Sörmlandsentomologema
- de första 25 åren 1985-2010
Nedtecknat efter bästa förmåga och baserat på gamla protokoll, brev, gamla nummer av Graphosoma , artikel
skriven av Ingemar Struwe i Graphosoma år 1995:2 om föreningens första 10 år samt mina egna subjektiva
minnen av Sörmlandsentomologernasförsta 25 år. I Peter Wärmling.

Bakgrund
Under den första hälften av 1900-talet var eleverna i den gamla s.k ."Högre folkskolan" (senare: Realskolan)
tvungna att ägna en eller ett par somrar åt att skapa sig ett herbarium. Minst 70 växtarter skulle insamlas,
pressas i en växtpress, monteras och namnsättas. Både med det svenska namnet och med det vetenskapliga.
Artkunskap ansågs vid denna tidpunkt mycket viktig. Troligtvis beroende dels av "Det Linneanska Arvet",
dels av att den gamla bondekulturen bara låg ett par generationer bakåt i tiden. I det gamla bondesamhället var
det ju en livsnödvändighet att ha kunskaper om både de viktigaste nyttoväxterna och ogräsen, men även om
fåglar, fiskar och de fyrfotade djuren. Dessutom om en del insekter, såsom de viktigaste skadeinsekterna (mal,
nunna, och på 1900-talet coloradoskalbagge m.fl) och en del spektakulära arter som t.ex. oxstyng och dödsur.
Vid denna tid var ofta biologilärama passionerat intresserade av sitt ämne. Min egen biologilärare anordnade t.ex.
fågelexkursioner utanför skoltid på eget initiativ, och ägnade många frukostraster åt att svara på frågor om naturfynd
som vi elever hade gjort. Det kunde vara allt från ormskelett och fågelfjädrar till fågelägg och vattenskorpioner.
I slutet av 1950-talet var jag i mina yngre tonår och bodde i det på den tiden lilla samhället Gnesta. Ett
av mina stora intressen var att samla insekter. Först fjärilar, sen skalbaggar. Och jag ansågs inte som
någon kuf på grund av detta då nästan alla killar i min ålder samlade fjärilar och andra insekter som
skalbaggar och skinnbaggar. Tyvärr utgjorde nog själva tävlandet en stor del av hobbyn. Det gällde att hitta
många och helst sällsynta arter. Mitt intresse höll i sig, även om jag så småningom valde bort fjärilarna.
Hoppar vi nu framåt c:a 30 år i tiden (1980), så är det inte längre många ungdomar som ägnar sig åt
amatörentomologi utan mest män i övre medelåldern och som garanterat ansågs för kufar. År 1980 var
det kanske inte fler än runt 1000 aktiva entomologer i hela vårt avlånga land. Hur hade det kunnat bli så?
(Glädjande nog har det nu ytterligare 30 år senare, 2010, hänt en hel del i de populära dagfjärilsprojektens,
Artportalens och i digitalfotografins spår; kvinnliga och yngre amatörentomologer blir allt fler.)
Min teori är, att läget 1980 berodde på flera samverkande faktorer. Teven hade slagit igenom och säkert
bidragit till att all föreningsaktivitet gått tillbaka. Befolkningen hade fått ökad köpkraft, varmed ungdomarna
kunde ha råd att ägna sig åt pengakrävande sporter som ishockey och andra kostsamma sporter. Att samla
insekter var ju en mycket billig hobby, jämfört med t.ex. trimning av moppar och utförande av elförstärkt
popmusik. Och så hade den högsta pedagogiska ledningen i Sverige skaffat sig den uppfattningen att s.k.
"katalogkunskap" var av ondo. Med andra ord, så hade artkunskapen i skolan i stort sett upphört att läras
ut. Dessutom hade tyska språket fallit bort från att tidigare ha varit ett mer eller mindre obligatoriskt ämne i
gymnasiet. Visserligen hade det utkommit en hel del insektsböcker på svenska med användbara färgbilder
under senare hälften av 1900-talet, men för en säker artbestämning av andra insekter än storfjärilar krävdes
utförligare bestärnningsnycklar. Användbara sådana fanns vid tiden fram till 1970-talet i stort sett endast på tyska.

Förutsättningar att bilda en insektsförening fanns ...
Som sagt, de aktivas skara av amatörentomologer utgjordes omkring år 1980 mestadels av medelålders män och
vad värre, nyrekryteringen var i stort sett obefintlig. Läget i Sörmland var väl som annorstädes i landet. De flesta
av oss var i 40-50-årsåldern, men utspridda över vårt landskap fanns även ett smärre antal både mycket äldre
och något yngre amatörentomologer, de yngre ofta med fältbiologisk bakgrund. Dessa hade föga kontakt med
varandra, och de flesta kände sannolikt inte till varandras existens (även om några hade mötts på Stockholms
Entomologiska Förenings möten på Riksmuseum). Men så fanns det ett par grupperingar. Ett sådant kluster fanns
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i Oxelösund-Nyköping, där först Henrik
och Jesper Lind (JL)var drivande personer,
senare tillkom Janne Sjöstedt (JS) (anm.I)
Man var i detta geografiska område mest
intresserad av fjärilar. Alla i klustret,
som bestod av c:a 10 personer, kände
varandra väl, och man tipsade varandra om
intressanta fynd, t.ex genom att telefonera.
Även i Eskilstuna-Torshälla fanns en
grupp entomologer, med Ingemar Struwe
som den mest sammanhållande kraften.
Där var man huvudsakligen intresserad av
tvåvingar, även om Ullmar Qvick tidigare
framgångsrikt hade ägnat sig åt trips
(anm.2) ochAnsis Orbe var den som tidigast
hade gett sig in på dipterologin. Gruppen i
detta kluster utgjordes av c:a 5 personer.
Och mitt inne i Åkers bergslag bodde Håkan
Elmquist (HE) i ensligt majestät, men med
det största nationella nätverket av oss alla.
De två först nämnda grupperingarna hade
ingen kontakt med varandra i slutet av
1970-talet.Man kände helt enkelt inte till
varandra. År 1980 bodde jag i Gnesta,
där jag med mina 35 år var Gnestas då i
särklass äldste fältbiolog. Även här fanns en
amatörentomologisk gruppering, där jag nog
vågar påstå att jag var den sammanhållande
kraften. Då och då träffade jag där Lars
Noren, vildbiexpert, och Hans Ahnlund
(H.A.), expert på vedlevande skalbaggar. Fig I . Tre dipteraentusiaster från Eskilstunatrakten omkr.1983.
Från vänster:Ingemar Struwe, Ullmar Qvick och Ans is Orbe.
Och så träffade jag mera regelbundet några
fältbiologer (anm.3) och medlemmar i den
lokala Naturskyddsföreningen (anm.4). Vi anordnade många gemensamma exkursioner och några offentliga
föredrag (anm.5). Efter att jag sommaren 1980 hade lämnat in en motion till Svenska Naturskyddsföreningens
årsmöte i Gävle angående fridlysning av apollofjärilen, tog Håkan Elmquist kontakt med mig. Jag kände inte
alls Håkan vid denna tidpunkt. Efter att grundligt ha diskuterat problematiken kring fridlysning och insamling av
insekter kom vi snart fram till, att vi amatörentomologer i Sörmland borde börja samarbeta bättre och skapa ett
gemensamt forum.

Anmärkningar:
1) Andra aktivafjärilssamlare här vid denna tid var tex. Kenneth Andersson,Claes Berg,Torbjörn
Brissman,Håkan Jansson,Urpo Koivula,Tero Rimpelainen mjl.
2) Andra aktiva amatörentomologer här var tex Håkan Gustafson,skalbaggar,Dan Orbe,fjärilar,Anna
Struwe,allmän etomologi, Eva Struwe, spindlar
3) T.e.x. Birgitta Andersson, Gnesta, allmän entomologi, Mora Aronsson, Järna, allmän entomologi, Joakim
Pierre, Gnesta,al/män entomologi, Niklas "Nicke" Grunden, allmän entomologi
4) T.e.x. Ethel Tillnert, Gnesta, allmän entomologi.Föreningen hette då Östra Sörmlands Naturvårdsjörening.
Å·ven ovan nämnda H.E. och H.A. varv aktiva medlemmar i denna förening.
5) T.e.x. Nils Linnman berättade om skalbaggssamling på Elektron i Gnesta
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Föreningen börjar ta form
Samma tanke hade Ingemar Struwe i Eskilstuna. I november 1981 hade han bjudit hem
ett antal insektintresserade sörmlänningar till sig, där lngmar Holmåsen berättade om
insektfotografering. Denna träff kan betraktas som det första mötet i vår blivande förening. Det
andra var hemma hos Håkan Elmquist i Höksjön (beläget c:a 1 mil söder om Åkers Styckebruk)
I mars 1982. Sommaren 1982 startade Håkan och jag folkhögskolekursen "Insekter på Gotland" (anm.6),
där ett 15-tal insektintresserade personer kom att delta. Håkan E. hade för övrigt redan ett stort kontaktnät
genom sitt regelbundna deltagande i Stockholms Entomologiska Förenings möten på Riksmuseet i
Stockholm. Några av Stockholmsföreningens medlemmar kom senare att flytta ner till Sörmland (anm.7)."
1982-83 kontaktade Håkan Elmquist fjärilsgruppen i Oxelösund-Nyköping. På Håkans bostad Höksjön norr om
Bjömlunda träffades då Janne Sjöstedt, Urpo Koivula och Henrik Lind m.fl., och man diskuterade bl.a. ökat
samarbete mellan amatörentomologer i Sörmland. Även detta år hade Håkan och jag insektskurs på Gotland
(denna kurs har sedan dess pågått ända fram till 2005, ehuru något förändrad. Efter år 1988 efterträddes jag
av Lars Imby). Kännedomen om vår insektkurs spreds nu gradvis och vårt gemensamma kontaktnät utvidgades
allt mer. Håkan och jag hade dessutom i mitten av 1980-talet ett antal veckoslutskurser på Gripsholms
Folkhögskola och Ullmar Qvick höll i samma veva ett antal kurser om insekter i Eskilstuna. Hans kurser var
främst för lärare och tillsammans bidrog säkert våra kurser till ökad kännedom om den blivande Föreningen
Sörmlandsentomologema. Under 1982-1984 förekom vidare ett flertal möten hemma hos Ingemar S. och Håkan E.
Den första gemensamma exkursionen,
anordnad av det som nu började likna en
förening, var till Hedmossen i Dunker
19 maj 1984. Där observerades t.ex. den
vackra och sällsynta jordlöparen Carabus
nitens (UllmarQvick). Från och med denna
exkursion upptecknade vi regelbundet
artlistor (med artkommentarer) över
observerade och insamlade insekter.
Dessa inlämnades till Länsstyrelsen
eller publicerades, senare, i tidskriften
Graphosoma. Ibland presenterades även
artlistoma med artkommentarer i särskilda
publikationer.
I maj 1985 organiserade Lena Struwe,
Fältbiologerna i Eskilstuna, en kurs om
insekter vid Mälsäter i Ärla. Kursen
lockade ett tiotal deltagare från Sörmland
och Östergötland och de flesta av de
personer, som senare kom att bilda
"kärntruppen" i vår förening, deltog som
lärare och experter

Anmärkningar:
6) På Gotlands Läns Folkhögskola i
Hemse (numera Gotlands Folkhögskola
i Hemse) i Hejde skogsbrukskolas
lokaler.
7) T.ex. Göran Liljeberg, Västerljung,
insektfotografering, Urban Wahlstedt,
Rönninge, getingar och rätvingar
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Fig.2. " Vad är en entomolog " ur Folket 1985.
Från vänster: Ingemar Struwe, Anna Struwe, Jan Sjöstedt och Rolf Räkman.
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Styrelsen
I mars 1985 hölls det första föreningsmötet hemma hos RolfRökman i Lomsjö (anm.8) norr om Katrineholm. Det
var då föreningen konstituerades. Interimsstyrelsen kom att utgöras av Ingemar S., Håkan E. och Ullmar Qvick.
Den 8 juni detta år hölls i Ärla det första mötet där stadgarna antogs. Jag ställde då upp som kassör, något som
jag då ansåg mig lätt kunna klara av, eftersom jag dels redan var kassör i Östra Sörmlands Naturvårdsförening,
dels att omsättningen i vår nybildade förening skattades till att uppgå till en mycket blygsam summa (ca 2000:per år). År 1989 efterträddes jag på kassörsposten av Håkan Gustafson i Eskilstuna och 2010 blev han avlöst av
Göran Liljeberg (GL) i Västerljung. Vid denna tidpunkt hade föreningens omsättning stigit till över 10.000:-. Till
ordförande valdes 8 juni 1985 Ingemar Struwe, en uppgift som han skötte på ett utmärkt sätt fram till 2008, då
Håkan E. övertog uppdraget. Till sekreterare valdes 1985 samtidigt Håkan E., som fortsatte fram till 2001, då
Guje Olsson övertog detta uppdrag. År 2008 övertog Urban Wahlstedt sekreteraruppdraget vilket 2011 övertogs
av Anneli Kihl. Medlemmar i styrelsen har också under åtskilliga år varit Janne Sjöstedt och Jukka Väyrynen.
Med stor sorg fick vi erfara att Guje avled sommaren 2009. År 2009 blev Mark Toneby ansvarig för
distributionen och utskick av kallelser mm. Dessutom kom han att ansvara för uppdatering av medlemsregistret.
Föreningens namn fastslogs 8 juni 1985 till Föreningen Sörmlandsentomologema. Numrerade medlemskort
introducerades, och snabbast att betala årsavgiften var Lars Noren. Han har sedan dess medlemsnummer 1
i föreningen. Senare denna sommar hade vi en lyckad exkursion till Jaktstuguskogen, där vi bl.a. observerade
jordlöparen Carabus glabratus, långhomingaen Cortodera femorata, svampbaggen Mycetina cruciata och
knäpparen Corymbites pectinicornis samt de ovanliga mätarna skäckmätare,Cepphis advenaria, och Mossgrön
lobmätare, Acasis viretata.
Anmärkning:
8) Lerbo socken, Sköldinge, Katrineholms kommun
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Fig.3. Bildfrånforsta exkursionen till Hedmossen 1985. Från vänster: Eva Hedström (då:Struwe), Ingmar
Ho/m åsen, Håkan Elmquist, Ingemar Struwe och Ullmar Qvick. Foto: Tidningen Folketsfotograf
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Graphosoma
Då jag under mötet i Ärla 1985 fick se några av Janne Sjöstedts handskrivna sammanställningar av observerade storfjärilar
i Nyköpingsområdet samt diverse övriga dokument gällande vår nyblivna insektsförening, slog mig tanken, att dessa papper
lätt skulle kunna utgöra grunden till ett medlemsblad. Upptänd av denna ide var jag ganska snabb att lägga fram förslaget om
ett medlemsblad. Detta kom då att omgående behandlas på Ärlamötet. En kort diskussion uppstod som gick ut på att en sådan
publikation eventuellt skulle kunna utgöra ett hot mot Entomologisk Tidskrift. ET hade vid denna tidpunkt en mycket svag ekonomi,
huvudsakligen beroende av sviktande prenurnerationsunderlag. Dess framtida existens var starkt hotad. Under mötets gång kunde
vi dock enas om, att en tidskrift som vår knappast skulle kunna utgöra något större hot mot ET, snarare tvärtom. Ingen av Ärlamötets
deltagare skulle i alla fall upphöra att prenumerera på ET på grund av detta vårt kommande medlemsblad. Vår föreningstidskrift
skulle ligga på en betydligt mer amatörmässig nivå, och innehållet vara mestadels lokalt begränsat till Sörmlandsområdet.
På årsmötet 1985 bestämdes tidskriftens namn till Graphosoma. Detta var ett lätt beslut, då Graphosoma lineatum, strimlusen, vid
denna tidpunkt var mycket vanlig i Sörmland (men inte i större delen av det övriga landet). Vid denna tidpunkt diskuterades även
huruvida strimlusen skulle kunna få bli Sörmlands landskapsinsekt (vilket den blev först år 1999). Vid mötet utsågs en redaktion
för tidskriften bestående av Håkan E. och undertecknad. I praktiken kom jag dock att bli ensam redaktör för tidskriften. Efter några
nummerkomGraphosoma,attmotsjälvkostnadspris,blikopieradpåSödertäljekommunstryckeriKomtryck.Därmedstegkostnaden
för tidskriften en hel del, samtidigt som tryckkvaliten ökade något. Dessutom slapp därmed redaktören häftnings-momentet.
Vid slutet av år 1985 hade medlemskadern stigit till 40, av vilket hela 37 medlemmar var boende i Sörmland (93 %)
Därefter steg antalet gradvis, för att omkring år 2005 ligga kring 100 st. På denna nivå verkar antalet nu ha stabiliserat
sig, och i skrivande stund 2013 ligger medlemsantalet på exakt 100 st., varav ca 75 bor i landskapet Sörmland.
Det första numret av Graphosoma kom ut 15 mars 1986, nästa nummer 15 maj samma år och höstnumret den 15 oktober.
Alla nummer var i svartvitt, A4-format och omfattade 18 sidor. Denna omfattning avseende utgivningstakt och sidoomfång
gällde t.o.m. år 2004, då sidantalet ökade till 24. År 2001 tog Göran Liljeberg över ansvaret för tryckning och distribution,
och från nr. 2001 :2 påbörjades inlägg av fiirgbilder med en blygsam början av enstaka bilder, men från och med nr 2004 :l en
hel sida. Detta gällde även nr 2005: I och 2006: 1. På grund av bristande hälsa var jag tvungen att avsäga mig uppdraget som
redaktör 2007. Från detta år blev det Göran Liljeberg, Västerljung, som kom att hålla i trådarna.År 2007 blev tidskriften med
nummer 1 t.o.m. 4 sammanlagda till ett mer omfattande nummer med mycket färginslag. I övrigt hade detta dubbelnummer i
stort sett med samma layout som tidigare. Från och med 2008 kom dock tidskriften med Göran som fullvärdig huvudredaktör
att få en helt ny layout med mycket färg, bättre papperskvalite och med sidantalet 32. Åren därefter ökade sidantalet och är
i skrivande stund (2013) uppe i 44 sidor. Mark Toneby blev Graphosomas och föreningens distributör från och med 2009.
Innehållet har varit kåserier från insamlingsresor i Sverige och utomlands, artbeskrivningar, rapportering av nya
landskapsfynd, artlistor från olika sörmländska lokaler, miljöbeskrivningar, biografier om bortgångna entomologer, kallelser
till exkursioner och entomologmöten, bokrecensioner, diskussionsinlägg angående skogsskötsel och naturvård och mycket
annat material med entomologisk anknytning. Tidskriften har under de gångna åren ökat i uppskattning och värde och har
några gånger även citerats i vetenskapliga tidskrifter. (För mer information om innehåll i Graphosoma se Bilaga.I nedan, men
se även föreningens hemsida, www.sormlandsentomologerna.se
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Fig.4. Några äldre nummer av Graphsoma. Nr 1 Årgång 1, 1986 längst till vänster.

Föredrag
Sörmlandsentomologema har redan från starten anordnat föredrag och kurser inom entomologins område. Många
av föredragshållarna har varit specialister på ett visst område, tex en viss insektordning, varför dessa ofta berättat
om sina favoritdjur med stor entusiasm. Ibland även visat upp preparerade djur, någon gång insektmodeller
men oftare diabilder eller, under senare år, digitala sådana. Under 1985 hölls ett antal kortföredrag, t.ex. i en
kvarterslokal i Nyköping där Ullmar Q. berättade om tripsar, Ingemar S. om Diptera, Håkan E. om fjärilar
och Peter W. om nyckelpigor. Därefter har det stort sett hållits ett eller två längre föredrag per år. Det har då
huvudsakligen varit i anslutning till årsmötet i mars eller till höstträffama .. I samband med årsmötena har föreningen
bjudit på fika med mackor och läckra salladsbord. Här följer de flesta och viktigaste av föreningens föredrag :
Birger Wictorin om Medicinsk Entomologi (omkr.1985) i samarbete med Eskilstuna fältbiologer, Fältbiologernas
lokal i E-tuna. Nils Linnman (t ) om 50 års erfarenhet av Karlsöamas skalbaggsfauna (1986), Studiefrämjandet
i Flen. Carl-Cedric Coulianos: om skinnbaggar (hösten 1986), Studiefrämjandet i Flen. UlfKarlström: Insekter i
vatten (1987), Gripsholms Folkhögskola(= GF) och Urban Wahlstedt: Gräshoppors läten (hösten 1987) i Gnesta.
Hans Rydberg: Natur på Sundbyholmsarkipelagen (1988),GF. Ingemar Struwe: Entomologisk Fotosafari på
Menorca (hösten 1988), Flen. Håkan Elmquist: Inventeringsresultat från Stora Karlsö, (1989), Nyköping. Ingmar
Holmåsen och Bengt-Erik Bengtsson om insekter som konst genom fotografens respektive bildkonstnärens ögon
(1990), GF. Håkan Elmquist om entomologiska expeditioner till nordkalotten (Pältsa) (1991), GF. Carl-Cedric
Coulianos och Ingmar Holmåsen: Häxkvalster, Sömntom och Kikbär, dvs galler (1992), Ekeby Föreningsgård i
Dunker. Urban Wahlstedt Populärvetenskaplig Show om gräshoppor, vårtbitare och syrsor på sedvanligt sätt med
modeller i jätteformat (hösten 1992)., Elektron i Gnesta, tillsammans med Östra Sörmlands Naturvårdsförening
(ÖSNF). Håkan Elmquist: "En entomolog i Zimbabwe" och teaterföreställningen "Livet i en stubbe" av
teatergruppen Naturens Qvickheter (1993), Kom-Vux-lokalema i E-tuna.Lars-Ove Wikars om skogsbränder
och insekter.(1994), GF. Oskar Kindvall: Gräshoppor och vårtbitare ur sörmländskt perspektiv (1995), GF. Hans
Bartsch (t) om blomflugor (1996), GF. Lars Imby om mnemosynefjärilens status i Sverige (1997), GF. Håkan
Elmquist: Entomologi och natur i Baltikum (1998), GF. Lars G. Jonsson: Spindlar i Sverige (1999),GF (nu Röda
Korsets Folkhögskola;= RKF).
Fredrik Sjöberg: Öar och insekter (2000), RKF. Ingemar Struwe och Hans Lejdegård: I Anton Janssons fotspår
på sörmländska Hjälmaröar, (2001), Studiefrämjandet i E-tuna. Björn Cederberg: Vilda bin i Sverige (2001),
RKF. Håkan Elmquist: Resa till Europas fjärilsfattigaste land, Island(2002), RKF. Göran Palmqvist: Svenska
Storfjärilar under de senaste 25 åren,(2003), RKF. Håkan Elmquist och Urban Wahlstedt: Humlor (2004), RKF.
Stanislav Snäll: Klokrypare (2005), Naturum i Malmköping. Håkan Elmquist: Dagfjärilar i Sörmland (hösten
2005), Ebelingmuseet i Torshälla (hösten 2005), Multeum i Strängnäs (2006). Jan Sjöstedt: Tillfångnatagna
fjärilsfångare på Nya Guinea (2006), Lillhagaskolan i Nykvarn. (= LHS) Erland Dannelid: Om trollsländor (2007),
Lillhagaskolan i Nykvarn. Hans Ahnlund: om vedlevande insekter i av människor skapad död ved (2008), LHS.
Ingemar Struwe: Fjärilar och fjärilssamlare i litteraturen (2009), LHS. Under hösten 2009 talade Markus Franzen
på Cafe Humlan i Södertälje om minskningen av fjärilar i landet Urban Wahlstedt visade sina fantastiska modeller
av gräshoppor och vårtbitare och pratade om dessa insekters liv och leverne, (2010), LHS. På årsmötet 2011 i
Västerljungs sockenstuga berättade Hans-erik Wanntorp om "Växtbaggar och baggväxter"

"Hemma Hos" -möten och "Öppet Hus"
Nästan varje år sen starten, oftast på hösten, har föreningens medlemmar träffats hemma hos
någon medlem och där undersökt insektlivet i omgivningarna och i övrigt fikat och pratat om och visat
"Sommarens Fynd". Dessa träffar har ofta varit mycket välbesökta och gemytliga. Med välbesökt menar jag
att c:a 20 personer kommit. Alla "Hemma Hos"-träffama har ägt rum i Sörmland och ofta har värden eller
värdinnan varit mycket kunnig om naturpärlorna i trakten. Ibland har UV-ljusfällor satts ut, till stor glädje för
fjärilsfolket förstås, men kanske ändå mer för oss krypintresserade som inte är ett dugg bortskämda med att
se vilka mängder av svärmare och stora spinnare som finns här i Sörmland. Vi har träffats t.ex. hos Ingemar
Struwe på lantstället i Ärla 1984 och hos Rolf Rökman på Lomsjö gård i Sköldinge 1985 och 1991 med en
"mini-exkursion". Hos Peter Wärmling, Lämbonäs i Hölö 1990 där Dan Orbe presenterade ett egentillverkat
dataprogram för registrering av fjärilsobservationer och 1992 i bergkulleterräng i Bastardalen i Hölö.
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Sedan 1993 har varje vinter hållits "Öppet Hus" i Nyköping. Ofta under Janne Sjöstedts ledning med uppvisande
av medlemmarnas "sommarens fynd" att studera på nära håll. Och så förstås Jannes utmärkta sallader av smaka
av. Mestadels har vi då träffats i Lernias verkstadsutbildningslokaler men någon gång på annan plats, t.ex. på
Rönnlidens gård i Aspa. Medlemmarna har inte bara visat upp intressanta preparerade insekter utan även diabilder
och digitala bilder, nya insektböcker och levande djur mm. Dessa möten har varit mycket roliga och välbesökta.
Sällan har det varit färre än 20 besökare som livligt utbytt erfarenheter om nya fyndlokaler, flygtider och erfarenheter
av larvuppfödning mm. Ofta har vid dessa träffar dessutom hållits något kort föredrag. Några gånger har höstmötet
anordnats tillsammans med fotoklubben i E-tuna, tex år 2000.
Vidare har vi besökt hos Håkan Elmquist på Aspbacken i Hedlandet vid Mariefred 2002 och gjort besök hos
Göran Liljeberg på Björkbacken i Västerljung och vid Tullgarnsnäs 2002 och 2003. Vi besökte Jukka Väyrynen
i Mälby Kvarn vid sjön Skundern i Dunker 1993 och 2005, då Jukka visade upp några av de intressantaste
naturpärlorna i sina hemtrakter. Hösten 2005 hölls ett större möte med föredrag av Andreas Grabs och Jan
Sjöstedt om Dagfjärilsprojektets hittills framkomna resultat. Vi besökte Peter Wärmling och Kalkberget på Mörkö
2006, Torbjörn Brissman, Fjärilsdal, i Nävekvarn 2007, Björn Carlsson på Åsa Gravfält, Selaön 2008 och var i
Aspa på Rönnlidens äldreboende där Janne Sjöstedt som vanligt ordnat med trevliga lokaler och välsmakande
pastasallad på "Öppet Hus" i jan.2008. Vidare var vi hos Kalle Källander på gården Sörtorp i Valla 2010. På
höstträffen 2011 besökte vi Anneli och Staffan Kihl vid deras fritidshus vid Båven. Eftermiddagen ägnades åt en
eftermiddagsexkursion på Dagnäshalvön .. År 2012 inställdes Hemma-hos-träffen p.g.a. våldsamma regn - en inte
alltför ovanlig företeelse i samband med entomologmöten.
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Fig.5. I samband med starten inventeringsproj ektet Dagfjärilar i Södermanland togs det fram en fälthandbok med samma
namn. Den har getts ut i ett flertal reviderade och omarbetade upplagor. Första upplagan kom 2005 och den senaste 2012.

Exkursioner och inventeringar
Redan från föreningens tillblivelse har exkursioner och inventeringar varit högt prioriterade. Bland de tidigaste
objekten var Hedmossen, Jaktstuguskogen och Skiren-Kvicken-området i Eskilstuna. Dessa områden är rätt
typiska vad gäller val av objekt: de ligger i Sörmland, har varit dåligt undersökta och har något av urskogsliknande
karäktär. Resultatet av Skiren-Kvicken-områdets inventeringar kom att presenteras i en skrift (två delar) utgiven
av E-tuna kommun. Innehållet bidrog sannolikt en hel del till att delar av Skiren-Kvicken-området senare kom att
bilda ett kommunalt naturreservat.
Så småningom kom föreningen att utföra inventeringar på uppdrag av flera kommuner, länsstyrelser och andra
ideella föreningar, men hela tiden i Sörmland eller angränsande län. Ett område som blivit undersökt mer än något
annat är Sundbyholms-Ridöarkipelagen. Att dessa öar i Mälaren har mycket höga naturvärden är något som vår
förening bidragit till att visa. Området har nu fått ekoparkstatus, och det är med stolthet som jag vill påstå att
Sörmlandsentomologerna bidragit en hel del därtill. Ett annat välinventerat område har varit Tåkenön i Hjälmaren
(för mer information:se Bilagal nedan).
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Även riktade inventeringar har gjorts i t.ex. hagmarker och ängar i samband med projektet "Dagfjärilar i
Sörmland". Andra har ägt rum i samband med "Hemma-Hos"-träffar hos någon föreningsmedlem . Härvid hart.ex.
Jukka Väyrynen bidragit en hel del genom att leda ett flertal exkursioner i sina hemtrakter. Resultaten av dessa
inventeringar har hjälp t.ex Katrineholms kommun vid bedömningen av entomologiskt intressanta lokaler och
skyddsvärda områden inom Katrineholms kommun. Antalet exkursioner har varit c:a 1-3 varje år och har varit av
typen heldagsutflykt, även om övernattningar förekommit (Se Bil.1 ).
Antalet deltagare har varierat stort, mycket beroende av vädret. Sällan färre än tio, men vid utmärkt väder har det
flera gånger varit upp till 20 st. eller fler.Självklart har det fikats och diskuterats en hel del under våra exkursioner
och stämningen har inte sällan varit på topp.
Enskilda individer, t.ex. Jesper Lind och Jan Sjöstedt har årligen kollat upp och rapporterat storfjärilsförekomsten
i Trosa-Mörköområdet (JL) och Sörmlandskusten i Nyköping-Oxelösundområdet (JS) (anm.11 ). Dessa resultat har
årligen presenterats i Graphosoma med intressanta kommentarer om de märkvärdigare fynden (För mer information
om exkursioner o.inventeringar, se Bil.1) Även andra föreningsmedlemmar har också tillfogat observationer till
Jespers och Jannes sammanställningar, t.ex. Göran L., Håkan E., Kenneth A. , Mark Toneby m.fl.

Engagemang, kontakter med massmedia och diverse initiativ
Ett stort antal remisser har besvarats från det att föreningen bildades till dags dato. Det har handlat om t.ex. bildandet
av naturreservat, Natura-2000-områden, åtgärder för hotade arter, skogsavverkningsplaner, myrskyddsprogram
mm. Ofta har det varit länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket som önskat få in entomologiska aspekter och
vi har ofta fått gehör för våra synpunkter.
Under 1990-talet tog Föreningen Sörmlandsentomologema initiativ till och deltog aktivt till uppställandet
av etiska riktlinjer för entomologer i Sverige. Det låg nu i tiden att starkt ifrågasätta huruvida insamling av
insekter var nödvändigt för att t.ex. kartlägga insektfaunan i Sverige. Någon form av etiska förhållningsregler

Fig.6. Fikapaus vid Långmaren - exkursion 2003.från vänster medsols runt bordet: Håkan Elmquist, Urban Wahlstedt, Janne Sj östedt,
kvinnlig gästdeltagare, Peter Wärmling, Göran Liljeberg (stående) , Christer Olsson, Guj e Olsson (helt skymd) , Stefan Clason (delvis
skymd) , Olle Svedman, Håkan Gustafson och Göran Hagerum (med ryggen mot kameran). Foto:lngemar Struwe
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för amatörentomologer ansågs följaktligen nu nödvändigt.
Sörmlandsentomologerna tog därvid sin
del av detta ansvarsområde och kom därmed att tillsammans med andra svenska entomologföreningar
arbeta fram en rad riktlinjer för ett lämpligt beteende vid insamlande. Dessa riktlinjer utmynnade därvid
i "Entomologens budord", riktlinjer som sedan samtliga Sveriges entomologiska föreningar ställde sig
bakom. 2011 ersattes dessa "budord" av moderniserade "Etiska regler för insektstudier" anpassade till
de nya tiderna. Även i detta nationella arbete spelade Sörmlandsentomologerna en framträdande roll.
Ett viktigt arbete lades ned på att presentera de stora entomologiska naturvärdena i RidöSundbyholmsarkipelagen (2005). Våra synpunkter blev därvid till stor del
hörsammade.
Enskilda individer i föreningen och föreningen i sin helhet tog i början av 2000-talet initiativ till utgivandet av
den lilla fälthandboken Dagfjärilar i Södermanland. Boken utkom år 2005 och utdelades gratis i minst 15 000
exemplar till sörmländska naturintresserade privatpersoner. Många skolor blev mycket intresserade av projektet
och boken. Projektet finansierades huvudsakligen av Naturvårdsverket genom länsstyrelsena i i Södermanlands
och Stockholms län. Inspirationen till detta projekt hämtades från Östergötlands entomologiska förening, som var
först med att utge en landskapsfauna gällande fjärilar. Men när Sörmlandsboken kom ut blev detta en så stor succe
att boken snart följdes av en motsvarande bok gällande hela Sveriges Trollsländor (2008), , Gräshoppor (2010),
Bärfisar (2012) samt Humlor (2013). Framför allt har det varit våra medlemmar Håkan Elmquist som arbetat med
fjärilsboktexterna, Urban Wahlstedt med gräshopporna samt Göran Liljeberg med foton och layout till de flesta
av dessa böcker. Håkan och Görans arbeten ledde vidare till att en handfull andra Länsstyrelser senare utgav sina
egna läns dagfjärilsböcker, Gotlands, Skånes, Västra Götalands., Örebros och Västmanlands län.
Sörmlandsentomologerna har varit aktiva i att informera allmänheten om betydelsen av våra insekter
och har t.ex. flera gånger medverkat i Naturens Dag på Eskilstuna Zoo. Sedan 2007 har föreningen
medverkat med egen monter i Trädgårdsmässan ''Nordiska Trädgårdar" i Älvsjö, där insekternas
betydelse i våra trädgårdar belystes. Denna aktivitet gavs stor uppmärksamhet och uppskattning hos
allmänheten (För mer information om engagemang, diverse publika initiativ och motsvarande, se Bil.1).
Vad gäller massmedia så har flertal medlemmar medverkat i både lokalradion och Pl (Naturmorgon), där
föreningen Sörmlandsentomologerna nämnts. En handfull gånger har även lokalpressen och några tidskrifter
uppmärksammat oss. År 1995 introducerades vidare Sörmlandsentomologernas hemsida (www. sormlands
entomologerna. se). Ansvarig webbmaster blev Håkan Gustafson som även var initiativtagare. Han lade
där in bl.a. en presentation av vår förening, information om FSE, verksamhetsberättelser, stadgar, program
och andra aktiviteter. Vidare bilder från verksamheten, t.ex. från "Hemma hos" -träff, lista över Graphosomaartiklar mm. År 2010 tog Staffan Kihl över ansvaret för hemsidan och fyllde på med många artiklar från
Graphosoma i pdf-format. Staffan ordnade även så att hemsidan inte längre behövde reklamfinansieras.
Sist men inte minst har Föreningen Sörmlandsentomologerna vid två tillfällen anordnat och stått värd
för Sveriges Entomologiska Förenings (SEFs) årliga stora möte. Det första
var "Åttonde svenska
Entomologmötet", vilket kom att äga rum på Stensunds Folkhögskola 1997 med 54 deltagare, varav 16 från
Sörmland. Mötesexkursionen gick till Askö i Trosa skärgård och temat för föredragen denna gång var biologisk
mångfald och entomologisk inventeringsmetodik. Många framstående föreläsare bidrog därvid med nya
resultat och sammanställningar av dessa. En entomologisk konstutställning blev också mycket uppskattad.
År 2009 stod föreningen för andra gången värd för entomologmötet "Tjugonde Svenska Entomologmötet".
Denna gång på Fiskeboda vid Hjälmaren med en uppslutning på c:a 50 personer från hela landet.. Vid detta
tillfälle anordnades bl.a. en exkursion till Vinön där, trots det myckna regnandet, den exklusiva kortvingearten
Gabrius lividipes och andra arter påträffades.. Båda mötena blev mycket framgångsrika och uppskattade.

Framtiden
Ett av syftena med bildandet av föreningen var att på ett smidigt sätt kunna utbyta information om
insektförekomsten i Sörmland. Vid tidpunkten för föreningens bildande var det fast telefoni och
skrivna brev som gällde. Hade man fotograferat en insekt, fick fotografen först lov att vänta i upp
till fjorton dagar innan de framkallade kostsamma diabilderna eller färgpapperskopiorna var klara. I
bästa fall syntes antennerna på djuret, trots mycket dyra makroobjektiv och mycken övning innan.
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I dag köper man för några hundralappar en utomordentligt bra kamera som tar mycket skarpa bilder med utmärkt
upplösning och som fungerar utan problem, med synnerligen enkelt handhavande. Avståndsinställning och
bländarinställninga är oftast helt automatisk. Utan någon större kostnad kan man ta mängder av bilder på djuret
i fråga, d.v.s. det djur som upplevs som intressant. För att sen, nästan ögonblickligen, kunna skicka de bästa
till experter för artgranskning och delgivning av observationen. Kartkoordinater, som man tidigare var tvungen
att arbeta med genom linjal och dyrbara kartblad, levereras numera utan problem sekundsnabbt och billigt med
GPS-teknik eller Internet. Oerhörda mängder av fynddata i Sörmland och övriga Sverige står vidare att finna på
Artportalen.Vad ska vi då med Föreningen Sörmlandsentomologerna till?

Ett svar är att vi har så trevligtnärvi träffas. Ettannatärattdetalltid gersåmycketmer att få se ett preparerat eller levande
djur i verkligheten. Och att sen få bläddra i riktiga pappersböckeroch i entomologiska tidskrifter. Detta ger i alla fall oss
somäruppvuxnamedpappersskrifterenupplevelseavhögkvalitet(Föregendelavståriallafalljaggärnafrånläsplattan!).
Om föreningen och Graphosoma har en framtid är svårt att förutspå. Man kan i alla fall konstatera att, från att
ha varit en relativt liten och, i kanske mångas ögon exklusiv, grupp av mestadels medelålders herrar har nu ett
flertal yngre medlemmar tillkommit och allt fler kvinnor. Min tro och förhoppning är att Föreningen Sörmlandsentomologerna och tidskriften Graphosoma i pappersform inte bara skall fortleva utan även öka i både storlek och
betydelse.

p eter. warmling@ comhem.se

Skatter i vått och torrt
Biologiska samlingar i Sverige
I SKATTER I VÅTT OCH TORRT dyker vi in i en
skattkammare med trettiotre miljoner registrerade
föremål. Det är föremål bevarade i biologiska samlingar i Sverige, som både är unika och oersättliga och
som inte får gå förlorade.
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Vi får även möta eldsjälarna bakom samlingarna
och ta del av deras fascinerande berättelser i
denna rikt illustrerade bok För framtidens forskning, miljöövervakning och miljövård är det viktigt att
samlingarna bevaras. Om inte, förlorar vi vår chans
att förstå vår historia och därmed också vår samtid.
Det och mycket mer finn s beskrivet i boken om
bilologiska samlingar, där de äldsta föremålen i
svenska samlingar är från 1600-talet

200 kr
gäller to.m. jan 2014

Beställ boken på www.artdatabankense

ord. pris 290 kr
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Mymarermak
Foto Svenska Malaisefälleprojektet
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En skrift från ArtDatabanken
vid Sveriges lantbruksuniversitet

Bilaga 1.
Exkursioner
Sorterade kronologiskt efter första besöket på lokalen. Listan är inte komplett, men upptar de flesta av de
viktigaste exkursionsmålen.
Hedmossen (1984, 1985, 1986,1987)
Jaktstuguskogen (1986, 1995)
Skiren och K vicken utanför Eskilstuna ( 1986)
Trollesund och Ludgo (1986)
Ridöarkipelagen i Mälaren (1986,1991,1992,2000, 2002, 2003 ,2005,(2009 arr.av Sveaskog))
Brandalssund vid Södertälje (1987)
Runmarö (1987,1988,1995,1997,1998)
Lovön vid Drottningholm (1988)
Selaön och Nybble Holme i Mälaren (1988, 1989, 1991, 1992)
Viksberg, Södertörn (1990)
Öknaby hage i Fjällskäfte(1991Kvismaren tills.med Närke-entomologerna och Härad
tillsammans
SNF-föreningen i Strängnäs (1991)
Mora Äng och Putbergen i Dunker under ledning av Jukka Väyrynen (1992,1998)
Nybble Holme (1991 ,1992)
Brandfält i Mälarmården och Åkers Bergslag (1994)
Katrineholmstrakten hos Jukka Väyrynen (1994)
Bistorp i Högsjö (1996)
Askö (1997)
Bråvikenbranterna vid Kolmården , tills. Med Östgötaentomologerna(1999)
Utnäset vid Likstammen ((1999 (tills. med naturskyddsföreningen), 2000,2001))
Eskilstuna-trakten: entomologisk fotoexkursion tills.med E-tuna fotofören. (2000)
Sörfjärden, Mälaren (2001)
Långmaren vid Nynäs i Nyköping (2003)
Särö och Långö (2004)
Ringsö i Sörmlands skärgård (2004)
Lindön vid Sörfjärden, Mälaren (hösten 2004)
"Stora Fjärilsdagen" till div.lokaler i Sörmland (2007)
Sjuenda norr om Gnesta, tema vedinsekter med Hans Ahnlund (2008)
Vinön i Hjälmaren (Entomologmötet 2009)"
Sörtorps omgivningar i Katrineholmstrakten (2010)
Dagnäshalvön (2011)

med

Inventeringar
Sorterade kronologiskt efter första besöket. Listan är inte komplett, men upptar flertalet större inventeringar.
Vissa av inventeringarna är utförd på initiativ av föreningen och vissa är utförda av enskild medlem i föreningen.
Skiren och Kvicken: Eskilstuna kommun (1981). Stadsbyggnadskontoret, Rapport 1986:7 & 8
Storfjärilar vid Sörmlandskusten (1985-2010) (Jan Sjöstedt)
Ridöarkipelagen (1986, 1991,1992,2000, 2001 , 2002, 2003 ,2005,2007:en vecka), endagsutflykter eller med
övernattning på Ridöns Fältstation) :Länsstyrelserna i
Sörmland och Västmanland.
Nybble Holme (1988, 1991, 1992)).
Stora Karlsö (1988, 1989 och 2009): Länsstyrelsen i Go.
Öknaby hage i Fjällskäfte (1991).
Labro Ängar vid Nyköping (1993).
Grottberget,Skillebyholm, Bastardalen och Vasa Skog:Södertälje Kommun (1993)(Peter Wärmling).
Tåkenön (flerdagarsexkursioner 1993 och1994)), på uppdrag av Sörmlands Naturvårdsförbund (SNF) och
Länsstyrelse
Utnäset vid Likstammen (2000, 2001)
Fjärilar i Trosa-Mörkö-området (1995-2010)(Jesper Lind).
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Projekt "Dagfjärilar i Sörmland", se ovan, (2005-2010).
Svartfläckig Blåvinges förekomst i Sörmland (Marvikarna-området) (1997-dags dato)
(Håkan Elmqvist & Björn Carlsson).

N aturvårdsarbete/Remisser/Naturvårdengagemang mm
Nedan presenteras ett axplock av det naturvårdsarbete som utfarts av föreningen eller enskilda medlemmar i
Sörmlandsentomologerna. Sorterade kronologiskt efter när resp ektive projekt startat.

Deltagande i SEFs årsstämma. En eller två medlemmar.1986 - 2010
Remissvar bl.a. om naturvårdskataloger för Nyk.-Oxelösunds och Katrineholms kommuner. 1986
Fortsatt naturvårdsarbete gällande Skiren och Kvicken i Eskilstuna kommun, t.ex. 1987.
Arbete med skötselplaner för Sparreholms Ekhagar. 1987.
Engagemang för Greve Bondes insektsamling från Mörkö på Thomasgyrnnasiet i Strängnäs 1990.
Remissvar gällande skogsavverkningsplaner i Södertälje kommun, t.ex.1991
Arbete med "Entomologens budord", t.ex. 1991
Medverkat i projektet "NATURENS DAG" på Eskilstuna Zoo, t.ex.1993.
Samarbete med Länsstyrelser och Skogsvårdstyrelsen med inventeringsuppdrag,
remissvar och möten t.ex. 1994, 1995,1997.
Remissvar om vägprojektet "Räta Linjen" 1995 .
Utverkande av markägardiplom, t.ex. till Nils Mörner på Björksund 1995
Arbete med skötselplaner för det blivande kommunala naturreservatet Vilsta, E-tuna. 997-1999 (HG m fl).
Naturvårdsråd i Nyköping t.ex. 1997, 1998 (JS) och motsvarande i E-tuna t.ex.1998 och Flen t.ex. 1998.
• Kontakter med Naturvårdsverket om nya fridlysningsregler, t.ex.1999.
• Möte och samarbete med Fotoklubben i E-tuna (t.ex.2000-2001).
• Naturvårds beredningar i E-tuna och Nyköping tex 2001
• Remissvar där skötselplaner utarbetades för div. naturreservat i Sörmland, t.ex. 2001.
• Naturvårdsplan för Flens Kommun. Naturvårdsberedningar i E-tuna och Nyköping tex 2001 .
• Deltagande i Naturskyddsföreningens jordbrukskampanj 2001 .
• Påverkarn av bebyggelseexploatering vid Läggesta inför järnvägsprojektet "Mälarbanan-Ostlänken"2004.
• Projektet "Dagfjärilar i Sörmland" startades 2006. Projektets syfte var att försöka kartlägga den Sörmländska
dagfjärilspopulationen under innevarande år. Drygt 283 personer kom att deltaga i detta stora projekt som så
småningom bör utmynna i en skriftlig publikation. Ekologiprofessor Sven G. Nilsson höll ett föredrag i Gnesta
under efteräsongen 2006. Fjärilsbokförfattaren Bo Söderström berättade om fjärilsskådning 2007. En telefonsvarare :"Dagfjärilstelefonen" introducerades samma år. Telefonen gav information om ak:tiviterna. Kjell
Antonsson från föreningen i Östergötland berättade 2008 om deras nu avslutade dagfjärilsprojekt. Projektet
beräknas vara avslutat omkring år 2013.
• Samarbete med Sveaskog och Länsstyrelsen inför bildandet av Ridö- Sundbyholmsarkipelagens Ekopark.
Bl.a.bedrevs en studiecirkel tillsammans med Naturskyddsföreningen.2005. Flerdagars studieresa till Omberg
och Färna ekoparker. 2006.
• Trädgårdsmässan i Älvsjö, där insekternas betydelse i t.ex. trädgårdsskötsel belystes i egen monter. Denna
aktivitet gavs stor uppmärksamhet och uppskattning hos allmänheten.2007-201 2.
• Besvarat remisser angående nya naturreservat från länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket, t.ex. 2009.

Kurser och sommarläger
Här följer ett axplock av kurser och läger som Sörmlandsentomologerna varit arrangörer till

Tillsamman med Fältbiologerna (anm.13) i Mälsäter "Insektknuff'' 1985.
Kurser för lärare av Ullmar Qvick i Eskilstuna och Ärla 1985,1986,1987
Kursen "Insekter på Gotland" 1982-1988 med P.Wärmling & H.Elmqvist samt 1989-2005 med H.Elmqvist &
Lars Imby.
Sommarläger på Runmarö 1986 och 1987
Studiecirkel om Ekologi tillsammans med Naturskyddsföreningen 2005
Anmärkning:
13) Lena Struwe och Eva Struwe m.fl.
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Övrigt/Massmedia/Publikationer mm
Här följer ett axplock av det fo reningens framträdanden i Radio och tidningar samt publikt utåtriktad versamhet
där Sörmlandsentomologerna varit drivande. Sorterade i kronologisk ordning.

• Medverkat i Radio Sörmland och Sveriges Radio i Radioprogrammet "Naturmorgon" : Deltagande i en handfull
program t.ex. sommaren 1985, 1988 och senare med bl.a. Håkan E., Ingemar S., Peter W., Ullmar Q, m.fl .
• Anordnande av glasmontrar med insekter på Naturrum i Malmköping 1988.
• Anordnade av utstäUning om insekter på Parken Zoo i Eskilstuna 1993.
• Åter medverkat i radioprogramet "Naturmorgon" med t.ex. Håkan E., Ingemar S., Jan S. och Peter W.. t.ex.
1993, 1994,1995,1996.
• Anordnande av Entomologmöte på Riksnivå. "Det åttonde svenska Entomologmötet" för SEF som ägde rum
på Stensunds Folkhögskola 1997. År 2009 stod föreningen åter värd för detta stora och viktiga möte. Denna gång
på Vinön i Hjälmaren.
• Inventeringsrapport 2002 av H.Elmquist, G.Liljeberg & J.Sjöstedt: "Fjärilar i lövskogar och hagmarker i
Sörmlands Län" på uppdrag av Länsstyrelsen i Sörmland, lnb.häfte,A4-format, 51 sidor.
• Egen Hemsida startades (2005). Först var Håkan Gustafson ansvarig webbmaster, därefter Staffan Kihl (www.
sormlandsentomologerna.se).
• Utställning i samband med utgivandet av boken "Dagfjärilar i Sörmland på Nyköpings residens och
Ebelingmuseet i Torshälla (2005).
• Deltagande i Trädgårdsmässan i Älvsjö (2007-2012).
• Anordnande av "Insekternas dag" på Naturskyddsföreningens fältstation Rördrommen 2001.
• Bokauktioner (bl.a.2011 ).

Artiklar om föreningen:
Nedan följer de flesta av de artiklar som är skrivna där föreningen Sörmlandsentomologerna omtalas
Folket 4 sep.1985 (anm.14)
Sörmlands Nyheter (SN) 2 dec 1985 (anm.14)
Eskilstunakurirer (EK) 27 maj 1985 (anm.14)
Folket-28-okt.1986 (anm.14)
Kommunalarbetaren Nr.13 augusti sid 32-33 1988 (anm.14)
Bivack-Friluftsfrämjandets ungdomstidning Nr.2 1989 (anm.14)
Eskilstunakuriren (EK) om "Insekternas dag" 2001
Västmanlands Läns Tidning (VLT) 2003
Anmärkning:
14) Artikelnfinns inskannrad på föreningens hemsida

Signaturer: AO = Ansis Orba, BP = Börje Pettersson, BV =Bert Viklund, DO = Dan Orbe, HA= Hans Ahnlund,
HE = Håkan Elmqvist, HG= Håkan Gustafson, IS = Ingemar Struwe, JL = jesper Lindh, JS = Jan Sjöstedt,
JoSa ( Jonas Sandström, JV = Jukka Väyrinen, LEA = Lars-Erik Andersson, LOD= Lars-Ove Wikars, LD =
Limnodata, LN = Lars Noren, MP = Mikael Posth, PW = Peter Wärmling, RW = Rune Widenfalk, SL = Stig
Lundberg

Källor:
Arkivet för Sörmlandsentomologerna, förvaras hos Arkiv Sörmland, Föreningsarkivet för Södermanland,
Strängnäs Kommun, Nygatan 10, 64 580 Strängnäs. Öppet efter överenskommelse.
Personlig kommunikation med bl.a. Kenneth Andersson, Håkan Elmqvist, Ingemar Struwe, Lars
Noren m.fl.
Struwe, Ingemar, Sörmlandsentomologerna 10 år (1985-1995), Graphosoma 1995 :2
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