
In Memoriam - Oscar Sjtiberg

\rid 1g0o-talets biirjau fanns i Upp-
sala en grupp unga entomologer som
ivrigt ignade sig At studier av trak-
tens insektfauna. Ett par av dessa,
Axel F'risendahl och Einar Sellman,
gingo tidigt bort, Digra andra fingo
upp i mannaildern fo setta sitt ento-
mologiska arbete. Till dessa htirde
Oscar Sjiiberg.

.{llnr;int inlresserad f6r och kunnig
i sav6l zoologi som botanik fiirver-
vade Sjiiberg omfattande kunskaper
inom bAda dessa grenar av biologien.
Vil hindrade honom de medicinska
studierna att under en del av uppsala-
tiden egna sig it sina speciellt et ento-
mologien inriktade intressen, men di
han som provinsiallikare i Los i Hiil-
singland bdllre kunde disponera sin
tid lterupptog han forskningarna och
koncentrerade sig p{. studiet av Co-
leoptera. Under de tre decennier han
var verksam i Los undersdkte han
Aven floran dlr och ur ett efterlem-
nal manuskript om loslraklens vix-
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ter kommer ett utdrag att publiceras-
Aven andra insektgrupper in Coleoptera, speciellt Hemiptera, blevo fiiremil
f6r hans studier.

Men, som niimnts, igande sig Sjtitrerg speciellt At studier av Coleoptera.
Under det att coleopterfaunan i vAra fjiilltrakter sedan liinge lockat ento-
mologerna till studier fiirblev faunan inom det hiigboreala skogsomridet
Ienge relativt diligt kend. Genom Sjdbergs undersiikningar blev ett omrAde,
trakten kring Los, val utforskat och en sammanfattning av resultaten fiire-
lAg vid Sjtibergs bortgAng i manuskript. Det er att hoppas att detta arbete,
serskilt virdefullt genom de talrika ekologiska uppgifter som lAmnas, kan
befordras till tryck.

Tillsammans med Anton Jansson bedrev Sjtiberg intensiva forskningar
inom Hamra Nationalpark i Dalarna, ett omride som grlnsar till Los, och
som resultat av dessa understikningar publicerade Jansson och Sjtiberg 1932
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i K.V..{:s Skrifter i Naturskyddsirenden ett arbete Bidrag till Kiinnedomen
our Insektfaunan i Hamra Nationalpark.

Siirskilt intresse egnade Sjtiberg At ett par av den nordiska faunans svArare
slekten, Arom(riu och Epuroea. Det fiirra av dessa behandlade han i: Die
Ergebnisse einer Gelitaluntersuchung der nordischen Arten der Gattung
Atomaria i Ent. Tidskr. 1947. Fiirutorn en koncist avfattad bestimnings-
tabell med talrika viil ulftirda teckningar av arlernas genitalorgan behandlas
ulftirligare en del kritiska arter.

Aven fiir sldktet Epur(ea gav Sjdberg i Beitrag zur Kenntnis der Gattung
Epuraea Er. en bestemningstabell tiver de palearktiska arterna med an-
givande Aven ay arternas fttrekomst. Senare arbetade Sjiiberg med virlds-
faunan inotn detta och ndrstAende sldkten inom familjen Nitidulidae. Tyvirr
hann han ej avsluta detta arbete men det er att hoppas att etrninstone ny-
beskrivningarna kunna sammanstdllas och befordras till tryck. \taterialet
lill denna monografi fick Sj6berg frin mlnga olika mus6er, bl.a. bearbetade
han Reitters stora i mus6et i Budapest befintliga samling. De nybeskrivna
arterna herslamma fran alla delar av vflrlden, speciellt iro Indien. Ostasien-
Nya Guinea och .{ustralien vil f6retriidda.

Nigra ftir yetenskapen nya arler inorrr andra sldkten beskrev Sjtiberg i
Enl. Tidskrift 1950 under rubriken Drei neue Kifer aus der borealen Region
Schrvedens.

Ar 1954 Atog sig Sjiiberg att tillsammans med mig; utarbeta den svenska
delen av den nya skalbaggskatalogen. Han fick ej uppleva delta verks firdig-
st lande men nedlade under fler.r ir ett omsorgsfrrllt arbete vid samman-
stellandet av uppgifler f6r katalogen och kontrollerade och bestimde tusen-
tals exemplar frin olika samlingar bl.a. av Zetterstedts i Lund fiirvarade
lapplandssamling.

Oscar Sjtiberg var vid sitt yetenskapliga arbete mycket kritisk vitket kanske
bidrog till att hans produktion ej blev si stor. Men i andra sidan medftirde
det att hans arbelen, t.ex. bestimningslabellerna, blilit kAnda f6r deras nog-
grannhet och tillfiirlitlighet, vilket ger dern elt bestAende vdrde.

Under ett decennium hade jag fiirminen att vara hans fdljeslagare pi
minga exkursioner och fick dA se minga prov p[ hans skarpblick fiir den
levande naturen. Under arbetet med skalbaggskalalogen fick jag en god upp-
fattning om hans stora kunnighet och hans goda minne.

Sj6berg var en vinsill man. han hjiilpte giirna mindre erfarna entomo-
loi;er med bestemningar och kontroll. Han hdrde ej fill dem som Alska att
gaira reklam fiir sin verksamhet. han gick sin vig stilla och lugnt fram.
Under de sista iren av sin levnad var Sjiiberg bunden vid sjukbidden men
flven under denna tid Agnade han sig et entomologiskt arhete, sl fullbordade
harr dri sitt arbete iirer Hilsinglands Coleoptera.

Oscar Sj0berg bevaras i ljust minne av hans minga viinner. Requiescat
in pace:

Sjtiberg fiiddes i Oransjti i Gdstrikland 28.10.1885. blev student i Uppsala
1903. med. kand. diir 1907 och med. lic. i Stockholm 1917. Han utnimndes
till provinsialliikare i Los 1919 och stannade diir till pensioneringen yareft€r
han flyttade till Falun. IIan avled 15.6.1959 och gravsattes pA sin f6delse-
ftirsamlings k1-rkogird 21.6.1959 varr-id kransar bl.a. nedlades frln Entom.
Ftireningen och frAn entomologvffnner i Sverige, Norge och Danmark.
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