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Hornsii. ny fiir lardct, samt ett antal skalbaggar fren Ystnl., Striimsholm.
ninrligen de fiir Srerige nya Hll,oclfhts rritrdrrs Palnr och Loenophloeus
caslorlcus Er. safil Laeuoflrlocts nronilis Fabr., Diplococlus lagi Gu6r. och
Eniotus brez,icontis lrlannh.- Hr T. Widenfalk visade ocksl nagra coleoptera
fran Vstor., StriimsholD: Procraents liDiolrs I-ac., Ludirc ferrugircrs L.,
Hypttlus Erercixns Quens.. Plof-tdcnto ziolacern F. och Osrioder n crelfiita
Scop. - Hr Forsslnnd visade den fiirut okinda 9 av Pleclrocrenia co juncta
llart., petraffad i 5 ex.i vb., Yindeln, och tidate Setodes tiwifonnis Curt. frin
SdIn.. Saltsjiibaden (leg. E. Aman). - Hr Nordstrtim armelde som nya fiir lan-
del Coslrnbia ?orata L. (Sk., Sandhamnaren, leg. N. Burrau) och Eul'ithecid
abbreviata Steph. (B1., Karlshamn, leg. H. Santesson) sanlt meddelade fiil-
jande egtra fynd frin Ot.. Vicklcby: Arctornis L-nignot \lill,, Horuodia
irreg aris Hl:lrl,., Acrot-tcla strigosa F., Hydroecio Nord.rfroctri Horke.
vidare frin samnra lokal (leg. S. Torstenius) Cncullia lratdalrir Et., Ftmea
beh ina Zell. (Eh Solelobia lineti Zell. - Hr Nylander visade CoI-rdirrr
liliforne i-., tagen i flera ex. pi ek i Stockholmstrakten.

Sammanffidet mAndagen den 27 oktober 1952,

Nervarande z6 medlemnrar och 2 gister.
Till medlem i Fiireningen invaldes hr Sven Eriksson, Eskilstuna,
Ordf. meddelade, att styrelsen upptagit fregan, om samarbetet med Fau-

nistiska Sdllskapet skulle fortsitta. Pi fiirslag av hr v. llentzer besliit
Fiireningen att uppskjuta irendet till nesta sammantrAde.

Ordf. uppliste en tackskriyelse frin Fiireningens nyvordne hedersledamot
prof. Richard Frey och ett brev frin dr Rolf Krogerus med tack fiir hyll-
ningen pi 7o-arsdagen.

Hr Axel Olsson visade en 6 
"v 

Batrisodes odrc.rlrs Hamp€. tagen Ol.,
Halltorp 1946; ny fiir landet. - Hr Palm anmilde sisom ny liir Sverige
F,ur! so sinuata Er. frin Vstm., Striimsholm, der arten antriffats i en av
Lasirs brtaners Latr. bebodd ek. - Hr NIalte Carlsson demonstrerade
Depressaria enrcritella Stt. fr5n Sdm., Enskede, z6/.1 rg52; ny liir landet.

- Hr Jiidergird visade l{orrsibirrs clal)icotnis Kugel, importerad med syltad
ingefira, Pr'ssodes /rorc_r'riae Hbst frin Stockholm, )\lta och Cwc io z,illosas
F. frin Sdm., Tullinge. - Hr Leiler demonstrerade Colilys scoDro Thunb.
frin Sdnr., Vissvass, Clrloroy'iorrs Herbsti Brahm, kliickt ur lind frin Upl.,
Eldgarq Polorus dettressts F. f. tvpica, antreffad i bo av Lasits bntaners
Latr. i Sm., Alem samt l)oros Schneideri Panz. frin Ol., alla av sommarens
skiird. Av Boros hade antriftats flera larver under tallbark, av vilka en
Iullfiilj t utvecklingen.

Fil. dr Bertil Lekander hiill Iiiredrag om >Husbocksproblemetr. Hus-
bockens skadegiirelse har i vert land under de senaste iren blivit ett allvar-
ligt problem, vilket visat sig vara synnerligen komplicerat, innefattande fri-
gor av biologisk, bekimpningsteknisk, byggnadsteknisk, ekonomisk och juri-
disk art. En av fiiredragshS.llaren uppgjord karta ii\.er husbockens utbred-
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nirg visade, att arten i stort sett ar begrensad till de sitdla och tistra delarna
av Sverige upp till Gevle och till omreden nted hiig temperatur och Eg
nederbiird.

Disporent G. Liodblad, Anticimex, visade en film om husbocken, r,arvid
dr Lekander fungerade sonl kommentator.

Sammantredet mlndager den 24 november 1952.

Nirvarande z8 medlemmar.
Till ny medlem i Fiireningen valdes ing. trloody Erlaudsson, Kalmar.
Fiireningen beslitt i enlighet med styrelsens fiirslag att sanBrbetet nled

Svenska Faunistiska Sallskapet skulle upphtira i och med utgangen av er
r9S2. Vidare besliit Ftireningen, att som ersattning ftir Svensk Faunistisk
Rery mera p,opulira och allmeot njutbara artiklar skulle infiiras i Entomo-
logisk Tidskrift, om miijligt en i varje nummer.

Hr Ahlberg oeddelade ett fynd av Parthenothrils dracaetoe Heeger 6,
tidigare pitriffad endast en geng.

Diskussionen om rlosektpreparationens mil och medel>, som inleddes av
fil. lic. T. Nyholm, blev mycket livlig. Inledningsanfiirandet ji.mte de yikti-
gaste i den efterfiiljande diskussionen framfiirda synpunkerna har publi-
cerats i Entorn. Ts., 1953, sid.94--98.

Htigtidssammartriidet pA Skogshdgskolan mAnda$en
den 15 december 1952.

Nirvararde r8 medlemmar samt sasom gdster docent B. Hubendick och
fiiljande damer: friiken G. Aldin, {ruarna Brundin, Butovisch, Forshed,
Frid6o, Tullgren, Tunbtad och Agren.

Deltagarna samlades i Hiigskolans elelmiss till sup€, under vilken ordf.
htill det sedvanliga talet ftir Fiireningen. Efter sup6n kon'menterade docent
Bengt Hubendick ett bet-vdaode antal f6rgbilder fren sin resa till Filippi-
nerna. Dirpi ftiljde sillskaplig samvaro i studentetnas kerrum.

Tord Nyholn-
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