
Nigra anteckoingat om en gammal
skalbaggsamling.

EINAR KLEFBECK

Bland de entomologer, som ld.mnade bidrag till Gritls Catalogus Coleo-
pterorum 1896, intar C. G. Andersson en ftamsti.ende plats. Anders-
son, f. 1828, d. 1897, var kommissionslantmatare och bosatt i Siter.
Han I6retog tjansteresor frin sddra Dalarna och Giistrikland iinda upp
t l Sarnas och Idres di se svart lgang[ga fjilltrakter. Slvil i sin hem-
tra.kt som uader dessa resor gjorde han insamlingar av insekter, speciellt
Coleoptera, och av mollusker. Han stod i f6rbindelse med I. B. Ericson
i G6teborg samt fdrvdrvade av C. Pettersson i Hisl6v mi.nga sydsven-
ska former. Genom fdrmedling av C. H. Boheman tycks han ha erhillit
de av 2ildre svenska entomologer samlade exemplar, som finnas i sam-
lingen. Dessutom inkdpte han Ir6.n utlandet en del iven ej i Norden
{6rekommande arter. Coleoptersamlingen kan dirfdr betecknas som eu-
ropeisk.

Andersson rar en metodiskt arbetande samlare. Han gjorde upp listor
6ver arter som borde s<ikas i de trakter han besdkte. Ett par sidana
listor finnas bland de av hans anteckningar som f6rvaras i Riksmusei
evertebratavdelning. En sammanstdllning av sina mirkligare fltrd sinde
han till Grill. Den titlh6r nu B. Tjeder. I denna finnas mlnga upp-
gifter om flmdortemas hdjd dver havet, vilka ibland riterges av Grill
i katalogen av 1896.

Skalbaggsamlingen skutle enligt Anderssons f6rordnande gA titl Falu
Liroverk, dit den emellertid fdrst dverfdrdes pi r93o-talet. En del
exemplar linnas aven i GriUs samling, nu pl Skogsl6rsdksanstalten.
Djuren iiro val preparerade och nogtTant etiketterade, en del med
handskrivna detaljerade uppgifter om flmdort och insamlingstid. Tyvdrr
utbytte han emellertid de flesta ay dessa etiketter mot tryckta sedana,
upptagande endast landskap och socken, av den typ som g6teborgs-
entomologerna anvende mot slutet av r8oo-talet.

I samband med arbetet pe Catalogus Coleopterorum 1939 genom-
gick och korrigerade Anton Jansson samlingen, vilken iven senare revi-
derats av specialister pi olika slnkten, varvid en del felbestimningar
rettats. Pe grund hiirav ha en del uppgifter, som finnas i Grills kata-
log och vilka even senare itergivits i Svensk Insektfauna och i andra
arbeten, blivit missvisande. De kanske flesta av dessa uppgifter, som
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vid den tiden inneburo nigot nytt, rdra arter som sedan visat sig ha
en stor utbredning. Men andra arter torde alltj:imt vara av intresse.
Dessa, jiimte de som av olika anledaingar utge, omtalas i det fdljande.

Elapbus l,apponiczs Gyll. Av denna art, som har bicentrisk utbred-
ning i vira fjiilltrakter, linnas i samlingen tvi exemplar tagna. ,pa
Hirjehigna fjall och fabodstiillet R6skiisen 89r m 6ver havetr den r
juli 1888. Hnrjehigna hdr till de mellersta, ej nordligaste av dalafjiillen.
Arten har ej senare tagits i Dalarna.

Amara nigricornis Thoms. Ett ex. Iunnet i Idre Iinnes i samlingen.
Arten finnes frin Tome lappmark till Harjedalen. Sdder derom er, fdr-
utom Anderssons ex., endast ett funnet, i Hdlsingland av O. Sj<iberg.

Agonurn hngit)enlra Mannh. var l inge endast kdnd fr6n Sverige
genom tvi ex. som Andersson funnit i G:istrilland. Senare bley den
t€en av G. A. Ringselle i Dalarna rgr3 och i stort antal av T. Palm
vid nedre Daliilven i Uppland, Dalarna och Giistrikland p5. r93o-talet.

Agabus adfressus A,l.bi (Hatllneri auct.). Ex. saknas i samlingen.
Arten dr kiiad endast frin Lycksele och Torne lappmarker.

Agabus soliiti Aub6. Uppgi{ten Siiter i Grills katalog i.r felaktig.
I-okalen skall vara Sema. Arten dr senare flera ginger funnen i Lima,
Sirna och Idre. Den ar a m:h i Dalamas (och Svealands) hdgst be-
liigna sjti, Hegntjern, belligen pi ca rr8o m d. h. under toppen av
Storvetteshe€na.

Thanatophilus la/ponicus Hbst. Funnen av Andersson i Sdma och
Idre. Senare tagen av K.-H. Forsslund i Idre iinda upp i regio alpina.

Stenus latilrcns Er. I samlingen finnas 5 ex. frin Sdter. Den dr senare
ej iterfunnen i Dalarna men ar tagen i Gistrikland av T. Palm.

Cantharis riolacea Payk. Ett ex. funnet i Siiter finnes i samlingen.
Den har senare tagits av Cedergren i Smedjebacken och av Forsslund
i Ludvika. Arderssons Ilmd representerar den hittills nordligaste flmd-
orten i landet.

Athous kirtus Hrbst (niger auct. nec L.). Exemplar saknas i sam-
lingen.

Epuraea deleta Sturm. Uppgiften i Grill beror pa ett felbesfii.mt ex.
i Anderssons samling. Det tillh6r enligt O. Sjiberg rulomarginata Steph.
E. del,eta er endast funnen i Skine.

Bius lh.orcicus F. Om denna sdllslmta. art antecknar Andersson, att
den lanns talrikt pi en iing vid Fuludlven i Sarna. Tydligen svarmade
detta trdddjur ddr. I samlingen finnas 4 ex. merkta Sema. Uppgiften
Seter i Svensk Insektfauna har viil tillkommit genom en felskrivning.
Inom Dalama er den senare funnen i Lima, Hamra, Orsa och Riittvik.

Melot brelicollis Prnz. ^fre ex. funna i Siiterdalen finnas i samlingen.
Lokalen d.r den nordligaste i Sverige.

Onthophagus lraclicotnis Preyssl. Aven denna art s5mes ha sin notd-
grens vid Sater, der de fyra ex. som finnas i samlingen ero tagna.
Senare ej funnen i Dalama.
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Geotrupes aerualis L. Andersson fann arten i Hedemora och Seter.
I Dalama eterfanns den fdrst pe r93o-talet och di pi Grejsans fEbod-
vall i Enviken, ddr den iven tagits senare.

Melol.onlha melolonlha L- I samlingen finnas tv6 ex., en d och en ?,
blda miirkta Uppland. Vem insamlaren er anges ei. Arten anges i Catal.
Col. 1939 som nordligast Iunnen i Vtister- och Ostergdtland, men enligt
B.-O. I-andir ir ollonborren kiind fran Uppland.

Afhodius alfinus Scop. I Grills katalog uppges, att Andersson tagit
arten i Idre. I samlingen finnas emellertid endast utldndska exemplar
av arten, som ju ocksi strukits ur ver fauna av Jansson 1939. Mdj-
ligen beror Anderssons uppgift till Grill pri felaktig s5monymisering.

Aphodius Paykulli Bed. (tessulatus Payk.). Fem ex. finnas i samlingen.
Arten er I.6. nordligast funnen i Uppland.

Hylobupas bajulus L. Ex. saknas i samlingen och uppgiften hos Grill
utgir. Husbocken iir ej {unnen i Dalarna.

Phytadecla allinis Gyn. Ex. Iran Serna och I&e linnas i samlingen.
Bortsett frin ett par osakra flmd i trakten av Siljan dro Anderssons
Iynd de sydliga-ste av denna fj2illart.

Ilaltica tamaricis Schr. Uppgiften om dess fiirekomst i Transtrand
beror liksom dwiga uppgifter om artens f6rekomst i Sverige pi. felbe-
stemningar.

Chrysomcla haemoptaa L. Av Grill uppges, att Andersson tagit denna
art i Si.terdalen. I samlingen finnes verkligen ett ex- med lokalen Seter
pi ni'len. Troligt ir vel att Andersson, da han utbltte sina urspmng-
liga handskrivna lokallappar mot tryckta sadana, giort en fdrvixling.
Nlgon ens ti fnlig fdrekomst av denna kustart i Seterdalen er ej
trolig.

Apioa ral.iolus Kirb. Arten finns representerad med ex. i samlingen-
Polydrosus pterygomalis Boh. Uppgiften om denna arts f6rekomst i

Seterdalen beror pi en felbestdmning.
Larinus slurnus Schall. De ISrsta svenska ex. togos av Andersson i

By s:n och finnas i hans sarnling och i Riksmuseum. Sedan &6jde
det inda til! rgrT innan den iter rapporterades, di frin Ludvika.
Den har sen visat sig ftirekomma ganska talrikt i Uppland, Vastman-
land, Virmland, Dalarna och Giistrikland.

Ellescas scanicus Payk. Anderssons fynd i Snter iiro alltjimt de enda
frl.n Dalarna och de nordligaste i Sverige.

Phylonon*s adspersus F. Ex. frin Dalama sakras i samlingen; utgir
fdr landskapet.

Phytoioflus tlilinealus Marsh. Utgrir av sarlma anledning.
Ceul.onhynchus fyrhorhynchus Marsh. De ex. som ligga till grund

f<ir Grills uppgift om denna arts fdrekomst i Dalarna aro felbestemda.
Cionus tha|si F. Om denna art gd.ller samma sak. Exemplaren i

samlingen tillhora longicoll,is 1). tnonlanus Wglut.
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