
Ftireningsmeddelanden.

Ftirer ngels sammaltradeD under 1955 har halUts pa Riksmuseet utom
hdgtidssammaDtredet den' 14 december. Som ordidrande vid sammatrtra-
dena har lutrgerat docetrt Brundin och som sekreterare mag. Stenmark oan.
-mars), lic. Hassehot (april-Baj, okt.-dec.) samt lic. Nyholm (sept.). 

-Styrelsen har fiirutom de oldi.narie saElmatrtredeoa avhelit ett extra sam-
mantrade (r9/r). 

- 
Ea exkursiotr har auordnats (12/6).

San.marffidet mlndagen den 3l januart 1955.

Nar-varande 35 medleBmar.
Ordf. meddelade att EedlellrEetr DaDiel GauEitz, Osterkorsberga, avlidit.
Till rrya meillemmar valdes: br Olle Elofssou, Katrineholm, hr I-eonart

Prage, Karlstad, och hr Harry Jatrssort, SaltsjObaden.
OrdI. redogjorde ftir vissa frrgor i samband med 6verlamaandet av Ento-

mologiska FdreDingens bibliotek titl stater. Alendet hade b€handlats pe
ertra st,,relsesammantrdde detr r9 jan. pi grundval av aiverleggningar som
{drts mellan replesentanter f6r Fiireni gen och Kungl. Vetenskapsakade-
miens bibliotekarie. Ordf. meddelade nu i ftlgaD ftiljaode (utdrag ur proto-
kouet, $ 4) :

Vid ldreningens samlaantrede det z5lro 1954 godkende ftireDingen ett
uppEst ,Fdrslag till iiverlltelsehandliogr och rFiirslag till irstruktioo fatr

bibliotekariear- I dessa handlidgar {Oreslog fdreningen, att biblioteket skulle
benSmnas rstatens entomologiska bibliotekr. Vetenskapsakademien upplyste
senare, att detta namn ej kunde godtagas och meddelade i sambald harmed,
att staten ej kurde taga emot donationen och ej itaga sig skotseln av bib-
lioteket, om iote Ent. ftircningetrs bibliotek och Ent. avdelDingens bokbe-
stind i framtiden skdttes som ett enhetligt bibliotek, d. v. s. pl, det satt som
Itir narvarande sker.

Efter ytterligare koDtaher med bibliotekarie HolEberg och departemen-
tet besldt styrelsetr att Idlesll Akademien, att biblioteket benemEes rRiks-
museets entomologiska avdelnings och Entomologiska Ftiredingens bib-
liotekr. Styrelsen fttreslog ockse, att detta namn liksom sammaDslagnitrgen
av de bagge biblioteken skulle {astsEs i iiverlertelsehandlingen, som skall
upprattas mellan akadernien och ftileoingetr. Detta innebar, att $ 2 i deo
tialigare godkanda dverlirtelsehandlingen skulle fiL foljande lydelse: ,Sagda
bibliotek skall, si lenge icke sarskilda skal Iiiranleda t,U aDoao etgerd, fatr-
varas e. Riksmuseets eatomologiska avdelning, der det tillsammans oed det

r5-s6rro, E otnol- Ts- Srg- 77. H. 2-1, t9t6



ENTOIIOLOGISK TIDS}iRIFT I956

till EntomoloBiska avdelnitrgetr hiiraude bokbesterdet utgit! ett enhetligt
bibliotek betremnt rRiksmuseets entomologiska avdelaiDgs och Entomo-
logiska litreningens bibliotekr.

Akademien har godkent ileona lydelse liksom hela tiverlAtelsehandlingen
i iivrigt, likasn rlDstruktiorer f6r bibliotekarienr.

Stlrelse[ ltireslir darfdr, att eveo fiireDilgen godkanner detroa endr:ade
lydelse av S 2 i ,Ftirslag till overEtelsehardling, (fairslaget i irvrigt er ju
redan tidigare godkent).

Sammantridet mindagen den 28 februarl 1955.

Nervalande 23 medlemmar.
Till nya meillemmar valdes: hr BjtirE Franked, Karlstad, laDtmiistare

Bengt Lundblad, Tungelsta, dGtriktstandhkare K. Petersen, Riideby, och
hr C,eorg Sandstrdm, Lulei.

Fdrenio8en godkende enialligt etrdringarna i fdrslaget till tivelutelse-
handling angletrde biblioteket, vilken fraga boldlagts vid januarisammantre-
det. O!.elEtelsehandlingen, vars lydelse tidigare godkants av lretenskaps-
akademien och nu si.lunda ocksi av Fttreningen, lyder sl,lunda:

Sedan r95o irs riksdag bifallit KuDgl. Majt:s ittrslag att av Entomo-
logiska FdreningeD. i StockholB mottaga dess till staten donerade bibliotek,
{drklarar sig Fdreniogeo h;irmed beredd att med beaktande av de av
departementscheietr i statsverkspropositionen gjorila uttalaudena iiverleta
biblioteket pl ftiljande r.illkor.

r. Det av Ftireningen aiverlemqade biblioteket jamte vad som efter tiver-
Emnandet tillfttres detsamma getrom b]rte eller giva skall fiir framtidetr sam-
manhaUas sasom ett entomotogiskt bibliotek.

2. Sagda bibliotek skall, sa liinge icke sarskilda sk ltiranleda till anna!
Atgard, fttrvaras 6 Riksmuseets entomoloSiska avdehing, dar det tillsam-
ma,ns med det till Entomologiska avdelningen hitrande bokbestardet utgiir
ett etrhetligt bibliotek b€nemut Rilsmus€ets entomologiska avdelaiags och
Entomologiska, Fatreningens bibliotek.

3. Den katalogisering av bibliotekets bokbestaad, tidskriftsserier och
separatsamling, som redan Iiile aiverlimnandet peb6rjats, skall i mdjligaste
EeE Iullfiiljas och halhs aLtuell.

4, Estomologiska Fiire[ingeu ft rpli]ftar sig att, sir linge statsanslag av
samma relativa storlek som nu utgar, kostnadsfritt overlaDna det antal
exemplar av Entomologisk Tidskrift, som erfordras Iti! fullgiirande ae bib-
liotekets bytesfiirbitrdelser.
Entorrol. Ts. Arg- 77- H- z-4, t956

Efter en livlig diskussion besltit Ftiredtrgetr bordliigga lrigan till nzista
sammantrade, Itir att medlemmaraa skuUe bli i tiUfiile att bettre satta sig in
i arendet.

Fil. dr Thure Palm hiill ett ldredrag med titeh ,Skalbagga.r Eed isolerad
nordeuropeisk utbrednitrg i Sverige - resultat av en kritisk granskningr,
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5. Fiireningen ager att ensam genom stur st,'relse fatta beslut i frAgor rii-
rande fortsiittaqde eller avbr,'taude av redan ingangna bltesfttrbindelser el-
ler rdratrde inledarde av trya sidaoa.

6. Len ur biblioteket erhelles pl samma villko! som la|Ir ur Kungl. Veten-
skapsakademieos bibliotek, dock att medlem i Entomologiska Fiireningen
fdr erhallarlde av s.Adart len ej er skyldi8 avge borgensfdrbindelse. F6r sA-

dant lio ikl?ider sig Entomologiska Ftireningen lulla ansvaret.
Z. Biblioteket skall lttr erheuande av lrn ur detsamma heUas tillgii.gligt

valje helgfli mindag kl. r7-r9 och tillsvidare derutiiver - {air faireoingeBs
medlemmar - kl. r8.3o-r9.3o sista helgfria marodagen under menaderna
jaouari-maj och septertrber-november.

Till medlemmar i valkomEitt6n valdes hrr Borell, Forsslund, Heqvist,
Skogsborg och Aberg.

Fttretringen godkende styrelsens val av preparato! Bror HaDsson till di-
stributdr aven av FiireningeDs ftirlagsartiklar.

Doceot Bjortr Peterseo fdredrog om rceogalisk variation bos Pieris bryo-
niao genoa hybridisering rned Pietis rafir.

RevisionsberAttelse.

Undertecknade, utsedda att granska Entomologiska Fdreqingeos i Stock-
holm rekenskaper ftr er 1954, ll efter fullgjort upp&ag avgiva fdljaode
revisionsberattelse :

Fibeniagens inhomsts ah giltcr ldhe shofsdlel rg54

Inkomster

Arsavgi{ter
Rlator -
Entomol. Tidskrilt
SveBsk insektfaona
Statsbi&ag .
Pu blikation sfotrden
Kapitalkonto

4 686: -| 67t'. to
57:51

366i Z4
6 5oo: -2 857t 75
4 499: .t4

Utgilter
EDtomol. Tidslsift
Svensk IBsektfauna
Omkostnad skonto
Stiperdium
Bytesfdr:s L:o
Grills fond, atkning

t3 t2o, t7
3 736.70
3 524: .2

r5o: 
-74i 49

32.96

lironor zo 638: 5.1

Efito\flol. Ts. .7rg.77. H. z-q, 1956

Kronor 20 638: 5+

Arsmtitet mendagen den 28 mars 1955.

Narvarande 20 medlemmar.
Till nv medlem valdes hr Bertil Johaasson, Huskvama.
Ftirste assistetrt Bror Tunblad ftiredrog rewisionsberattelsen ldr er 1954.



Tindngar:
Obligationers Lonto .
Postgirokotrto
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Utgdende bala*shoalo.

Sknlder:

37 ooo: -| ,92'. q
6 r3ri 50
8 r5o: -
6 4oo: -

252" -55:98
3 ro2:6t

Kroror 38 r92: 09 KroDor 33 r92: 09

Ftueringens loader.

Sedan riikenskapsirets bttrjan har Grills fotrd iikats med kr. 32:96.

F dreningans fiedlefi"rorrlal.

Medlemsantalet, soD under eret ttkat med 3 medlemmar, utgjorile vid
lrets slut 464, vatav 422 lrsbetalande och 42 icke trsbetalaDde.

Revisorerna, som grauskat €keDsLaper, verili&ationer och hatrdlitrgar, ha
funnit dem i god ordnitrg och hemstaua diirfiir till LireDingeD, att full och
tacksam ansvaBfrihet beviljas styrelse och kassafOrvaltare Idr .akenskaps-
tret 1954.

Stockholm i mars 1955

Brcr Tunblad Otol i gret

Ftireaingen godkaDde revisionsberattelsen och beviljade styrelse och
kassaftirvaltare lull ansvasfrihet.

Stadgeentiga val f6rrettades. Tilt ordf. omvaldes doceEt Lars Brundin, till
sekr. efter mag. A. SteDmark, soE ai'sagt sig uppdraget, valdes fil. lic. Tor-
sten Hasselrot, till ord. st,'relseledamtiter omvaldes lolkskollirare Axel
Olssor och fil. dr Ren6 Malaise, till audle suppleant va.ldes fil. dr Thure
Palm och till medlemmar av redaktiotrskommitt6n fil. dr Thure Palm och
fil. lic. Torsten Hasselrot. Till revisorer valdes jur. kand. Stig Torstenius och
civiling. Ake Janzou samt titt revisolssupplearter civiling. Olof Agten (oo-
val) och irrg. Erik vou Mentzer.

Fil. lic. Olof Ahlberg h6ll ett fttredrag betitlat rNigra insekter, vilka med
menf,iskans hjalp inkommit i vart hndr.

Regnells fond
Wailberts {ond
Grills IoEd .
StAnd. ledam:s Io[d .
Sandahls fotrd
Smiths lotrd
Po blikatioEsfoEdeD
Etrt. Fdr. i H:fors .
Bytesloren. i H:Iors .
Kapitatkonto

Sammantr€det mAndagen den 25 aprll 1955.

Narvaratrde 23 medlemmar.
Till try medlem valdes stud. Joaas IitnDroth, Stockholm.

Etrtonol- 7's. ,1r9. 7i. H. z-4, r9j6
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FtireDjtrgeo besltit i enlighet med styrelsens fiirslag att tilldela stud. Ingrid
Wilkvist, Kuugilv, och stud. Bengt Jorssoa, Gitteborg va. sitt Grillsti-
pendium pe, r5o kr. samt stud. Kfes Val6i!, Vaxjd, delarna 6ver Coleoptera
och Hemiptera av Svensk Insektfuuna.

FtireningeE beslitt i anledning av en av fru Guuvor Heme-Nordlotrd i[-
given skrivelse, att ett av de ordinarie htistsammaot edeqa t955 skulte aa-
ordnas soB sektionssammautrade, till vilket htresserad skolungdom skuUe
inbiudas.

Ordf. Iiiredlog det av skattmastaren uppgjorda statftirslaget fdr 1955,
vilket godkerdes av Firreningeo.

Hr ArDe Moller demonstrerade Oligomctus Dzazaazs Sturm, som han
tlngat pI ek vid Strdmsholm, Vstm (tidigare kand fre.n Ol).

Amalruetrs Carl Ceilric Coulia[os htill ett ltiredrag med titelu ,Om insek-
ters temperaturval. (Negra resultat vuDtra med en ny temlxraturorgel.)..

Sammantrddet mAndagen den 23 maj 1955.

Ne!'varande 35 medlemmar.
Till ny medlem valdes stud. Bengt JollssoD, Gtiteborg.
DoceDt Lars Brundia ftiredrog over am et rOm insehdliften i rinnaude

vattendragr. Fil. lic- Torsteq Hasselrot visade och kommenterade eu farg-
film tiver sina Iijlstik med odlirg av humlor under 1954.

Exkursionen tlll sjdn Erken sdndageo den 12 junt 1955.

Deltagare: 9 medlemnar och 4 gilster. Miirkligare fyr.d; Cidaria biriviata
Bkh. (Hassoa), Myrmica schencki Em. och Leptothorax tuberum Fabr.
(Forsslund).

Sammantredet mAndaEen den 26 september 1955.

Narvarande 28 medleEmar och r gast.
Fitljande Dya medlemaar valdes: hr Stig-Iatrart Abrahamsson, Stor-

uman, br Gunnar Eerg, T6reMa, &Alarmast. Yngve Hrllberg, Johaunes-
hov, stud. Martti Auders fdkonen, Hagersten, hr Ingvar Lindblom, G6te-
borg, ing. Itrgemar Lithner, Ltib€ratd, stud. Pe. Lindskog, Johanneshov, (rch

hr S. E. Sutrneiors, Orrviken.
OrdI. liiste upp ett brev frln prof. Cad H. Lio&oth, i vilket denne tac-

kade ,atr Fttreningens uppvaktniag pl hans so-Irsdag.
IIr Aman ftiredrog en impoaeraude Usta tiver fjfilar, tagna pe ljus vid

Icvik, Sk. - Hr Palm visade den tiir Nordeuropa trya scollrtidetr Scorrrrs
cdr?ifii Ralz., k.leckt ur aveobok irin Ol, Halltorp. Pl samma lokal hade
even patreflats larvet av Mcsosa curculionoid.s L., likaledes i avenbok (ny
fdr Ol). - Hr Tore Wide[Ialk visade deo fttr landet nya S]%rhita seiararrda

Entotrol. Ts. Arg. ?2. H. F4, tgs6
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Reitt., kleckt ur svamp pl Iind Iras Vstm, Vasteras, BjitrDO, samt med-
delade att baD kliickt Mesosa cLJc liolloiiles L. ur alm och lind ftel[ Vstm,
Ryttem. - Hr Coulianos redogiorde ftt. ett f)'nd a! Lueatus cemus L- g
i Vb, Vennas. Om r1egoD spoltan Itirekomst av artetr pe fynilplatseu kunde
det uppenbarligeo ej vara fraga. 

- 
Hr IJiler meddelade, att han uader den

gingDa sorDmaren I\nnit Saqerda sirrlilis l,aich. pe sA ma.nga lokaler i Mel-
lansverige, att arten inom vissa ooriden av deuna laadsdel IiDge betecknas
som a[man. Yidare demoDstrerade hr Le er agglaggEiagsgnag av aiten och
av Oberea oculata L. - llr Ringstriim visade ett ex. av Calocala l/a*ihi L.
taget p5' Ostermatm i Stockholm.

Om den gAngna onormalt torra och varEa sommaf,ens inverkan pe in-
seLtlivet utspann sig en livlig diskussion. Hr Borell {.amhitll betriiifatrde
Ijiirilarna, att under eftersommaretr levande larver pi gruud av ndrings-
brist givit upphov tilt tt rkr,'mpta iEaghes. KEckdngeD hade ockse i menga
iall helt misslyckats eller givit deleka fjar ar som resultat. Talare atrseg,
att 1956 skulle komma att bli ett dlligt fjarilar i stora delar av latrdet,
eltersom 1955 lrs lan'er i stor ut*rackning torkat eller s!.ultit ihjal. - Hr
Aman meddelade, att det urlaler senale deletr av sommaren varit )tterst oDt
om {jerilarver pi normalt rika lokaler i Stockholmstrakten och hr llelge
Allander hade i Og konstaterat, att utplanterade larvkolonier av Mirnas
,ilide L. ctch Sneli,lthus occllottas L. torkat bort. - Aven de Iullbildade
fjiirilama hade uuder eftersommareo haft svlrt att fi[aa naring Ete i mar-
kerna. De hade derfii. upptratt ovanligt ritligt i tradgirdaruas blonster-
rabatter. Frtiken von Essen hade konstaterat detta i frl,ga o4 Pielis na|i
L. i Vg och hr Hanson even betxaffaode andra dagfjii.rilar i Boh. 

- 
Hr

Faugert meddelade, att lockbetesfingst va.it ovauligt givande och att fj?iri
larna kommit tidigare till betena etr vauligt, en iakttagelse som ockse gjorts
av hrr BoreU och von Metrtzer. - 

Hr volr' Mentzer meddelade, att hr Ehar
Johmon pa Vindelso, Upl, funnit flera sydliga, diir fatrut ej petraffaile arter,
t. ex. Pafilhea coenobita Esp. och Staurofuts lagi L., vilket kutrde tanlas vaia
en ltiljd av den onormalt ht ga somEartemperaturetr i Mellansverige. - I
Iraga om skalbaggarna auslg hr Palm, att de vedlevande artema i allrran-
het torde ha klarat sig bra, medan markskiktets skalbaggsfauua utan Mvel
lidit svert av torkan. Oriothynehus dltbi4s Strdm hade varit Dycket spatsaD
i Vb. Kviillshl,r.ring hade ockse trots goda betingelser i t vrigt givit prak-
tiskt taget helt negativt resultat.

Sammatrtiadet mAndagen den 31 oktober 1955.

NdrvaraDde 28 medlemmar och 9 gester.
Sammantradet hade aDordnats som ett lepidopterologiskt sektionsmiite.

Flera skolungdomai hade htilsammat Fdrenioger$ iDbjudal.
Ordf. meddelade, att Forenhgens hedersledamot Dr. L. O. Howard,

Washington, och medlemmen i Fatreuingen kotrservator Marwin Dondng,
Stockholm, hade avlidit.
E omol. Ts. .lrg. ?2. H. 2-4, rgjt5
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Till nya medlemmar valdes: civiliog. Stig Bjttrkman, Viisteras, hr B,
Fransson, Skiilby, hr Kjell I-arsson, Viisteras, hr Nic Ljungquist, Bromma,
br Allan Tis€ll, Kungsbacka, mag. sci. Hatrs Kauri, Lund, amanueos Hekan
Stenram, Lund, och stud. Staffal Kinman-Seita, Stockholm.

Fil. dr Frithiol Nordstltim inledde s€kionsmittet med ett fdredrag om
,Fengstmetoder fiir fjerihrr. Pe fdredraget {dljde en mycket givande diskus-
sioo, diir de aUre lepidopterologerna gav rid betraffatrde Hmpliga metoder,
lokaler och tider fdr fjiirilfangst liksom anvisningar i prepareringsteknik.

Hr Nordstriim meddelade tvl intressanta ijariifytrd ftna Fiolaad: Polio-
brya temoti Ev., IutrIIeq O om Kajana (hemmahtirarde i Sydryssland) och
Cynarda derrlalis Schiff. (narmast kiind tran Sk och Ol).

Samnantr6det mindaEen den 28 november 1955.

Nirvaraade 37 medlemma! och 7 gester.
Till nya medlemmar valdes: prep. Sven Rune Willborg, Stockholm, stud.

Hans fngemar Andreason, Gdteborg, fil. kand. Christine BlaDk, Lund, ama-
oue[s Ilndart Cederholm, Lunil, samt unnakare Sven Jakobsson, Tung-
elsta.

FtileDingeo besltit pe fatrslag av styrelsen att kalla fil. dr Anton Jatrsson
och Iil. dr Frithiof Nordstritm till hedersledamOter i Ftireningen.

FiireniDgen diskuterade det till 1956 planerade nordiska eDtomologmtitet
i Stockholm och tillsatte en kommitt6 med uppdrag att Iitrbereda detta.
Till medlemmar i kommitt6n valdes hrt Brundin. Butovitsch, I-eiler, Malaise
och Olsson.

Professor Hi,kaa Lindberg, Helsitrg{ors, httll ett Ded talrika utsttka ferg-
bilder illustrerat ftiredrae betitlat rom insektlivet pa Kap Verdetiarnar.

Hogtid88ammanffidet pA Statens Skogsforstningshetitut
onsdagen den 14 december 1955.

Deltagare: 15 mdlemmar saDt soE Fiireningens gaster fruarna Bryk,
CroDwall, Iriler, Olefors, Nordstrttd och Tullgyen.

Uoder sup6tr hdll ordf, det sedvaoliga talet fitr Fdreningen. Ftiteniogens
aldste medlem, f. d. provinsiaUekare Johannes Cronrvall, invald 1896, som
tillsaDmans med sin maka irlunnit sig, blev fiiremll fttr en hjartlig hyll-
niDg.

Fil. dr Ren6 Malaise kerserade efter sup6n till ljusbilder om r.{ventyr uD-
der jakter och jordbavliDgarr. \'are{ter f6ljde arrimerad sarnvaro rDd dans.

Told Nyholrk

Entoriol- Tt. )rg. Zi- H. z-i, I9i6


