
Redogtirelse f6r fiireningssammantriiden 1956-58

Del har fren foreningsnrcdlemmarlas sida vickts krav pe att korta sammandrag ar
prolokollen fr6n fdrcningssammantr:idena skulle pl nytt publiceras i Entomolo8isk Tid-
skrift. F6r att tillDrotesge denna begemn har underlecknad Sjort en sammarstellnin8 fdr
Aren 1956, 1957 och 195E. Reslerande sammandrag ftir 1959 och 1960 samt innevarande
Ar iiro planerade att inflt'la i ftirsta hiiftet ftir 1962. Sista redo8iirelsen fdr sammantriidena
Atertinnes i Arg. 77, 1956 och giller for ir 1955.

1956

Sa md rade den 30 januati:

.\-iNarande 21 medlemmar.
Till nya medlcmmar iDraldesi Sven -{ke.{ndersson, Nordana. stud. Anna Edqrist-

BromEa, Robert Essen j:r, Seglora, Lars Nor6n, Bromnra, Gunnar Bruses'ilz, Solna, )'rkes-
Iiirare Sven Carlsson, SiiderlAlje och Stellan Eriksson, Bromma.

Docent Lars Brundin hiill ett f6redrag med lileln: ,Eo jiimfdrelse mellan chironomid-
fauDaD i sjSar pA norra och s6dra halvklolet'.

Samma r,Ade den 27 lebtuart:
Nirrarande 27 medlemmar.
Till nya medlemmar invaldes: Claes Fernetlint, Upplands-yesby och Gdte Tregerdh,

\nssj6.
Samma[tradet hade anordnats som ett coleopterologiskt sektionsmdte och som itr-

ledare lunBerade fiI. dr. Thure Pa!m, som talede 6\'er emnet:,Flngslmeloder fdr
skalbaggar,.

Tor-Erik Leiler demonsherade nyklickta, lelande exemplar ay Saperdo sl'milii Leich.
Obtium canthatinum L. och Cly,tts oriefis L.

Sommantr'ide den 28 mats:
Nirvarande 29 medlemmar.
Revisionsberettelsen l6redrogs av jur. kand. Slig Torstenius, varefter st)irelsen bevil-

jades full och lacksam ansvarsfrihet av f6reningen f6r det gangna fitNaltningslret.
StadgeeDliga val f6rritlades varvid som r'. ordf. omvaldes fil. lic. O. Ahlber8, lill

sekrcterare valdes fru Gun$or Herne-Nordlund istillet 16r fil. lic. T. Hssselrct, som undan-
bett sig omval. Till ord. ledam6ler valdes: prof. A. Tullgren (omlall och fil. lic. T. Nyholm
(omval) och som f6rste suppl. docent Ii. H. Forsslund (omrall. Till nredlemnrar ar
redaktionskommittdn raldes fil. lic. O...Lhlberg iomval) och fil. mag. A. Stenmark (omval)
och slultigen som revisorer valdesi jur. kand. S. Torstenius och civilingenjtir A. Janzon
samt som revisorsuppl. civilingenj6. O. -lgren (omval) och ing. E. von \lenlrer.

Till nya medlemmar invaldes: fil. stud. Jan Englund, Spanga, stud. Lars Hansson,
Bromma, Artur Larsson, HAgersten, jordbruf,sinslruk16r Birger Danielsson, \'iistervik och
fil. slud. Lars Hedstrdm. Huddinge.

Preparator Bror Hanson hdll ett fdredrag: '0nr nAgra meloder och problem vid ljus-
fAngst av insektern.

Sammantrdde den 23 april:
t-a$'araDde 23 medlemmar och 3 gestcr.
Som ny medlem inyaldes reldamtecknare G6te Gdransson, Tiiby.
Fdreningen besl6t i enlighet med stvrelsens f6rslag all liudeta Bj6rn Sahlenius, Saltsj6-

baden och Syen I-aurin, Landskrona rardera 150 kr ur Grills stipendiefond. \tidare besl6t
fSreningen alt soln uppmuntran till forlsatta entomologiska studier tilldele Kaj \llnsson,
Trelleborg och Ulf Brasen, Giiteborg valda delar av Svensk Insektsfauns.

EntomoL fs. f,rg. E2. H . i- 1, 1961
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1957

Sammantrdde den 28 ianuori:
Niirtarande 25 medlemmer.
Till nya medlemmar invaldes: -{ke Nygren, Bromma, assisteDt Per Inge Persson, Lund.

ma8. Ole Boggild, Lyn8by, DanEark, Leif Nilsson, Tro[hetkn, yerkDishre Larl Uno Flcn-
berg, EeSersten, Olof Olsson, Sadertelje, slud. C)lle SredmaD, Seltsj6-Duvnis och konslner
Berlil Gu-tlander, Stockholm.

Fil. dr. Bertil Lekander h6ll ett f6redraS med tileln: '\agot om hsekts- och blAnads-
stsdor pA sAglimmer'.
Enlomol. Ts.l.ro. P. H.3-1,1961

Docent Xarl Herman Forsslund hdll ett lort anfdrande oB: ,Ett par inlressanta fJind
av natlsliindor' och f6revisade arlerna: faioenoder reule.i \lc Lachl. frln M6rkd i S6der-
manl.nd och Apatanio stigrnotella Zelt. frln Orsker i L:ppland.

Pil. lic. O. ,.Lhlberg h6ll ett f6.edrag betillat: 'NeBra lilt Europa nyinvandrade skade-
insekter'.

ilcddelade B. Hanson all Cer.rrirat capitola insints till Natuhistoriska Iliksmuseel f6r
bestimning. Flugan hade tagits inomhus i en Slockholmslegenhet.

Samma tAde den mai:
liiiNarande lE medlemmar.
Till nya medlemmar iRvaldes: fotograf Gustav Hansson, Roslags-NAsby, leg. ldk. Birger

Wictorin, Eskilsluna och Nils Lundqvist, Uppsala.
DoceDt Lars Brundin hdll ett foredraS med tilelo: 'Den glaciala erosionens biologiska

betydelse i sjdar och haY,.

SammanbAde den 2l teptember:
Nlrvarende 36 medleEEar.
Till n]'a Bedlemmar invaldes: mAlare AlSot Larsson, RenBsjS, slud. Erik Helgslrand,

.{berga, Erik Persson, Gitte. slud. Sven.{ke Sigfridsson, triUby, bgenj6r Stig Ebberslen,
NorrahamBlar. ,\-. l. Brattbcrg, Karlskrona, fil. stud. R. Charpeotier, Lund, jordbruks-
instruktor Bir8er Danielsson, Vistervik, slud. Hens llaiklund, Skelleftel, Sven Reilend,
.{dolfsberg och Kalmar h. allm. liroverk, Xalmar.

Under rubriken 'Sommarens sk6rd, Sjordes f6ljande meddelaDde! och deDronstra-
tioner. I Saltsjdbaden hade lman bl.a. tagit l\olodonla prrocDe Sieb. octn Lithophane orni-
lhopu, Hufn. Einar Johansson meddelade att han pd Vendelsd funnit deo fdr Sdderman-
land nya --l6roras sgluola Scop. och den sillsynta Pggaera anachorcta F. Fil. Iic. Nyholm
f6revisade er(emplar av st6vslaDdan Coscilius ol.icornii llac Lachl. Den hade lagits i Nesby-
viken i en mengd ex. En aberration arl Arctia coio L. visade Rorell och prep. Hanson
omtalade att han tagit ett flertal ex. av Lgmetylo,t naDale L. pA en liggande ekstock yid
Frescati, Slutligen Deddelade Torslenius atl han pA Sandhammaren i Skene lunnit den ej
tidiSare iakttagna Boararia panctinalis Scop,

Satuma rAde den 29 oktobet:
Narvararlde ]13 medleDEaa och ll Sester.
Till nla Dedlemmar invaldes: ing. Lars Lundblad, Saltsj6badeu och jagd. Carl Gusl{f

\Yahlslrdm, Vixj6.
Fil. hand. Nils Linnman berlllade om: 'Str6rtdg i Centratafrika'. Titt fdredraS€t h6rde

firgbilder och fdredraget avslulades med ljudfilm i farg.

Samrnan|rade den 26 nouembet:
Narvarande .10 medlemmar och 6 gasler.
Till nya medlemmar inyaldes: stud. Ulf Persson, Stockholm och stud. Luzzi HeEog,

Stockholm.
Satnmanhedel hade anordnals som etI hymenopterologiskt sektionsmole och inlednings-

anf6randel h6lls av fil. dr. Anto[ Jansson. Vidare h6lls €tt Hngre anf6rande sv fil. dr.
R. llalaise 6rer reihleklar.

H6gtidssammant.Ade ilen 16 deccmbet:
Niirvarande 22 medlemmar och ll Siister.
Gestfdrelesare t.ar fil. dr. Berlil Kullenbe.g, som till utmerkh fiirgbilder Sav glinrtar frAn

Vastafrikas savanner och 6knar.
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Samma rAde den 25 februari:
Neryarande 35 medlemmar och 2 gaster.
Till rya nedleDmar irvaldes: docenl Hnul Ahnlund, StockholD, AIf Lilja, l\Iangen och

stud. Erik Davidsso[, Bofors.
F6rslag till endring av S.1 i sladgarne fremlades: ,luedlem har att lill fdreningen erlegga

en erliS avgilt, soD faslstiilles i den pl stadgeiindring fttreskri$na ordningen (se S 22 i
stadgarna). Avgiften ml ulga med nedsatl belopp fiir medlem lillhorande samma familj
som annan EedleDr, vilken erlagt full avgift.

Enskild person, soD lill fareningen pl en gang inbelalar elthundrafemtio (150) kronor,
er srlndig ledamot och som sAdan befriad frAn lrsa$gift.

Enskild person, som till nAgon fdreni[gens fond pl en gAng inbetalar minst lrehuBdra
(300) kronor, anses som stddjande ledamot och ar som sddan befriad frAn lrsaigift.

l[edlem, som erlagt full avgift, hedersledamol, sliindig ledamot och stddjande ledamot
erheller tidskriften kostnadsrritl. Stodjande ledamot iir diirjimle be ttigad alt ulan kostnad
erhella tio ildre lrgeDgar ar. tidskrifleo efler eget val.'

,{d[okat Stig Torslenius hiill ett loredra8: ,FrAn dagfjiirilar till siickspinnare'.

Sanmantrdde den 25 tuats:
NiiNarande 20 medleEmar och 1l gester.
Till nya medlemmar inraldes: Norgcs LantbrukshoSskole, \'ollebekk, \orge, stud. .\ke

Lennart Strdm. Johannishor, slud. Lars S6derbe.8, Hagersten, sem. slud. Paul \fahlin.
tliigersten, fru lna Block, l:ireda, Gunnar Willman, Bergvik och teknolog Bertil \ilsson.
Stockam6llan.

En del ay Styrelser stod i tur atl vAljas och f6ljande ble(o valda: till ordf. professor
Lars Brundin (omyal), ordirarie slyrelseledamdler fil. dr. lten6 ltalaise (oml.al) och folk-
skollirare ,\rel Olsson (oEvall samt lill suppl. fil. dr. Thure Palm (om\.al).

Till revisorer omvaldes advokaten Slig Torstenius och ci\-iling. Ake Janzon saml som
suppl. civiling. Olof Agren och iDg. Erik v. llenlrer.

Den vid f6reglende samDantrlde (25 febr.) beslutade stadgeendrin8en godkindes
slutgiltigt.

Laborator Frej Ossiannilsson hdll ett foredrag: ,NA8ot om halvringar,.

Samma fide den 29 aptil:
Till n)"a nredlemmar invaldes: ekonom OIa ]\..!bonr, Imalra, Finland, ing. Gdle Bergman.

yellitrgby, ing. Ragnar Sletleng.eo, Stockholm, kamrerarc l-ennart llelin. Stockholm,
stud.,{nders Siillstrom. StockholEr och stud. Bo Slllstrdm. Slocliholm.

Ordf. redogjorde f6r de inkomna ansdknin8arna till Arets Grillstipendier och medde-
Iade att Stlrelsen beslutal fareslA att Nils Forst.ed, Nya Elemanlerskolan i Stockholm och
Hans llarklurld, h6gre allnr. [irov. i SkellefteA skola erhAlla slipendium om vardera
150 kr ur nEnrnda fond. Fdreningen beslot i enlighet med Sl.r-relsens r6rslag.

Advokat S. Torstenius fdredrog revisionsberiillelsen alseende 1956 Ars ,drvallnin8 ocb
fareslog alt Slyrelsen och kassafairlallaren skulle beviljas full ansl'arsfrihet f6r det gengna
rikenskapslret. Fdreningen beviljade detts.

Fil. lic. Tord Nyholn haill ett fdredrsg med liteln: ,F6rmica eller Formtca? NCSot om
uttalet av latinska namn,.

SammantrAde den 27 moi:
Narvarande 30 medlenmar och 5 giister.
Som nya medlemmar invaldes: Liselolte llsltson, Stockholm. John Bjairklund, Gr:inges-

berg, horriittsassessor Sli8 F. l..ordlurld och stud. Stefan N.-ordlund, Solna.
HtiU Docent l{nut Ahnlund etl fdredrag med liteln: ,NA8ot om fjiirilar pA den ameri-

kanska konlinelten,.
Sam antrd e den 30 september:
Neryaralde 11 medlemmar och 6 gaisler.
Till nya medt€mmar inyaldes: Jar Landin, VeUingby, folkskoll:irarinnan Gunhild Nor-

krans, Striingnes, slud. Lcnnart Hedlund, Hedemora, slud. Bjtirn Idar, Djursholm, stud.
Sulo Huoainen, Eskilstuna, Hiille Flygare, \'agnharad, Slurc t\-ilsson, Brom6lla, Lars Jons-
son, Svartnes, stud. SteD Rosenlund, Sotna, J. IL Eriksson, Uppsala, Bo Norstedt, H:iger'
ster, Evert .IohanssoD, NiissjS, slud. Thomas Karlsson, .{rlii! och laboralor Birger Jans-
son, Enskede.

Under pro8rampunkten 'Sommarens sk6rd' visade tandtrkare H. ,{llander ekspirnare
fran olika orter i Srerige. Tore Nidenlalk neddelade alt han funnit lvA f6r Smaland nya

Entomol. Ts. lry. n. n.3-t,1%1
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Arter nemliSen: Elater rulipennis Steph. och .{rr!ous mu,il4aas Rosh. Fil. dr. Thure Palm
skildrade lelvtradsse et hos Pocrrflla lomed L. och meddelade bl.a. att larven lerer under
barke pA rotgrenar av 8ran. Slutligen omlalade Arne Mduer att han i lfastmanland tagit
Obrium canlharinum L. oc}r Cottodera lemorata F.

Sommdnlrdde den 2E oktober:
NerYarende 3l medlemmar och 3 8eskr.
Till njia medlemEar inraldes: ing. Jarl Lacka, Filipstad och stud. Urban Nhhlstedt,

Johannishov.
Artisten Jau Litrdblad visade sin lirgfiltn 'Fjirilen vingad'.
Somma fide den 25 nooember:
N:irrarande 31 medlernmar och 3 gester.
Som n) medleE invaldes, stud. B. Landgren, filipstad.
Fil. dr. ReD6 Ualaise h6ll ett f6redrag om ,.{llanlis myt eller verkliShet?,.

Higlidssari,,ma rade den 15 decernber:
Nirramnde 28 medlemmar och 22 gester.
Keserade ordf. professor Lars Brundin till fArgbilder om eD under sommaren 1957 faire-

iagen forskningsresa genom lianada till Vancouver lslaDd. (,Genom Kanada till Yancoulcr
lslaDd och Sierra NeYada'.)

1958

Sqnmantriide den 27 ianuati:
Niinarende 30 medlemlnar och I gist.
Till nya medlemmar invaldcs: stud. Hans Lindberg, Silefors, folkskotlirare Hugo -Iinder.

StocLholm, f6rseljninBschea C. G. .\hlund, Nesblperk, sIud. Anders G6Ihberg, Norrk6ping.
stud. Folke Btechingberg, Norrk6ping, ing. Kurt H68str6m, SkellefteA och folkskolliirare
Ulf H-son Waller, Lerunr.

Professor L. Brundill forevisade en del skalbaggar frln Notho/ogus-skogarna i s)'d-Chile.
H6tl fil. dr. Stellan Erlandssoo ett fdredrag om 'Entomologiska str6vtlg i Norrland,.

So manttAde den 24 lcbruori:
Nerlarande 26 medlemmar och 3 gesler.
Till nya medlemmar inyaldes: Ronny Tbulin, Hiilsingborg, Karl Elert llensby, Farsta i.

och Nils Holm, Trollhittan.
Professor Lars Brurdin f6rclisade nilgra exempler a\ Ctglloblatta campodeilormi$

E. ll. Walk., som han tagit i juni f957 i Jasper National Park, .{lb€rle, Iianada.
Fil. dr. Frithiof Nordstrdm anmi de lvA fynd frAn Ketrineholm av den i Sverige icke

tidigare funna fjetilen Phragmatoecio casloneae (llb.). Niirmaste kiinda fyndorter I'oro
ftirut Oset och Sjdlland.

Omhudsman Stig Torslenius meddelade att sliiktet Nycreolo Hb. {Sarothripus Curt.)
reviderals ev Nikolaus Obmzlsov, \.alYid sEktet uppdelats i arterna N. degeneruna \Hb.).
N. teoagana (Scop.l, N. kuldzhana Obrats.. l'. pseudodilutana Obrats., N. gandzhana
Obrats,, ,\. .rsrdrrcd lirul. och N. cor€ono Leach. samt att J.-S. Aubert beskrivit en l'. re-
,dyond n;irslAetrde art -\'. gollicond.

Prep. Bror Hanson omtalade att i Trddglrdsfdreningens tropisks vetthus i Goteborg
fdrekom en mrrart, Para,r?ct,na longicotnis Lalr., som gelom sina underliga rdrelser pl
engelska kallas ,lhe crazt ant,.

SammanlrAde den 1 april:
\-:ir(arande 36 medlemmar och 6 gaster.
Till nya medlemmar illvaldes:,{rne .\-ilsson. flalung och -{ke.{lm. Onnek6p.
D{ en del av St!'relsen slod itur att avgl f6rritlades val yarrid fdljende styrelseleda-

m6ter raldes: v. ordf. fil. lic. O. Ahlberg (omval), sekr. fru Gunvor Herne liordlund (omr'al)
och som n!'a ledamdter efler professor A. Tullgren och lektor Tord Nyholm, iilka undan-
bett sig omval, suppleanlerna docent Xarl Hermsn Forsslund och fil. dr. Thure Palm.
Till nya suppleantei efter de bAda sishamnda fil. lic. T. Hasselrol och oDbudsmannen
S. Torstenius.

Till ny relisor efter onrbudsDannen S. Torstenius valdes, fil- dr. Stellan ErlaDdsson.
Greve Hens lvachtmeister tog slulligen med hjilp av utm:irka ferSbilder auditoriet runt

pl en ruDdvandring 'I blekingska marLer,.
EntomoL fs. 4.o.82. H- 3-t,196,
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Samfiaatrdde .len 28 aqil:
Niirvarande 36 medlemnrar och 2 gister.
Till nya medlemmar invaldes: fru Gerda Nordslrbm, Stockholm, slud. Bj6rn Slellen-

gren. Stockholm, stud. Lars E.ik Lins, Stockholm, Torkel Olsson. Eskilsluna. stud. Claes
G6ran Ek, Skdvde, r'et. kand. Bengt Ostlund. Stockholm.

Ordfdranden redogjorde f6r de inkomna ansSkningarDa till irets Grill-stipendium och
meddelade att Slyretsen beslulal fdreslA att Jan Rob€rtsson, h.e.l. Vinersborg sliulle erhAlla
elt stipendium av 180 kronor samt ait som uppmuntran till fortsalla entomologiska stu-
dier delen Lamellicornia av Svensk Insektsfauna skulle tilldelas Rolf Johansson. h.a.l.
Enkdping, Tore Dunner och Torbj6rn Guslavsson, N. Real, Stockholm.

.lB Svenska Shell fisade en film ,Yi och der. som skildrade olika skadeinsekter.

Sommo tAde den 27 mai:
Niryarande l8 medlemmar och 2 giister.
Till ny Eedlem inveldes slud. Torbj6rn Kronestedl, Stockholm.
lI.. Don Oliver, Kanada visade firgbilder och kAserade oD en resa till Baffins land

och Labrado..

SammLnbAde den 29 seplembet:
NeNarande 38 medlemmer.
Till nya medlemmsr invaldes: fru Ella Dryk, Solna, Iru Karin Frick, Stider6lje, Bernt

Odarp, Stockholm, stud. G6ran Andersson, Johannishov, slud. Gunnar Licke, Nyk6pin8,
stud. Anders Jacobsson, Bromma. stud. Peter E. G. llalmberg, stockholm, stud. B6rje
Westlund Slockholm, Arne Th6rnblom, Katrineholm, fr. Inger Jirb-y, Higerslen, polisman
Stig Adebratt, VesterAs.

Lhder programpunklen 'Sommarens sk6rd, \'isades och meddelades f6ljande: Sune
lvendel visade ett entsl fjlriler frln Blekinge bl.a. Hoplilis milhauseti F., Drcpana harpa-
guld Esp.. Polgplocd ridcns l'., en melanistisk form av Epl'iemo caeruleocephala L., Enrr(ls
uernono Hb., Boatmia rhomboido.ia Schiff. Pelo$ia obtusa H.S. och lrererogenea as?llo
Schiff. semt frAn Sklne Pelosia muscetcetda Hufn. Fil. dr. Thure Palm meddelade att
bj6rkskogen i .{biskotrakten allvarligt skadats av fjallbjdrkmelaren. Oporiaie outumaota
Bkh. De kal:itna bjdrkarna hsde sedan angripits ai Hgletoetus de nestoider L. och .,tg.ilus
ui.idis L. Han omlalade Sven stt han tagit Dtochila arctica G]-ll. i ett er. r.id hlvninS pA
Solrr-busksr och )'tterligare tl.l ex. r'id trampning pa samma lokal. Prep. Bror Hanson
visede tvestjiirten, SphingolaDii olbipennis \Ieg. tagen pt Ingara i L:ppland. Ing. Erik
Ion ][enlzcr meddelade att han 1956 rid Nykdping och Bertil Gullander i Ar vid .\-]nis-
hamn lbAda lokalerna i S6dermaDland) fuDnit f. Il?ica sa Selenephoru lunrg?ro Esp.
Poste!.p. Tor-Erik Leiler omtalade att han vid Staket i Uppland fuDnit i torra grangrenar
larfer aI Cdlftdium oeneum De G. och i en d6d mindre lall laryell aa Dicetca moeslo F.
Urban lvahlstedt hade vid Ljugarn pA Gotland tagit Brashoppan Podisrna pedeslris L.
llalte Carlsson visade Pgrausla ,€rboscolis Schiff. tagen i Enskede (SdIlr.l och rlaucita
boliodactqla Z. lagen pl Hdgholmen i tlppland.

Samma rAde den 27 oktobcr:
Niirlarande 52 medlemmar och 7 giister.
Till nya medlemmar invaldes dr. Hubertus Eidmann, Stockholm. fru Ingrid Hanson.

Stockholm och slud. Hans-Erik yanntory, Niisbypark.
nnligt f6rslag av styrelsen valdes h6jesteretsdommer Viclor Hansen, l(6penhamn och

professor O. Lundblad, Stockholm till hedersledamdter i Entomologisk Fdrening.
Doce[t l(arl-Herman Forsslund redogjorde f6r d€ svenska mvrarterno och gav i sam-

band d?irmed anvisning pA liimplig litteratur.
Sarnmanttdde ilen 25 nooefiber:
Nnrlarande {8 medlemmar och 5 gAster.
Revisionsb€retlelsen alseende 1957 Ars fdrvaltning upplestes, varefler slyrelsen och

kassafdrvaltaren beviljedes av fdreningen full ansyarsfrihet f6r riikenskapslret 1957.
P.ofessor G6sla Notini klserade i anslutning till en ffirgfilm om: ,Frln Orrambo-land'.
Hdgtibsernfia fide ilen 1l december:
Nervarande 2l medlemmar och l5 gister.
Sammanlradet f6rl6ple under ledniDg av lilubbmastare Stig Torstenius i lre\.liga och

originella former. I)et hele avslutades med dans.

Narl-Jolnn HedqDist
Entomot.'rs. i.o.n. .3-l, t I


