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Sciren Berggren - till minne

Fjiirilsamlarnas lilla skara minskar och Sveriges
norra halva har nu ntistan ingen kvar. Sciren Berg-
gren avled hastigt den 9 december 1993, vid en
tidpunkt niir vi alla liksom han sjiilv trodde att han
skulle fA iinnu mer tid fijr sin kiira hobby. Han hade
t.o.m. hyrt en stuga i fjiillen i juni fcir att komplet-
tera sin samling fjiilldjur. Vira planer glr tyv:irr
inte alltid i lls.

Sciren var fiidd den 22 november 1928 i Hapa-
randa, ddr hans far var banmiistare. Uppviixten till-
bragte han i Boden och brirjade redan d[ samla fjii-
rilar. Diirefter kom emellertid omitologin att ta hans
intresse fcir en liingre tid och fcirst fcir 25-30 6r se-

dan kom fjiirilama Ater pA allvar. Han var dA redan
bosatt i Umei sedan 20-Arsildem. 1948-53 bodde
iiven jag i Viisterbotten och hade UmeA som min
centralort, men vi kom aldrig att triiffas, fast jag
fcirscikte fi kontakt med andra fjiirilsamlare. Ex-
empelvis har jag hemma hos v6r gemensamma
kotlega Karl Westerlund i Ritdlliden, och Gunnar
Dahlstrcim i Bcijen var hemma hos mig i Hiillfors
frir att se hur man fAngade rhiitiska fjiillflyet, dA

Anomogyna rhaetica. Genom Sciren har jag fett veta
att de numera bida iir ur leken.

Vi tre gamla kanske trodde att vi hade utforskat
Vdsterbottens fauna ganska vdl, men det visade sig
att diir fortfarande fanns mycket att gdra - och finns
viil iin fcir den som vill fortsiitta. 1986 fick jag en

lista pA vad Sciren dittills hade hittat som nya fcir
friimst Viisterbotten och Asele lappmark (diir ma-
kan Marianne hade sina hemtrakter). Den omfat-
tade niirmare 100 nyfynd. Siirskilt anmdrknings-
vdrd var eksnabbvingeo, Quercusia quercus, frln
en plantskola i BdleA, Umei 1952, annars nordli-
gast i Giistrikland, och enligt siirskild anmiirkning
aldrig Aterfunnen pA platsen. Fyndet ansAgs av stor-
fjiirilkiinnama sA anmiirkningsvdrt att det inte kunde
tas upp i utbredningskatalogen, utan fjiirilen be-
dcimdes som dittransporterad med plantskolevdxter.

F<ir min del tror jag att arten mycket vdl kan vara

bofast i UmeA. Redan pi 50-talet fanns en del ut-
vuxna ekar i centrum av staden och divarande lands-

hcivdingen var sl intresserad av ek att han egen-
hiindigt samlade ollon frAn dessa och sPred ut i sta-

dens omgivningar. Huruvida det lever nAgra ekar
kvar frAn denna sAdd, vet jag dock inte. Ddremot
iir kiint att fjiirilen mest flyger hcigt omkring kro-
norna pl stora ekar och kan vara svlr att beliigga.
Det kan bli en uppgift fcir framtida fjiirilsamlare i

Till minne

UmeA. Eksnabbvingen var en av Siirens fcirsta fjii-
rilar i Umefl. Dock anger han mAnga fynd av ami-
ralen, Vanessa atalanta, sedan 1950 redan. Kan-
ske var det dessa vackra arter som fick honom att
ta upp fjiirilfAngsten igen.

Under semestrar och i samband med resor i sitt
arbete som skyddsinspekttir samlade Sdren ocksi
i Sydsverige och giorde dA sitt kanske mest upp-
seendevdckande fynd. I ett sommarhusomrAde i
Runsbiick pi Oland fick han tv6 hannar av mrirk-
briimade iingsflyet, Mniotype bathensis, pi tampa
2 1 .VII. 1986. Eftersom arten finns bofast nf,rmast i
Baltikum, lir det inte sdkert att det bara rrir sig om
en tillfiillig inflygning. lngen annan har dock hir
tat den i Sverige. Jag hade gledjen att ofta sam-
mantrliffa med Sdren under hans resor sciderriver
och dven bescika honom i hans hem i UmeA.

Sciren hade mtnga intressen. I direkt samband
med hans eget fjiirilintresse ordnade och katalo-
giserade han samlingar som Stig Overby i Pitel
och Tage AllegArd i ScirAker civertAtit till universi-
tetet i Umei. Vi kan hoppas att universitetet tar emot
Scirens egen viilordnade samling i 180 lfldor och
ser till att den bevaras viil fcir framtiden. Det be-
hcivs sidana referenssamlingar i norr. Bestlende
viirde har ocksA de inbindningar av bdcker som
Sciren producerade, dels sjiilv och dels i samarbete
med firmor. Han var viil fdrtrogen med hur bilar
fungerade och hjiilpte mig ner motorn pA min hus-
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bil havererade nAgra mil scider om UmeA. Inte hel-
ler drog han sig fcir l6nga bilturer. En gAng fick jag
Aka med honom pl en dagstur till lokalen fcir troll-
druvemiitare, I aptria tibiale, i Jiimtland niira Jiimt-
krogen, en resa pA ungefiir 75 mil. Vi hann ocksA

med att bescika fjiirilsamlaren Ingemar Karlsson i
Matfors.

Sciren hade mAnga vdnner. Vi saknar honom inte
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minst som god kamrat och van. Men siirskilt kiin-
ner vi fdr hans efterliimnade maka Marianne och

sonen Mats, som sA ofcirberett mist en ndra anhci-

rig med de mAnga problem sAdant medfiir. Men vi
kan ocksl gliidjas [t att hans insats har bestAende

viirde fcir framtiden.

Ingvar Svensson

Fjiillskogsrapport med insekter i nyckelbiotoper

Cederberg, B., Hermansson, J. & Lund-
qvist, R. 1993. Nyckelbiotoper i skogarna
vid vdra sydligaste fjtil/. 54 sidor, 31 svart-
vita foton, 13 svart/vita teckningar, A4-for-
mat med klammer. Rapport 5, Skogsstyrel-
sen. Kan bestiillas frln Skogsstyrelsen,
Fcirlaget, 55183 Jtinktiping, tel. 036 -
l5 56 00. Pris c:a 75 kr.

Rapporten ger en civersiktlig presentation av fjiill-
skogarna och beskriver svampar, lavar och insek-
ter i olika miljtier. Ftglar, mossor m fl grupper
behandlas inte alls eller diligt. Kvaliteten pA tex-
terna iir ojiimn och det kapitel som hAller hrigst klass

handlar om insekter. Bjcirn Cederberg beskriver diir
nyckelsubstrat i olika skogstyper samt framhAller
nAgra insekter som kan anvf,ndas som signalarter,

Utsiikta biotopfaktablad !

Skogsstyrelsen. Biotopfaktablad. 1993. Be-

stiilles frfln lokala skogsvArdsstyrelser eller
frAn Skogsstyrelsen, Fcirlaget,55l 83 Jon-

kciping. Pris ca 20 kr styck.

Atta, av Martin Holmer, utsdkt illustrerade broschy-
rer som avbildar och berdttar om bide vexter och
djur i sin riitta milj<i. Fyra av dessa behandlar viir-
ciefulla och kiinsliga miljrier som bergsbranter, b5ck-
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dvs arter som indikerar skyddsviirda miljtier. Ex-
empel p[ sAdana arter iir reliktbockNothorina punc-
tata, nordlig plattbagge D endrop hagus cre natus,
raggbock Tr a g o s oma de p s a r ium, lj us vedstrit Ci.ri-
dia lapponica, skrovlig flatbagge Calitys scabra,
bronshjon Callidium coreaseum och mindre bark-
plattbagge P y t ho ab ie tic o la.

Till insektskapitlet finns mlnga trevliga teck-
ningar, bland annat en detaljbild pA de krokborst
som skrovlig flatbagge har. Dessa gcir att gnagmjdl
och svampsporer fastnar och kamouflerar arten.

Rapporten avslutas med en beskrivning av tre
omrAden. Besh beskrivningen iir frAn ett tallurskogs-
omrAde i Siima diir cirka 20 rridlistade arter hittills
petreffats, bland annat ormhalssliindan I noce ll ia
crassicornis.

Bengt Oldhammer

raviner, skogsbryn och gransumpskog. De reste-
rande har olika triidslag som tema: asp, siilg, gran
och tall.

Mina favoriter iir nog de tvA sista. Hdr kan man
se var pi triiden olika vedinsekter utvecklas och
iiven hur insektssamhdllen avliiser varandra alltef-
tersom h6gstubbar och lAgor ildras. Blde exklu-
siva och vanliga men karakteristiska arter finns med.

Lars-Ove Wikars


