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I år hade ca 75 st av Sveriges entomologer samlats i Västergötland, till årsmötesförhandlingar sedvanliga 
exkursioner och samkväm. Vi var inkvarterade på Sparresäters Gård, där bland andra entomologen Carl Johan 
Schönherr verkade under första hälften av 1800-talet. Schönherr var en av den tidens ledande skalbaggsexperter 
och hade en rikhaltig insektssamling, bland annat insamlad just på Sparresäters ägor. Idag är Sparresäter ett 
naturbruksgymnasium. En nutida inventering genomförs här för närvarande och Niclas Franc och Stig Lundberg 
redovisade under ett av föredragen dess hittillsvarande resultat. Bengt Weidow berättade om Sparresäters historia. 
Sörmlandsentomologerna var representerade av ett flertal medlemmar, Eva Hedström, Anneli Kihl, Staffan Kihl , 
Mark Toneby, Ingemar Struwe, Urban Wahlstedt och Ethel Tillnert. 

Under fredagskvällen som var kall och lite blåsig gjordes några pannlampssök på gamla ekar och en 
fjärilslampa tändes, men med klent resultat. Väderprognosen för lördagen var betydligt bättre än för söndagen. 
Därför beslöts det att förlägga exkursionerna till lördagen och årsmötesförhandlingarna till söndagen. 

Lördagens exkursioner i Sparresäters omgivningar visade på en härlig kulturmark, med betade ek- och 
hasselbeväxta hagar, lövskogslundar och nedlagda grustag med intressant mikroklimat. De entomologer som 
inriktade sig på vedlevande insekter hade mycket material att titta på, främst söktes efter spår av molnfläcksbocken, 
Mesosa nebulosa (Fabr. 1781 ), som fanns här på Schönherrs tid. Gnagspår hittades men inga levande fy nd gjordes 
vid mötet. 

Under lördagseftermiddagen delade vi upp oss i bilar och gjorde utflykter till flera intressanta 
lokaler på Kinnekulle. Åter i Sparresäter intogs gemensamt en god middag under trevliga former. 
Årsmötet hölls på söndagen. På mötet beslutades att anta de nya etiska reglerna, som varit på remiss hos 
lokalföreningarna under året, efter en diskussion om hur reglerna skulle tolkas . Norrlandsföreningen avslutade 
med att inbjuda till nästa års riksmöte i Norrland, någonstans i trakterna av kring Laino. 
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