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Tjugonde Svenska Entomologmötet på Fiskeboda 12–14 juni 2009
Av Håkan Elmquist

Det tjugonde svenska entomologmötet arrangerades av Föreningen Sörmlandsentomologerna och hölls på 
Barnens Ö:s anläggning vid Fiskeboda, som ligger vid östligaste delen av Hjälmaren i Södermanland. Under 
ihållande regn samlades deltagarna under fredagseftermiddagen den 12 juni. De fl esta 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 och 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 förläggningen, vilka dock mest kom att glädja dipterologer och trichopterologer!
      Efter frukost dagen därpå fördelades deltagarna på olika bilar för transport till Hampetorp där färja till Vinön 
utgår. På Vinöns kaj mottogs vi av Johan Nilsson som bor på ön. Vinön är Hjälmarens största ö, visserligen 
belägen i Närke, men inte mindre intressant 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 eftermiddagen. Från Vinön var tidigare det enda 
kända exemplaret i Sverige av kortvingen Gabrius lividipes insamlat. Några av sällskapets coleopterologer 
kom därför att särskilt koncentrera sig på denna art. Resultatet blev glädjande ytterligare halvdussinet djur till 
statistiken.
      Efter hemkomsten på eftermiddagen serverades middag. I samband med denna utdelades SEF:s 
markägardiplom som gick till Mats Larshagen på Sveaskog för de naturvårdsinsatser som bl.a. gjorts inom Ridö-
Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren.
      Klockan sju vidtog SEF:s årsstämma. De viktigaste frågorna som togs upp var dels ansvarsfrihet 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 
mandatperiod gått ut utom kassören som avsagts sig omval. Till ny kassör valdes Östen Gardfjell, Sundsvall.
      Kvällen blev något gynnsammare väderleksmässigt än föregående. Till ljusfällorna hittade t.o.m. en och 
annan fjäril som en ligustersvärmare och en gräsulv. Istället för ”liv på duken” underhöll Håkan Gustafson och 
Anders Hasselquist med spelmansmusik och Urban Wahlstedt lät deltagarna pröva på olika slaginstrument.
      Söndagen inleddes gråmulet och fl ertalet deltagare tackade för sig. Några stannade kvar och trotsade vädret 
för att hinna se något av de vackra omgivningarna vid Fiskeboda. Vid 14-tiden avvecklades entomologmötet 
och trots relativt dåligt väder var de fl esta nöjda med mötet, främst kanske för att exkursionen till Vinön blev så 
lyckad.

Här letas det Gabrius lividipes. 
 Foto: Göran Liljeberg

På Vinön upptäckte man, helt oväntat och oerhört 
tacksamt en spillra av civilisation i form av Vinöns 
hembageri med café och butik.
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Lika gott som brödet vid kaffestunden på caféet sma-
kade, lika vacker framstod naturen på Vinön.
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Musikunderhållning av 
Håkan Gustafson och 
Anders Hasselquist
Foto: Håkan Elmquist.

Håkan Elmquist och 
Bengt Enström i samspråk.
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Kjell Antonsson med stolt vinnare av SEF:s
markägardiplom, Mats Larshagen. 
Foto: Håkan Elmquist.



Deltagare i Entomologmötet, vid färjeläget i Hampetorp, på väg till Vinön. Foto: Lennart Bratt.

Många bilder på småkryp togs under vistelsen på Fiskeboda här är ett litet urval. Även djur av andra ordningar än insekter observerades, här 
bl.a. gnagspår av bäver och utmed färjeläget visade sig ett fl ertal kärleksnästen av snok. Foto: Håkan Elmquist (bilder märkta HE), Göran 
Liljeberg (bild märkt GL) alla övriga Eva Hedström.
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