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Figur 1. Mötesdeltagarna i väntan på färjan till Vinön. Foto Lennart Bratt.

Tjugonde Svenska Entomologmötet vid Fiskeboda i 
Södermanland 12-14 juni 2009

Håkan ElmquisT & Håkan GusTafson

fades sexstrimmig plattstumpbagge, Platysoma 
minus och mindre svampklobagge, Mycetochara 
humeralis.

På Vinöns kaj mottogs vi av Johan nilsson 
som bor på ön. Vinön är Hjälmarens största ö, 
visserligen belägen i närke, men inte mindre in-
tressant för det! Johan guidade oss runt halva ön 
och deltagarna var nöjda med besöket, särskilt 
vädret som t.o.m. lät solen visa sig på eftermid-
dagen. från Vinön var tidigare det enda kända 
exemplaret i sverige av kortvingen Gabrius li-
vidipes insamlat. några av sällskapets coleopter-
ologer kom därför att särskilt koncentrera sig på 
denna art. första anhalten var en sandstrand på 
västra sidan där den lilla rödvingade kortvingen 
hittades 1984. Resultatet blev glädjande – djuret 
återfanns av flera av deltagarna – exakt på sam-
ma plats som för 25 år sedan! Däremot gick man 
senare på dagen bet på att hitta arten på sand-
stranden på norra sidan av ön.

Det tjugonde svenska entomologmötet arrang-
erades av föreningen sörmlandsentomologerna 
och hölls på Barnens Ö:s anläggning vid fiske-
boda, som ligger vid sydöstra delen av Hjälmar-
en i södermanland.

under ihållande regn samlades deltagarna un-
der fredagseftermiddagen den 12 juni. De flesta 
bodde i ett för ändamålet mycket passande hus 
med köksmöjligheter och 30 bäddplatser. Övriga 
var förlagda i en villa för 10 personer och några 
bodde i husbil. middag avnjöts tillsammans men 
några större entomologiska utsvävningar på 
kvällen var inte att tänka på p.g.a. det myckna 
regnandet och sjunkande nattemperatur. några 
kvicksilverlampor sattes upp i anslutning till för-
läggningen, vilka dock mest kom att glädja dip-
terologer och trichopterologer!

Efter frukost dagen därpå fördelades deltagar-
na på olika bilar för transport till Hampetorp där 
färja till Vinön utgår. Redan vid färjeläget påträf-
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Figur 2. Gunnar Sjödin och Rut Hobro å jakt efter 
kortvingen Gabrius lividipes på den enda kända 
lokalen i Sverige: Vinön i Hjälmaren. Vi kunde kon-
starera att det enda exemplaret som hittats 25 år tidi-
gare inte bara var en slump, det finns en population 
på ön.

Figur 3. Stämmoord-
föranden Ingemar 
Struwe och sekreter-
aren Petter Boman 
lotsade fram den lite 
krångliga stämman 
på ett bra sätt.

På det sandiga halvöppna strandområdet 
intogs den medhavda matsäcken. mot väster 
blickade vi ut mot Hjälmarens vattenvidder. 
Promenaden gick vidare norrut längs öns västra 
strand. Här möttes vi omväxlande av tall- och 
lövskogar. i en alsumpskog påträffades ett ex-
emplar av den vackert tecknade knäpparen svart-                  
fläckad rödrock Ampedus sanguinolentus. i den 
halvöppna lövskogen påträffades ett antal av den 
vackert fläckade nyckelpigan Sospita vigintigut-
tata. i lövskogen påträffades också skinnbaggen 
Hoplomachus thunbergii.

Efter hemkomsten på eftermiddagen 
serverades middag. i samband med denna utde-
lades sEf:s markägardiplom som gick till mats 
larshagen på sveaskog för de naturvårdsinsats-
er som bl.a. gjorts inom Ridö-sundbyholmsarki-
pelagen i mälaren.

klockan sju vidtog sEf:s årsstämma. De 
viktigaste frågorna som togs upp var dels ans-
varsfrihet för styrelsen och olika myndigheters 
syn på entomologi. frågan om ansvarsfrihet 
ajournerades då den ekonomiska redovisningen 
inte var fullständig. Vid valet av ledamöter till 
styrelsen företogs omval av samtliga vars man-
datperiod gått ut utom kassören som avsagts sig 
omval. Till ny kassör valdes Östen Gardfjell, 
sundsvall.
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Figur 4. Musikunderhållning del 1 av Håkan Gustafs-
son och Anders Hasselquist.

Figur 5. Musikun-
derhållning del 2, 
av det mer interak-
tiva slaget: Urban 
Wahlstedt med sina 
slaginstrument.

kvällen blev något gynnsammare väder-
leksmässigt än föregående. Till ljusfällorna 
hittade t.o.m. en och annan fjäril som en li-
gustersvärmare och en gräsulv. istället för ”liv 
på duken” underhöll Håkan Gustafson och an-
ders Hasselquist med spelmansmusik och urban 
Wahlstedt lät deltagarna pröva på olika slagin-
strument.

söndagen inleddes med lätt duggregn och 
kraftig vind och flertalet deltagare tackade för 
sig. några stannade kvar och trotsade vädret för 
att hinna se något av de vackra omgivningarna 
vid fiskeboda. längst uppe i norr påträffades 
flugbaggen Ancistronycha cyanipennis. Där le-
tades också insekter på de bäverfällda asparna, 
och bl.a. hittades gnag av gulröd smalhalsbock 
Obrium cantharinum. Vid 14-tiden avvecklades 
entomologmötet och trots att solen inte visade 
sig alltför ofta är vi många som har oförglömliga 
entomologiska minnen från mötet, främst kan-
ske för att exkursionen till Vinön blev så lyckad.

Håkan Elmquist, Hedlandet, 647 92 Mariefred.
Håkan Gustafson, Skivlingsvägen 10, 633 58 
Eskilstuna.


