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Insekt-Nytt presenterer populaervitenskapelige
ovenikts- og tema-artikler om insekters (inkl.
edderkoppdyr og andre land-leddyr) ~ k o l o g i ,
systematikk, fysiologi, atferd, dyregeografi etc.
Likeledes trykkes artslister fra ulike omdder og
habitater, ekskursjonsrappter, naturvern-, nytteog skadedyrstoff, bibliografier, biografier, hisrikk, uanekdotem, innsamlings- og prepareringsteknikk, utstyrstips, bokanmeldelser m.m. Vi hykker o g d alle typer stoff som er relatert ti1 Norsk
Entomologisk Forening og dets lokalavdelingcr:
hrapporter, regnskap, mete- og ekskursjons-rap
porter, dehttstoff etc. Opprop og kontaktannonscr
er gratis for foreningens medlemmer. Sprhket cr
norsk (svensk eller dansk) gjeme med et kort cngelsk abstract. V k artikler refereres i Zoologic.~I
record.

Insekt-Nytt vil pmve finne sin nisje der vi ikkc
overlapper med NEFs fagtidssluift Fauna norv.
Ser. B. Chiginale vitenskapelige underwbkelser, nyc
arter for ulike faunaregioner og Norge g& fortsatt
ti1 fagtidsskriftet. Derimot tar vi gjeme artiklcr
som omhandler cinteressante og sjeldne funn*.
notater om arters habitatvalg og levevis etc., sclv
om det ndvendigvis ikke er u n p .
Annonsepriser:
114side
lo: 450,It2side
b. 675,111 side
kr. 1000,Bakside (svartmvitt)
kr. 1400,Bakside (farger)
b. 2200,Prisen pil baksiden trykt i fire farger inkludercr
ikke reproarbeid. Ved bestilling av annonser i to
numre etter hverandre kan vi tilby 10 8 reduksjon,
25 8 i fire og 30 8 i 8 PQfelgende numre.
Abonnement: Medlemmer av Norsk Entomole
mrv. &re
gisk hrening Insekt-Nytt (og FB.) gratis tilsendt. Kontingenten er for 1994 kr.
130,-pr. it (kr.70,-for juniormedlemmer ti1 og
med k t de fyller 19 it). Henvendelse om meda lemskap sendes sekrekeren:
Oistein Berg, Postboks 376, 1371 Asker.

REDAKSJONELT

Norsk Entomologisk Forening
90 fir!
Norsk Entomologisk Forening har et aldri
sH lite jubileum i disse dager. Den lille foreningen vAr (den talte 376 medlemmer per 15
november 1993) er blitt hele 90 Ar, en alder
medlemsprotokollen. Vi fAr hApe at dette vil
det begymer H stA litt respekt av.
Dette d selvsagt markeres pA en have- vzre spennende og nostalgisk lesning for
lig d t e . Forrige gang NEF hadde jubileum, v h medlemmer.
Ti1 slutt d det rettes en takk ti1 de som
ved 75 k s jubileet, ble dette b1.a. markert
med en utgivelse i NEFs regi av et spesielt har bidratt ti1 dettejubileumsnummeret.
jubileumsskrift. Jubileumsskriftet har derimot lidd en ganske anonym tilvrerelse pH
NEFs lager. Man burde nok ha publisert
dette pH en amen d t e . Derfor har vi denne 3 Foreghnde side viser farste siden i NEFs
originale medlemsprotokoll fra 1904-1955.
gang valgt H gi0re dette ved 5 la Insekt-Nytt
nr. 2 1994 vrere et spesialnurnrner viet 90 &rs
jubilanten.
I dette nurnmeret er det bilder fra dike
evenemanger og ekskursjoner fra foreningens historie, samt faksirniler av den originale
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Formannens perspektiv ved
90-Ars jubileet
Dette jubileumsheftet inneholder f ~ r sog
t
kemst stoff om foreningens historic. Nitti
Hr er en anselig alder pH en forening, og
dette er en god anledning til H friske opp
vHre mtter. Vi skal hedre stifterne og pionerene ved H gH nsermere inn pH selve
startfasen, nsermere bestemt de f ~ r s t e20
Hrene av foreningens virksomhet. I den
forbindelse gjengir vi i faksimile protokollen fra de 10 f0rste h n e . Vi har o g d
avfotografert medlemsprotokollen fra
starten og fram ti1 1955. Dernest har vi
~ n s k eHt gjengi fobs fra foreningens virksomhet. Fotografier forteller mye, men
foreningens arkiv er meget fattig pH billedmateriale. Vi har derfor gHtt aktivt ut,
saerlig ti1 eldre medlemmer, for H fH inn
fotografier av historisk interesse. Jeg takker hewed utlhnerne, men aller mest Torstein Kvamme som har hatt ansvaret for
denne delen av stofftilgangen.
Ved 7 5 - t s jubileet i 1979 ga vi o g d ut et
jubileumsskrift. Davzrende formann, Karl
Erik Zachariassen, innledet heftet med en
artikkel han kalte ~ N o r s kEntomologisk
Forening - En jubilant i stepeskjeenm. Her
har han en del tanker og gnsker om foreningens videre virksomhet, og det kan vzre
interessant H se om hans profetier har gHtt i
oppfyllelse.

suten fantes fra gamrnelt av en entomologisk
klubb i Bergen. Hva har skjedd siden? Jo,
ytterligere fem grupper er etablert, de fleste i
o&et
rundt Oslofjorden: @stfoldentomologiske forening, NEF avd. Oslo & Akershus (gjerne kalt NEFOA), Drammenslaget,
Larvik Insekt Klubb og Agderlaget. Virksomheten varierer nok b&ie innen og mellom lokalforeningene, men vi kan slH fast at
systemet med lokalforeninger iallfall delvis
har lykkes. Det er fremdeles god plass for
entomologiske ildsjeler i v t t langstrakte
land ti1 H opprette nye safelitter! Jeg benytter
anledningen her ti1 H takke lederne i lokalforeningene for det verdifulle arbeidet de ~ $ 0 rer.

En visjon var at vi skulle fH et system av
lokalforeninger som kunne skape milj@er
rundt ornkring i landet, saerlig med tanke pA Insekt-Nytt
amatorene. En formell adgang ti1 H opprette Zachariassen peker i artikkelen sin pGL viktiglokallag var vedtatt pH &smote i 1978, og heteh av H ha god kontakt mellom'fagentoallerede t e t etter var slike grupper etablert mologer og amaterer, fordi disse to gruppH Jzren, i Trondheim og i Troms0. Des- pene er gjensidig avhengige av hverandre. I

1979 var Insekt-Nytt bare i sin 4. Argang,
men man merket allerede da at dette crmedlemsbladet~fylte et viktig behov sorn et
uformelt kontaktledd mellom medlemmene.
I fagtidsskrifter er det jo ikke lov A gi uttrykk for begeistring, eller H tenke hayt om
interessante emner! Zachariassen shiver:
tckssuten er det viktig A viderefflre, og helst
utvide, uInsekt-Nyttw, sorn kanskje er det
viktigste kontaktforum for vAre amat~r-entomologer~.Denne visjonen er oppfylt, takket
vaere en imponerende imsats av ubetalte ildsjeler sorn har skrevet og redigert ti1 ut i de
smA timer. Jeg retter hewed en stor takk ti1
redakterer og redaksjonsmedlemmer sorn
har holdt bladet h0yst levende i deme 15-Ars
perioden!
Berettigelsen av Insekt-Nytt blir stadig
bekreftet fra flere hold, senest i fomge uke
da jeg hadde besgk av v&t svenske medlem
Carl-Cedric Coulianos. Han roste tidsskriftet
og beklaget at ikke noe tilsvarende fantes i
Sverige. Han syntes alltid det var hyggelig
og spennende H finne Insekt-Nytt i postkassen. OgsA fra dansk hold har jeg tidligere
mottatt anerkjennende utsagn om v&t ccmedlernsbladw. Vi fAr hHpe at vi o g d fremover
klarer A rekruttere folk ti1 redaksjonen. Det
mA jo vaere en betydelig inspirasjon at
Insekt-Nytt oppfattes sorn d viktig og vellykket. - Og at man kan se det sorn en liten
aresbevisning A bli betrodd redaksjonsoppgaven?

Fauna norvegica Ser. B
Ved 75-Ars jubileet hadde vi nettopp klart H
redde Norsk Entomologisk Tidsskrift fra
undergangen. NAVF hadde nemlig avslHtt H
st0tte tidsskriftet, sorn hadde eksistert siden
1920. F0rst etter stor imsats fra foreningen
lyktes det A fime en 16sning: Man ccslo sammen,>et generelt zoologisk tidsskrift, Norsk
Entomologisk Tidsskrift og det ornitologiske
tidsskriftet Cinclus ti1 en serie (dvs. formelt
bare ett tidsskrift), sorn fikk navnet <<Fauna
nowegiw, med underbrukene Serie A, B
og C i den rekkefglge sorn er nevnt ovenfor.

Siden 1979 har vi a l u vemet oss ti1 at v&t
garnle tidsskrift har gkt under betegnelsen
<<Faunanomegica Ser. BD.(V& identitet ble
imidlertid ivaretan ved at det gamle navnet
s d r oppfgrt bHde pA norsk og engelsk pA
omslaget). Zachariassen <<pusteru t ~i sin
jubileumsartikkel, men aner selvffllgelig
ikke at deme seieren var tidsbegrenset.
Nil, ved 90-Arsjubileet, st& vi i en helt
parallell situasjon: NAVF (nil en del av Norges Forskningsrld) har for annen gang slHtt
hHnden av oss og stoppet bevilgningene.
Saksgangen og argumentene i deme striden
er beh6rig gjengitt i dike nurnre av InsektNytt og skal ikke gjentas her. Heldigvis kan
o g d jeg meddele at tidssskriftet er reddet,
men denne gang pH en uventet d t e . Norsk
Institutt for Naturforskning (NINA) har tilbudt seg A overta ansvaret for videre utgivelse av Fauna nomegica-serien, inkludert
det 0konomiske ansvaret. Dette utspillet har
vi satt svaert stor pris PA. Ny sentralredaktor
er Kjetil Bevanger. Han overtar dermed den
mangehige jobben sorn Edv. K. Barth har
hatt pi3 Zoologisk Museum. Igjen er det god
grunn ti1 H takke: Denne gangen ti1 Barth
sorn samvittighetsfullt har s6rget for at de
fem heftene av Fauna norvegica kom ut ti1
riktig tid hvert eneste Ar. FA er klar over det
store arbeidet sorn Barth her har nedlagt. Jeg
6nsker o g d H takke redaksjonen i Serie B
for det viktige arbeidet sorn der er nedlagt i
disse Arene. Redakt6r John Solem 6nskes
lykke ti1 i det videre samarbeidet med
NINA.
Norske entomologm~ter
Zachariassen peker pH at man hadde startet
opp med nce man kalte ccentomologiske vinterm@ten>,og hHpet at disse arrangementene
ville bli videreffirt. Dette har skjedd, om e m
noe haltende. Motene, kalt Norske entoniologmflter, har etter 1979 blitt holdt falgende
iir og steder:

- 4. m0te # Voss i 1980
- 5. mete # Sundvolden i 1981
- 6. mete pA Kongsvold i 1984
- 7. m0te # Finse i 1987
- 8. m0te # Kongsvold i 1992.

om vi har laget brosjyrer og pr0vd il gj0re
oss kjent. Mitt inntrykk er at selv stor verveaktivitet gir relativt fB nye medlemmer, og at
de nye kanskje ikke blir SA lenge. Vi har derfor de siste Lene prioritert andre oppgaver.
Jeg tror at lokallagenes praktiske virksomhet
Disse m m n e har i praksis vaert fagentomo- kan vaere viktig, og at det er vanskelig B fB
logenes forum, og har betydd mye b%de sosi- varige medlemmer uten at det er lokale milalt og faglig. Vi legger opp ti1 B fortsett.tra- j e r sorn de kan knytte seg til. Det er ikke
enkelt B vaere en solitaer nybegymer i b m disjonen, rned et m0te hvert 3. ilr.
sjen.
Dermed er de viktigste 0nsker og profeEntomologisk databank
tier ved 75Ars jubileet nevnt og kommenVed 75-ks jubileet nevner Zachariassen tert. Situasjonen er vel ikke s l verst. Jeg
hBper bare at tidsskriftet nil er varig reddet.
behovet for en eEntomologisk &tab&,
som skulle ha to funksjoner: A hjelpe ti1 Fremdeles er styret oppgitt over at et forskmed bestemmelse av materide, og B tilby ningsrild med den ene hhden gir midler ti1
oversikter over arters utbredelse og f d o r - nasjonale biodiversitetsprosjekter, mens det
hold. Denne visjonen er dessverre ikke o p p rned den andre hilnden 0nsker B nedlegge
fylt, men # flere hold i foreningen har man tidsskrifter sorn er sentrde ved nasjonde
i disse 15 h n e arbeidet rned B legge opplys- studier i faunistikk og biodiversitet.
ninger inn pii data, saerlig vedrubrende utbredelse. I v h naboland har man allerede lenge
hatt en databank for truete arter, inkludert Utfordringene fremover
insekter. Tiden er vel snart moden for 8 fB en Vi filr vel si at NEF er en vital 90-&ring. Og
tilsvarende databank i Norge. Den sorn har det er ikke mangel pA oppgaver. Jeg ser b1.a.
vaert mest aktiv pi%dette feltet er Torstein f0lgende utfordringer fremover:
Kvarnme, sorn o g d har vaert primus motor
for et forslag om opprette en eklles entomologisk dokwmntasjonsenhet i NLH-om- Ston kwtkggingsoppgaver
a e b . Dette arbeidet #gk fremdeles, og Mens det er antatt at Norge har ca. 23 000
We NISK, Statens Plantevern og NLH er insektarter, er bare ca. 15 000 registrert
trukket inn. Vi f k Mpe at denne ideen kan (konklusjon fra entomologm0tet pB Kongsbli virkeliggjort. Store mengder data er alle- vold 1992). Og bare for et begrenset antall
rede lagt inn # data, og en har i tankene B arter kan vi si at utbredelsen i landet er godt
sli sammen insektsamlingene ti1 en stor, kjent. Ikke minst for amat0rene er det her
mye s p e d e arbeide B &re.
funksjonell enhet.

For 15 k siden var tallet pB personlige
norske medlemmer akkurat passert 200.
Zachariassen mente den gang at udet er
utvilsomt mulig B flerdoble medlemstalletn.
Ved utgangen av 1993 hadde vi 340 norske
og 36 utenlandske medlemmer. Okningen er
klar, men en dobling er det ikke. Medlemstallet ser ut ti1 B stige relativt langsomt, selv

Mangelen # taksonomisk ekspertise er et
klart hinder i kartleggingen av v L insektfauna. Blant Hymenoptera og Diptera finnes
det tusener av arter sorn ingen norsk entomolog er i stand ti1 B bestemme. O g d gkologiske under~kelserlider under at verdifullt
innsamlet materiale ikke lar seg artsbesternme. Foreningen m4 bidra ti1 at flere

taksonomer gror fram. Men f0rst og fremst
er dette et ansvar sorn hviler p4 de myndigheter sorn styrer forskningspolitikken.

Bevaring av m e t e arter
For 2 k siden kom den f0rste ~cr8deliste*
over truete norske insekter (DN-rapport
19924). Deme vil trolig bli vesentlig forlenget i de naermeste Arene, ettersom nye
grupper blir trukket inn (bare et lite utvalg
av insektfaunaen er hittil vurdert). Samtidig
har Norge nylig ratifisert biodiversitetskonvensjonen fra Rio, og det skal utarbeides
strategiske planer for A ivareta landets artsrnangfold. Ut fra det enkle fakturn at insektene utgjgr 415 av Norges dyrearter, ligger
det an ti1 at Norsk Entomologisk Forening
kan bli en viktig medspiller i de videre
bestrebelsene. Foreningens medlemmer
ccforvalten, kunnskapen om de fleste arter i
Norge, selv om o g t floraen blir trukket inn
(det er under 10 000 plantearter totalt i
Norge).
Sluttperspektiv
Jeg ser enkelte lange linjer ved entomologien dette Arhundredet. I starten var det
rimeligvis registreringen av artsinventaret og
artenes utbredelse sorn var viktigst. Samtidig
foregikk en betydelig aktivitet p4 taksonomiens o d d e . Stifteren, myntrnester Miinster, var aktiv pA alle disse feltene. Denne linjen er pA langt naer 10pt ut: Vi har fremdeles
store ul0ste oppgaver pA disse grunnleggende feltene.
0kologien har vokst fram med stor
styrke de siste Artiene, og insektene er viktige brikker i mange ekologiske studier.
Insektene har rett og slett bidratt sterkt ti1 A
utvikle 0kologisk kunnskap. Men igjen kommer vi ikke utenom faunistikk og talcsonomi
for at 0kologiske studier skal bli vellykkede.
PA mange felter har man kommet langt i
utvikling av teorier og modeller, men man
mangler gode feltdata sorn kan puttes inn i
modellene!

Mens fokuseringen ceutenfrsup tradisjonelt
har vaert p4 skade- eller nytteinsektene, er n l
et nytt fokus satt pA insektene: De truete
artene. Dette angAr mange felter: Flerbrukshensyn i skogbruket (saerlig d0d vedavhengige arter), bevaring av sjeldne vanninsekter i dammer og tjern, vern av strandenger og kalkrike omrAder med en unik
sommerfuglfauna, osv. Allerede i 1979 ble
formillsparagrafen i foreningen utvidet ti1 at
man skulle ccarbeide for B bevare mangfoldet
av norsk insektfauna for ettertidem. Saerlig i
de siste Arene har vi markert oss en del pA
dette feltet. Men det er fgrst d,etter at myndighetene har fAtt som offisielt program A
ivareta landets biodiversitet, at dette arbeidet
vil c<ta avw. Jeg tror Norsk Entomologisk
Forening gAr en svaert interessant tid i mate
PA dette feltet. Dels vil vAr kompetanse bli
etterspurt, og dels vil vAre egne initiativer
kunne bli hert. I dette spennende arbeidet
med A redde artene motes alle fagfeltene:
Her trenger vi Mde taksonomene, faunistikerne og 0kologene. Vi trenger amatorenes
entusiasme og detaljkunnskap, og fagfolkenes praktiske engasjement. Dette burde vare
en oppgave sorn kan virke samlende for hele
foreningen.
Det swrres etter kunnskap om biodiversitet i Norge. Og det er vi, i denne lille foreningen, sorn sitter med det aller meste av
denne kunnskapen.

Sigmund Hdgvar

Et glott inn i Norsk Entomologisk
Forening de 20 ffirste 6mne
Sigmund H&ar

J

eg sitter rned h.e gamle, gulnede proto- tokollene. P% deme m%ten haper vi % gi
koller foran meg. Den ene er fore- medlemmene en bedre nzrkontakt med perningens meteprotokoll fra starten av og sonene og virksornheten. Medlemsprotokolfram ti1 1946. Den andre er medlemspro- len fram ti1 1955 gjengir vi i sin helhet etter
tokollen, sorn starter rned navnene ti1 stif- denne artikkelen og h%per at ikke altfor
terne og er fert i pennen fram ti1 1955. mange detaljer forsvinner ved forminskelSenere mH man ha gAtt over ti1 kartotek- sen. Bare i denne protokollen er det mange
kort. Tilsammen 157 navn er f0rt inn og interessante opplysninger.
nummerert i kronologisk orden. Den
NAr foreningens liv og virke de 20 forste
lredje protokollen er en ringperm som %rene skal omtales, blir det uvegerlig en del
viser korrespondansen fram ti1 1920. Til- overlapping rned Bakkes artikkel. Vi tror
sammen gir dette et interessant glatt inn i imidlertid ikke det skader % gjenoppfriske
foreningens liv og virke i startfasen.
dette stoffet, og for yngre medlemmer kan
det vaere nyttig rned en noenlunde sammenVed foreningens 75-%rsjubileum i 1W9 ble hengende fremstilling.
Det er rned en spesiell f~lelseman %pner
det utgitt et jubileumsskrift, der Alf Bakke
redegjorde for <<Dannelsenav Norsk Ento- den gamle medlemsprotokollen. Blikket falmologisk Forening - et tilbakeblikk over ler forst p% stiftemes navn. Her st%r de sirlig
entomologiens stilling i Norge i begymelsen oppfgrt rned f@dselsdato, fdested, stilling,
av v%rt Arhundre,. Her omtaler han stifterne, entomologiske spesialitet, samt ddsdato.
forteller en del om foreningens tidlige virk- Etter hvert som de har falt fra, er navnet
somhet, og gir et bilde av den entomologiske overstrgket rned bl%fargeblyant, og et kors
aktiviteten i Norge fram ti1 1950-%rene. I er fgyet til. Slik protokollen fremtrer, gir den
samme heftet har Lauritz Sgmme en oversikt virkelig et pust av patos og tid.
over c<NorskEntomologisk Tidsskrift gjenIldsjelen blant de 10 stifteme var myntnom 58 &>>.Dette jubileumsheftet ble tryk- mester Thomas Georg Miinster fra Kongsket separat utenom noen serie og er abiblio- berg. Han var en fremragende billespesialist
teksmessig>>vanskelig oppspore. (Distri- og full av initiativ. Kun to av stifteme var
butgr Jac. Fjelddalen har imidlertid et rikelig utdannede zoologer: Statsentornolog W. M.
lager, slik at interesserte kan henvende seg Schgyen og konservator ved Zoologisk
Museum i Oslo, Sig. Thor. Disse to, samt
ti1 ham).
Ved 90-%rsjubileet har vi valgt % lage ingenigr Fischer, bodde i Oslo. Legen
jubileumsskriftet sorn et spesialnumrner av Lysholm bodde i Trondheim, og dyrlegen
Insekt-Nytt. Vi har ogs% valgt en annen Holmboe i Stavanger. Fire av stifterne arbeivinkling pA v%rt historiske tilbakeblikk, idet det i skolen: Ellingsen (KragerZ), Hansen
vi b1.a. gjengir faksimiler av de tidlige pro- (Halden), Ullmann (Kristiansand) og Warloe

(RiMr).
Det sier seg selv at mgtevirksomhet var
vrient b fb ti1 nAr medlemmene bodde sb
spredt. I de 10 fgrste Arene samlet mgtene
fra 3 ti1 7 personer.
Ogsb medlemstilgangen var mager i
starten. Man kan undres om stifteme @nsket
at dette skulle vaere en eksklusiv forening. I
lovene sorn ble vedtatt pA Arsmotet 10. juni
1905 heter det at nye medlemmer d fore
s l h av to av foreningens medlemmer (faksimile 1,2,3). Denne praksisen holdt seg for(bvrig i over 50 &.
Medlemsprotokollen har kun 16 navn
etter 10 &, dvs. kun 6 nye medlemmer ble
tatt opp i demie perioden. Etter nok et ti& er
imidlertid 53 navn oppfgrt. Av dem som ble
opptatt tidlig, var den 20 br gamle T. H.
Schgyen (i 1905). Han var s 0 av~W. M.
Schgyen og overtok senere sin fars embete
som statsentomolog. I 1912 ble den 18 6r
garnle Leif R. Natvig medlem. Han ble
senere konsewator og bestyrer ved Zoologisk Museum i Oslo. Da Miinster d t t e gi
seg sorn formann i 1937, overtok Natvig
dette vervet og hadde det fram ti1 1950.
Mange andre kjente navn kommer ellers
ti1 i lgpet av de fgrste 20 6rene (se faksimile
av protokollen). Vi nevner H. J. SparreSchneider i 1916 (konservator ved Tromsg
Museum), Fridtjof 0kland i 1920 (dosent
ved NLIi), Andreas Strand i 1920 (fullmektig i telegrafstyret, og etter hvert Miinsters

arvtager sorn landets store billeekspert),
Soot-Ryen i 1922 (konsewator ved Troms0
Museum), Alb. Tullgren i 1922 (prof. ved
Statens Viixtskyddsanstalt i Stockholm),
Nils Knaben i 1922 (konsewator ved Bergen
Museum), og Victor Hansen i 1924 (byrettsdommer, senere h0yesterettsdommer i
Kgbenhavn, Danmarks store billespesialist
og utgiver av billebindene i ccDanmarks
Fauna,>).
O g d den gang var det biller og sommerfugler som opptok de fleste, Mde blant
fagentomologer og amatorer. I dette selskapet skilte Warloe seg ut ved b utvikle en
sterk interesse for teger i tillegg ti1 billene.
Medlem nr. 34 (1922), Knut Dahl, var
interessert i ferskvannsinsekter. Dette har sin
naturlige forklaring ved at han var professor
i f a g o d e t ferskvannsfiskeri. O g d Natvig
var ccspesielb ved B ha blodsugende og parasittiske insekter som spesialitet. Han er jo
saerlig kjent for sitt store arbeide over norske
stikkemygg, utgitt som supplement ti1 Norsk
Entomologisk Tidsskrift i 1948.
I lovenes paragraf 2 hadde stifterne forhbpningsfullt skrevet: aOm muligt &r o g d
et saerskilt tidsskrift udgivesm. Det skulle gB
16 6r f0r deme dr0mmen ble virkeliggjort. I
denne perioden ble entomologisk stoff
publisert i Nyt Magazin for Natuwidenskaberne under overskriften ccMeddelelser fra
Norsk Entomologisk Forening>>.Siden 1920
har foreningens tidsskrift jevnt og trutt forforts. s.12
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norsk entomologisk forening.

s I.
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Foreningens form4 er at fremme interessen for og studiet at entomologien inden vort land lned stcrligt llenspn ti1 fredrelnndets fauna, og at
tlanne sambiind mellem denne videnskabs venner og dyrkere.
2.
Ti1 fremme af dette formirl holdes mindat et made om irret med fore.
drag, diskuasioner, demonntrationer o. s. v.
i forbindelse med
escursioner ti1 entomologink interessante steder. Om muligt bar o p b et
raemlrilt tidsskrift udgives;

.

,

$ 3.
Ti1 medlemmer af foreningen kan af bestyelsen knldes enhver, der
foreslds sf to af foreningens medlemmer. Hvis bentyrelsen nregter at kdde
en riiledes foresldet person, knn dens afgjsrelse i n d a ~ ~ k efor
s :trsmadet.
Enhver blir stirende rorn medlem ti1 sin dsdelige afgang eUer ti1 udtrykkelig skriftlig udmeldelse inden udgangen a€ et lehende i!r.

9 4.
I iirsmcadet, hvor alle medlemmer har demmeret, vrelges et styre, be*
staaende af formand, en sekretatr og et medleln samt to varamnnd og%
reviaol:
, Styrets medlemmer stdr
Born sddanns i 2 6r; vecl andet drsmsde ndtrneder efter lodtrreknine 1

-

en.
Gjenl-alg kan findo sted, n$r den udtrsdende er villig ti1 at mudtsge sitdaut.
For hvert nrsmede forel:rbgger styret en heretning.
Medlemmer, der ikke m d e r , kan indsende slrriftlige stemmesedlet
pb s e r e samt om forslag ti1 forandring af lovene

3 5.
Ti1 bestridelse af udgifter fastaettes af hvert >Ersmede efter styrat, for#lag en kontingent, der ikke overstiger kr. 5.00, og over hvilken ligesom
over foreningens udyifter der feres regnskab af &yret.

3 6.
Fomlag ti1 endringer i lovene m& indsendea ti1 styret inden 31 marta
og k&n cla afgjeres pS ferstkommex~de5nrmde, efterat foreningens aedlem*
mer er blit gjort bekjendt med forslaget i forbindelse med indkaldelse ti1 ms*
en
mAned f0r sammee afholdelse. Til vedhgelse at
det, m;ndrt 1
sidant forslag udkrreves '/I
to tredieclele
a1 de afgivne stemmer.

-
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Faksimile 3
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Rast ved Roverud. Fra ekskursjon 27. og 28. mai 1912 ti1 Kongsvinger og Roverud.
Fra venstre: MUnster, Helliesen. Fischer og Natvig. Fom: F& Jensen.

midlet kunnskap over afxdrelandets insektfauna,>.Vi har lange og gode tradisjoner H ta
vare pi%!
Siden aktiviteten var liten i starten, var
ikke regnskapsf0rselen noe stort problem.
&skontingenten ble satt ti1 kr 5,-. I rapporten fra hsmgtet 17. april 1908 i Kristiania
kan vi lese: @For1907 opkraeves ingen kontingent. Siden aarsmgte 1906 har Der hverken vaeret utgifter eller indegterw (faksimile
4 og 5).
Det viktigste de fgrste tihene var sosialt
sarnvaer, felles innsarnlingsturer og rapporteringer om nye artsfunn. Dette gir rapporten
fra Hvaler-ekskursjonen i 1914 et godt
eksempel pA. Denne ekskursjonen ti1 Kirkee n er uklassiskw og viser i et ncdtteskall
hvordan man kombinerte hyggelig samvaer
med en intens innsamlingsvirksomhet. Kom-

binasjonen resulterte i mange interessante
funn og er artig lesning den dag i dag (faksimile 6 + foto s. 14).
Fra mange senere ekskursjoner er det
gjengitt lange artslister, saerlig av biller.
Ogsi mgtereferatene er ofte spekket med
latinske navn. Dette var virkelig en nybrottstid, der kunnskapen om Norges insektfauna
ble kraftig utvidet. Det er tydelig at medlemmene hadde stor glede av denne virksomheten. Den detaljerte innfgringen av funn i
mgtereferatene var forgvrig en d t e ctregistrere>>funnene pA, f0r foreningen fikk sitt
eget tidsskrift.
Miinster var i hene 1906-1 1 bergmester
i Finnmark, og dette la en klar demper pH
m0tevirksomheten. Det er i protokollen ikke
rapportert m0ter fra ilrene 1907 og 1909-11.
Da han i 1911 ble bergmester for Ostlandet,

Det andre tiilret, 1914-%,I
viser
betydelig aktivitet, med mange
meiter og ekskursjoner. Medlemstallet blir mer enn tredoblet,
med 37 nye navn i protokollen.
I 1915 fors0ker foreninpn A
fA avsatt en dag ti1 entomologi
under det neste hs nordiske
natwforskerm$te i Oslo. Ogsil
en spesial-ekskursjon for entomologene planlegges. Begge
deler lykkes. Dessverre kom
visstnok W e mere enn 4 d e n dinger, men det ble totalt en
erume d 13-14 entornoloner.

I

ten. Her fusket man ikke med
antrekket (faksimile 8).
I desember 1917 f h vi et
glatt inn i foreningens ekolo"*-C
(giske tankebaner: wMilnster
fremhaevet den store interesse
&&,L, W Z ~ , G ~ + ,
ved at faa neiiere underseikt
insektfaunaen paa e r n e i den
7 d%.d-.
ytre skjaergaard nordpb, da disse
formentlig ikke had& vaeret
tok foreningens virksomhet seg straks opp nediset under den sidste istid. Han gjennemigjen. Protokollen forteller: asiden aaret gik i forbindelse hermed i store traek hvorle1912 er avholdt meiter den anden tirshg des man mener forholdene har artet sig
hver maaned; 191213 i Engebrets a 6 paa under istidemen (faksimile 9).
Aret 1920 ser endelig dUorsk EntomoloBankpladsen, 1913-14 i Ntirnberger Hof,
1914-15 igjen i Engebrets Cafe,. Pi3 Enge- gisk Tidsskriftn &gens lys. Merkelig nok er
bret hadde foreningen sitt faste hjeime, og dette ikke pdlpekt i foreningens protokoll,
men vi merker oss at tidsskriftets eksistens
menyen var standard: avkokt torsk og &vin
blir nevnt dette k t . I stedet er prdokollen i
(faksimile 7).

a-

Faksimile 8. Ekskursjon i forbindelse med 1. Nordiske naturfmkerm0tei Oslo 1916. Fra vens-: Henriksen. Hagfors, Olsen, Wedel senior og junior. Hansen. MUnster, T M W , Rygge, Thambs-Lyche, Warloe
og Wnlien.

Faksimile 9

perioden 1920-24 preget av en amen oppgave, sorn presset seg p& Man savnet en fornuftig imdeling av det lange og varierte
fedrelandet, slik at alle de funndata sorn d
hadde hopet seg opp kunne fremstilles p4 en
oversiktelig og hensiktsmessig d t e . De
administrative kornmune- og fylkesgrensene
samsvarte ikke med vekslingen av naturforholdene og kunne ikke brukes. Igjen er det
MUnster som er initiativtager. Han onsket en
felles plan for dyre- og plantegeografer og
i m w d flere fremtredende botanikere og
zwloger ti1 et mote hjemme hos seg selv
den 13. april 19U). Motet er utforlig referert
av Andreas Strand, sorn d overtar foringen
av protokollen. En komit6 ble nedsatt med
Miinster sorn formann. Dette var imidlertid
en vrien oppgave, idet naturforholdene i
Norge varierer sterkt, selv over korte avstander. Hvor store skulle de lage enhetene, og
hvilke prinsipper skulle legges ti1 grunn?
Det skulle ta fire k med mange diskusjoner
og justeringer for noe kom i trykken.
Dette interessante arbeidet fikk tittelen
uA division of Norway into bio-geographical sectional areas, agreed upon by botanists
and zwlogists~.Forfatteme var Knut Dahl,
Johannes Lid og Thomas Miinster. Med
stotte fra Nansen-fondet ble det utgitt sorn
ctVidenskapsselskapets Skrifter I. Mat.
Natuw. Klasse 1924, No. 7,. Man var blitt
enige om l dele Norge inn i 41 ekretser~,
sorn med stor omhu var avgrenset ved l
trekke inn b1.a. geologi, meteorologi, topografi og vegetasjon. Dette var sikkert et godt
faglig arbeide, lenge for ordet okologi kom i
bruk. Trolig var forfatterne forut for sin tid.
Langt senere (1977) er Norge og Norden
blitt delt opp i okologiske enheter kalt naturgeografiske regioner. Dette systemet brukes
i dag b1.a. for l sikre at vi f h et nettverk av
verneomrlder sorn dekker variasjonen i
naturforholdene. Rapporten fra 1924 var en
slags forloper for dagens naturgeografiske
regioner (faksimile 10).
Dessverre viste det seg at systemet ble
lite benyttet. Jeg fristes her ti1 l fortelle resten av historien. Nitten k senere (Norsk

Entomologisk Tidsskrift 1943) lanserte
Andreas Strand et nytt og enklere system,
selve det systemet sorn senere (med smA
modifikasjoner) er blitt standard. Strand p5peker i sin artikkel at grensene i Miinsters
system var vanskelig l definere. Bortsett fra
hos noen entomologer var systemet nesten
ikke blitt benyttet. Strand faller tilbake ti1
fylkesgrensene, men deler oftest opp fylkene
i 2 (noen ganger flere) deler. Faglig sett er
nok dette et tilbakeskritt, men et system mA
ogsl kunne fungere. Tiden har vist at
Strands inndeling fungerer godt i praktisk
kartlegging.
Her f h vi avslutte krgniken i denne omgang.
Jeg lukker de gulnede protokollene. Jeg har
bare glottet i m i foreningens aller tidligste
virksomhet. Det dens& mye l fortelle, og
det er mange linjer sorn kan trekkes. Norsk
Entomologisk Forening har en lang og innholdsrik historic. Mon tro om alle tdder vil
bli samlet en gang, ti1 en helhetlig fremstilling? Kanskje 100-&rs jubilkt vil vaere en
passende anledning? Da vil ogsl 90-Brs
jubilbt ha glidd over i historien.
Sigmund Hdgvar

INVITASJON

MARKERING AV FORENINGENS 90-ARSJUBILEUM
I de riktig gamle dager var det tradisjon at medlemmene mgttes pll Engebret
Cafe ved Bankplassen. De pleide da H f o m r e avkokt torsk med r0dvin. For il
lmytte trildene helt tilbake ti1 pionertiden, har styret valgt il legge 90 hs-rnarkeringen ti1 dette tradisjonelle habitat. Vi har leiet et eget rom, det fomemme
<<Stortingskammereb,sorn har plass ti1 33 gjester. Feiringen g h av stabelen
tirsdag 15. november, kl. 20.15.
Menyen blir preget av at julebordstiden da er i gang, og alternativer er
f.eks. lutefisk, pinnekj0t.t eller juletallerken. Prisene er dessverre relativt
hoye, ca. kr 200,- for en middag. Med dessert og drikkevarer d vi nok
regne med en kuvertpris pil ca. kr 400,-, sorn betales pil stedet av hver
enkelt.
Det legges opp ti1 umimringn av en del av foreningens eldste. Det blir spennende H se hva de kan fH til. Det er ikke mange foreninger sorn kan se tilbake
pll en d lang historic!

Da habitatet er begremet, kan det bli uoverbooking~.Vi ber derfor interesserte H melde seg pll snarest mulig. Plasshensyn gj0r det dessverre ndvendig
il sette strek ved nevnte antall.
Phelding skjer til: Sigmund HHgvar, Inst. for biologi og naturfowaltning,
Boks 5014,1432 AS-NLH.
Telefon: 64 94 84 51
Fax:
64 94 85 02

MIRELBPIG INNKALLING TIL ~ M B T E
hsm0tet holdes torsdag 8. desember, kl. 19.00 i Biologibygget pll Blindem,
3. etg. (rom 3508). Vi har invitert Kaare Aagaard fra Norsk Institutt for
Naturforskning (NINA) ti1 H fortelle hva sorn foregiir av entomologisk aktivitet foran og bak kulissene. NINA f h jo b1.a. oppdrag fra fowaltningen, og
jobber med mange spennende problemstillinger. Styret Mper pil god oppslutning !
Sigmund HAgvar

NEFs medlemsprotokoll1904-1955, samt bilder og
annet fra ulike begivenheter i NEFs historie
P i de neste sidene presenterer vi faksirniler
av den originale medlemsprotokollen fra
perioden 19041955. Her st& medlemrnenes
innmeldelsesilr, navn, fgidselsdato, fgidested,
stilling, entomologisk spesialitet, hvem vedkommende er foreslPtt av og eventuell dgidsdato. Som det st& i de fdrste statuttene ti1
NEF (s. 9): ccTil medlem av foreningen innvelges enhver som foreslies av to medlemmer. Hvis styret nekter et slikt innvalg kan
avgjdrelsen innankes for et senere styremate
som avgjdr saken ved 2 3 flertallw. Deme
paragrafen ble i fdlge tidligere formann Karl
E. Zachariassen opprettholdt frem ti1 NEFs
&smote pA Rdros i 1978. Da ble den endret
ti1 den meget liberale formuleringen <<Enhver som har interesse for entomologi kan
bli medlem av foreningem. Det kan kanskje
sies med at NEF var en temmelig eksklusiv
forening. Faksirnilen nedenfor viser en slik
anbefaling av F. V. Holmboe fra 1944. Hans
navn er pussig nok bare notert og straket
over i protokollen uten at andre opplysninger er gitt.
Man kan videre merke seg miten
avdcide medlernmer ble rnarkert pi. N& et
medlem avgikk ved dciden ble vedkommen-

des navn strdket over, og et kryss ble notert
ved siden av. En nokd brutal mite P rnarkere medlemmers dodsfall pi, vil kanskje
noen hevde.
Her st& navnene p i alle som var med
fra starten av, selve pionerene i norsk entomologi. NEF var virkelig en eksklusiv liten
ccgutteklubb~den fdrste tiden, hvor gleden
e
insekter mA
over i samle og f i ~ spesielle
ha s&tt i sentrum.
Medlemsprotokollen etterfglges av endel bilder og avisutklipp fra mdter opp gjennom h n e . Her kan man se bilder av avdde
stdrrelser innen norsk entomologi sarnt bilder av markante personer av i dag. Vi lar
ellers bildene tale for seg. Avisutklippene
stammer fra Det 9. Nordiske Entomologmdte, Oslo 7.-9. juli 1953. En del avisutklipp fra dette mdtet ble o g d g j e ~ g i t it
jubileumsskriftet fra 75-Ars jubileet. Det
man kan legge merke ti1 og filosofere litt
over, er den brede omtalen dette fikk i mediene. Jeg er ikke sikker p i om det samrne
hadde vzrt tilfelle i dag.

Ole Unnve

Som rnedlem ;rv Nersk Entemelegisk Eerening f e r e s l i i e s :

d i s t r i k t s v e t c r i n z r 3'. V.Holmbae, Stavanger
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IV. Nordiske Entomologm~te.Oslo 1933.
Fra venstre: T. H. %&yen og J. TltldgM. Foto: Natvig.

Norsk Entomologisk Forenings 40-b jubileum hos Dkland,
1944. Fra venstre: Rygge. H u h , Astrid bken, Sch~yen,
0kland. Stfiende: Natvig.

-

Det 9.Nordiske Entomologim~%e.
Oslo 7.-9.juli 1953.
Fra venstre: Sundt. Astrid b k e n ,
Per Brinck i samtale med Carl
Lindroth, mellom disse to Helene
Tambs-Lyche. Ukjent par ti1 Myre.

Fra Norsld Entomologisk
Forenings 7 5 h jubileum, 1979.
Jubileumsfest fredag 11.mai
1979 i Det Norske VitenskapsAkademi. Oslo.
Fra venstre: Reidar Mehl. Svein
Svendsen. Martin Meinander,
Jan Okland. Holger Holgersen,
Karen Anna Okland, Lise
Hofsvang, Sigurd Bakke.

Personene pi%bildet:
Oddvar Hansen, Jogeir Stokland.
Eline B. Hagvar, Lita Greve, Alf
Bakke, Lars Ove Hansen, Bj0m
@Hand,Trond Andersen. Trond
Hofsvang. Reidar Mehl, Sigmund
Hilgvar, Torstein Kvamme. Frode
PMegaard, Godtfred Anker
Halvotsen. John Solem, Torgeir
Edland. Sverre Kobro. Oystein
Swrkersen, Teje Bongard, Karl
H. Thunes og Kaare Aagaard.

Det 8. Norske Entomologm@te,Kongsvoll27.-28. april 1992.

9. nordiske entomologm6te
dpnet pd Universitetet
Det 9. nordiske entomologm#te
ble ipnet i Universitetets gamle
festsal i Oslo i g i forrniddag. Ti1
m#tet, som vll vare ti1 og med 9.
juli med etterf9lgende ekskursjoner fredag 10. juli e r det anmeldt
16 deltagere fra Damnark, 24 fra
,Finaland, 23 fra Sverige og 42 miske deltagere. Som arrangbrer st&
Norsk entomologkk forening.
Siste gang Oalo hsdde arrangementet av entamo1ogmgtet var i
1933. Wteb p d e n t er den svenske
C a ~ Il% L i d r d h Det
vd bli holdt en rekke f a g l i e foredrag under kongrarseaq og Spningsforedraget i dag ble hold* av professor &. V. ButoviStockholm,
som t a l k om ~ k ~ ~ m o l o p i e n Utenlondske dcltogere i det normske mtomolog7pgte som ble dpnet t
Oslo rdag. Fro uenstre professor, dr. V. Butwisch, Stockholm, dr. p d .
och ders betydehe i de nordzska
S. L. T w m , K@benhavn,og f i l . mag. WoIter Hell&, Helsingfors.
I6ndema*. Han viste o g d en farge
film om CSnyltegLter i Jkoger~.
Oslo komanune a r r ~ n msenere
p i dagen en mottageke for deltagerne i Gdhuset Fredag blir det
a r r m ekskursjoner til V H g b
i Gudbrslldsdslen og
Tofkhdmen og Univezsitebets biologiske
stasjon i Drbak.
mtet ble Bpnet av amanuensis
1 Arne Senvb Johane-Wn, som 0
d
I velkommen pi vegne av Norsk entomologisk forening. H ~ I
pi
a t entomolagien er et mdm~tviklet
o w M e innen & malogiske disipliner i Norgei T a k e n M p t imfdlerM at entomologien d t t e h e
my&itenes
f m t h k e og a t
d r t t t nylW mitte bidra til at entomalogicn her i landet kom et
6iuitt A r e .
N d entomologkk f o r d u g tel1- i dag bare 51 medlennner.
~ cble
t overhakt hilsener h a d e
entomdogkke foreningene i Danmark, Finnland og Sverige. Som
op Nclpe ti1 9. Oke samarbeidit
1 v~apraidentble vale st~tmtomellom Nordens entomologer. Amamolog T. H.Sehbyen: Oslo.
nuensla h e Semb J o h a n s s a n
er fomann i N o 1 m~molll
Forenhlg.
Wbmolngm~tet strekktr seg
over 3 dwer, og det er satt opp et
ritholdle program for konferansen.
Det &a1 holded en rekke foredrsp
og nmngeres flere utflukter.
,

*

-

,

I

Rettledniig for bidragsytere:
h u e l r i p t e r mP vaere feilfrie, men enkelte overstrykninger og rettelser godkjennes sHfremt de er
tydelige. BHde maskin- og hhdskrevne artikler godtas. Redaksjonen benytter databehandling i det
redaksjonelle arbeidet, og vi oppfordrer skribenter
ti1 P sende inn manuskripter pQ disketter, Macintosheller IBM-kompatible, hvis dette er mulig. Send i
alle tilfeller med en utskrift av artikkelen.
Insekt-Nytts populaervitenskapelige hovedartikler struktureres som f~ilger: 1) Overskrifi; 2)
Forfat&ren(e)s ~ v n3); Artikkelen, gjerne innledet
med en kort tekst som fanger leserens oppmerksomhet og som trykkes med halvfete typer. Splin hovedtebten opp med mellomtitler. Bruk populaere meltusenf~d*
lomtider*f.
*N=ringsplante~4) Evt. takk ti1 medhjel~ere:5)
Litteraturliste: 6) Fot$at&ren(e)sadresse(r): 7)mledtebter og 8) Evt. tabeller.
Alle disse punktene kan felge rett etter hverandre i manus. Latinske navn undentrekes. Send
bare ett ebemplar av manus. Bruk fomvrig tidligere
nummer av Insekt-Nytt som eksempel.

I~~ustrasjoner.Vi oppfordrer bidragsytere ti1 P
legge ved fotogmtier
og tegninger. Insekt-Nytt settes
o w i ACformat. Tegninger, figurer og tabeller &r
derfor innleveres ferdige ti1 P klistres inn i bladet,
tilpasset 8.9 cm bredde for &I spalte, eller 18.4 cm
over to spalter. Dette vil spare redaksjonen for M e
tid og penger, men vi Iran forminske dersom det er
umulig P levere de enskede fonnater. Fotografier
innleveres uavhengig av spaltekeddene, men send
ikke svartmvit fotosraf~ersom er vesentlig mindre
enn den planlagte stBmlsen i bladet. Farge-dias kan
innleveres, men svartmvitt bilder gir best kvalitet.
Stcae tabeller Mr innleveres ferdige ti1 trykk (altd
som illustrasjoner).
K
~
~ av sm ~ artikler vil
~ fP tilen utskrift for =tting av trykkfeil. Den ma sentilbake til redaksjonen
et par dager
at
man mottar den.
endringer i manuskriptet godtas ikke. Korrektur av smH artikler og notiser foretas
aV redaksjonen.
F~rlattereav stBm artikler vil fA tilsendt 5 eksemplarer av Madet.

Norsk E n t ~ m o l ~ g Foreniq
i~k
Postboks 376,1371 Asker.
Postgim: 0806 3l40920, Gustav Vigelands vei 32,0274 Oslo.
Styret:
Fonnann: Sigmund Mgvar, Postboks 5014,1432 AS-NLH (64 94 84 51).
Nestfomnn: Johan Andersen, Universitetet i Tmmsa, Institutt for Biologi og Geologi, Dramsveien 201,
sa37 Tromw (77 64 43 85).
Sekretcer: Oistein Berg, Bhtadveien 73,1370 Asker (66 90 41 17).
Kasserer: Reben Ottesen, Gustav Vigelands vei 32,0274 Oslo (22 55 48 46).
Styremedlemmer: Jan A. Stenl~kk,Sollerudveien 2A, 0283 Oslo (22 73 23 13); Arne Fjellberg, Gonveien 38.3 145Tjeme (33 39 17 24); Torstein Kvamme, NISK, H~gskdeveien12,1432 As (64 94 % 93).
Distrlbutar (Salg av trykksaker fra NEF): Jac. Fjelddalen, Statens plantevern, Fellesbygget, 1432 As.

Kontaktpersoner for de forskjellige insektgrup r:
Eger: Sigmund HPgvar, Postboks 5014. 1432 &
rL
H
(64 94 84 51). Blodlu: Christian Stenseth.
Statens plantevem, Fellesbygget. 1432 As (64 94 92 93). Sommerfugler: Lars Ove Hansen. Sparavollen
23,3021 Drammen (32 83 56 40).Tovinger: Tore R. Nielsen. Sandvedhagen 8,4300 Sandnes (51 66 77
67). Biller: Torstein Kvamme, NISK, Hegskoleveien 12, 1432 As (64 94 % 93). hevinger: Fmd Midtgaard, Parallellen 19A, 1430 As (64 94 23 57). 0yenstikkere: Hans Olsvik, 6598 Foldfjorden (71 64 52
94). Andre grupperlgenerelle s ~ r s m d lOistein
:
Berg, Bhtadveien 73,1370 Asker (66 90 41 17).

Lokalforenlnger/kontaktpersoner i NEF:
Troms0 entomologiske klubb, v/Arne Nilssen, Tromse museum, 9000 Tromw.
NEFITr0ndelagsgruppa.vlOddvar Hanssen. NINA. 7004 Trondheim.
Entomologisk Klubb, c/o Entomologisk seksjon, Zool. Institutt-Zool. Museum, Univ. i Bergen,
Mudplass 3,5007 Bergen Univ.
Jmen entomologklubb,vlOmmund Bakkevold, Asperholmen 1,4300 Sandnes.
Larvik Insekt Klubb, v/Stig Otto Hansen, Gamle Stavemsvei 28,3250 Larvik
DrammenslagetlNEF, v/Yngvar Berg, Glabeinsletta 13.3030 Drammen.
Numedal Insektregistrering,vlBj~mA. Sagvolden, Postboks 33,3626 Rollag.
NEF avd. Oslo & Akershus, vlPreben Ottesen, Gustav Vigelands vei 32,0274 Oslo.
0svold entomologiskeforening, v~ThorJan Olsen, Postboks 1062 Valaskjold, 1701 Sarpsborg.
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