
frAn Oland, Gotland, Angermanland och Lycksele
lappmark. Jag behciver fler uppgifter om bfide vanliga
och ovanliga arter fcir dessa och dvriga landskap.

Rapportera dina uppgifter, iiven obestdmda djur iir av

intresse !

Utifrin litteraturuppgifter och egna fynd har jag
glort en check list <iver Sveriges syrphider. I listan
anges ?iven f<irekomst i England, Norge, Finland och
NW Europa (enl. van der Goot). Listan som ?iven

finns pi diskett kan enklast bestiillas genom insdtt-
ning av 20 kr pA mitt postgiro ll99 94-2.

Hans Bartsch, Sndvtigen 24. 175 38 Jritliilla, tel.

07s8-358 35.


