
Olof Ahlberg

Iintomologiska ftireningens vice ordfiirande sedan mflnga Ar, fil. lic. Olof
Ahlberg, avled den 28 aug. i en Alder ar- 74 ir. Hans hdlsa hade liinge sviktat,
men budet om hans diid kom [ndi dverraskande.

-{hlberg var hallinning och blev student i Halmstad. Sina akademiska
strrdier ftirlade han titl Lund, d[r han under en fiiljd av Ar yar amanuens
vid universitetets entomologiska nluseum. Under denna tid kom han sirskilt
att intressera sig fdr insektsordningen Tftys(noplern. som han efter hand vhl
l[rde kiinna ur olika synpunkter. Pi detla specialomride publicerade han
en serie kortare uppsatser, itskilliga med taxonomiskt innehill. samt eyen
en utftirlig systematisk dversikt med bestemningslabeller ritrande de i Sverige
pAtreffade arterna (Svensk Insektfauna, 1926). \'id naturhistoriska riks-
museet artbestemde han en stor del av det av F. Trybom insamlade thysa-
nopter-n1aterialel.

Under drygt fyra decennier var han verksam pi viirtskyddszoologiens
arbetsfilt, ftirst vid entomologiska avdelningen nv certralanstalten fdr fiir-
stiksviisendet pi jordbruksomridet. Di statens vextskyddsanstrlt inrittades
1932 kntits han till dess zoologiska avdelning. Ordinarie avdelningsf6reslin-
dare blev han d:ir flr 1943. Frfln slutet av juni 195-1 till btirjan av mars lg55
var han t.f. fiirestindare ftir viixtskyddsanstalten.
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Sina unders6kningar pfl viixtskyddssidan, bland annat om skadegtirande
tripsar, rtinnbirsnralen och krysantemumgallmyggan, redovisade han i en
rad skrifter. \'iktigast av hans arbeten pfl den tilempade zoologiens ourride
dr licentiatavhandlingen (Iledd. CentAnst. Fiirsiiksv. Jordbr., Stockh., 1927),
som behandlar rtinnbdrsmalen och bvgger pA gedigna, rningiriga studier.
Inte minst fdr vixtskyddsanstaltens prognos- och rfldgivningsverksamhet har
detta arbete visat sig vara av betydande virde. Ornfattande undersdkningar
utfdrde han ockse iiver potatiscyslnematoden, och i samband dermed utveck-
lade han en ny och tillfttrlitlig metod ftir utslamning av cystorna. Bland
annat hans sista, sttirre arbete (lIedd. \'extskyddsanst. Stockh-, 1964) har
potatiscystnematoden som 6mne.

Ftir Entomologiska fdreningen visade han ett levande intresse. Han in-
valdes i ftireningen redan 1913 och fungerade senare i denna i tur och ord-
ning som bibliotekarie, sekreterare och vice ordfiirande.

Ahlberg var en skicklig stilist, hade lelt fiir att l{ra spr6} och var en
utmerkt tecknare. Han var en god berittare med sinne ftir det humoristiska.
Till naturen var han 6ppen, viinsAll och hjiilpsam. Vi saknar hans glada,
viinliga personlighet' 
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