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- In memoriam

1966 avled professor HAkan

Lildberg, Helsiugfors, i

en

Representerande den tredje generationen av en kind naturforskarslAkt
tvekade Hekan Lindberg aldrig onr valet av levDadsbana. Efler studentexamen 1916 iignade han sig it biologiska studier vid universitetel i Helsingfors. med sdrskild inriktning pi zoologi-entomologi. Han blev fil. kand. 1926.
fil. urag. 1927 och disputerade t939 pe en avhandling med titeln ,Der Parasitismus der auf Cftlorionn--\rten (Homoptera Cicadina) lebenden Strepsiptere Elencftinus chloriontte n. sp. sowie die Einrvirkung derselben auf ihren
Wirt,. Dessftirinnan hade han sedan 1923 tjenstgjort som arnanuens och
sedrn 1929 som assistent vid universitetets entonrologiska nruseum. H:rn utndmndes 1910 till docent och 19i{ till e.o. professor i enlomologi. \Ied verksanrheten vid universitetet kombinerade Hikan Lindberg ljan!,tg6ring sorn
liroverksliirare: under iren 1936-l(i l,ar han rektor lid Svenska Samskolan
i Helsingfors.
Hikan Lindbergs intresse fiir insekterna 1'ecktes mtrvcket tidigt under e\kursioner med fadern. den kdnde botanisten och coleopterologen professor
Harald Lindberg. Sludierna inriktades frdmsl pi Coleoptera och Hemiplera.
insektordningar om vilka Hakal Lindberg redan vid unga ar tilliignade sig
ourlattande taxonomiska, ekologiska och biologiska kunskaper. Huvudintresset koncenlrerades nred iren pa Hemiptera, dir han utlecklades till en av
tidens ledande specialister. Han tiverblickade slvil heteropter- sonr homopterfaunan inom det palelrktiska onrrddet i dess vid:rste bemirkelse.
Iiiinnetecknande fiir Hnkan Lindberg sonr enlomolog vrr bland annat hans
skicklighet och interrsitet som samlare, hans stora beresthet och hans o\'anligr arbetsftirmiga lid mikroskop och skrivbord. Fa ir de nordiska biologer
sonl rest och exkurrerat si mvcket inom de mesl skilda delar ar' \'istpalearktis sour Hikan Lindberg. Sirskilt intresserade honom faunan i medelhavsliinderna och pA de makaronesiska 6anra. Kanarieiiarna besdktes se\
ginger, innan den stora turislstriimmen biirj*de. Sin uppfallning om den
makaronrsiska insektfaunans karaktiirsdrag och historia franrlade han pi
entomologkongresserna i Montreal 1956. Wien 1960 och London 1964. Slurmanlagt publicerade han niira 300 enlomologiska .rrbeten.
Genom sin fOrmiga att leda och representera kom Hikan Lindberg att
spela en framtriidande roll i I'tireningsliret. I Entomologiska fiireningetr i
Helsingfors fungerade han som ordfOrande urrder dren l95i-1066.
Hekan Lindberg var en charrner:rnde personlighet som spred gtiidje och
trelnad i en stor viinkrets. .{r'en bland hirns linner och kolleger i Sverige
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