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Tilllninnet av Carl H.Lindroth

Carl II.Lindroth avlcd den 23 fcbruarii ar 73

ar gamlnal.Han fё ddes i Lund den 8 septembcr
1905 och ayttadc under skolaren till Gё teborg,

dar fadern,Hialmar,blev professor i nordiska
sprak. Eftcr studentexamcn 1923 vidtog studier

vid Stockhollns h6gskola,dar carl blcv f11.mag.

1926(zoo10gi, botanik och geograrl). Studierna

fortsatte vid universitetet i Uppsala med en fll.

Hc‐ examen 1929 och fil.dr. 1932 pl en avhand―

ling om dcn islandska inscktfaunan,ctt betydan‐

de arbetet,som bygger pa tva somrars faltarbctc

pa lsland.under studietiden arbetade Carltidvis

som amanuens vid Naturhistoriska museeti G6-
teborg(1924-1931)och Sedan ett ar sonl assistent

vid Centralanstalen fё r fё rs6ksvasendet pajord_

bruksomradeti stockholin.

4-Ent Tidskr 2′ 1979

Undcr nastan 18 ar var carl verksam som lara‐

re pa。 1lka skolor:Motala(1932-1935),Bronlma

(193← 1937), Lulea(1937-1940)och Diursh011n

(1940-1951). Han Var cn skicklig och omtyckt
lararc Och Om hans intresse fOr skolan vittnar

bl.a.hans ordfё randeskap i biologilararnas fё rc‐

ning(1944-1951)Aven pl annat satt spred carl

kunskapcr om insekterna till cn bredare publik,
genom populara artiklar och bё cker,genom fё ‐

rcdrag pa ollka hall i landct samt genom otaliga

radiofbredrag och deltagandc i ollka TV― pro―

gram.Hans framfё rande var klart och enkelt och

samtidigt medryckande.
Det entomologiska fOreningslivet i Svcrige har

dragit stor nytta av Caris intresse att pa alla satt

framia entomologin. Han hade en ledande roll l
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THE CROUND‐ BEETLES
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OF CANADA AND ALASKA
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ENTOM01´ OGISKA SALLSKAPET
LUND 1961-69

Entomologiska Fё reningen i Stockholin, som

sckrctcrarc dar(1941-1951)och i Entomologiska

Shllskapet i Lund, som dess ordf6rande(1952-
1979). Namnas kan Ocksa i detta saminanhang
hans insatser sonl redaktё r f6r Opuscula Ento‐

mologica(1952-1969)och Entomologica Scandi‐

navica(1970-1974).

Bakom dcssa radcr om Carls verksamhet som

cntomologisk popularisator och f6reningsman‐
niska dё ber Sig cn oerhё rd, narmast ofattbar

insats.Man kan lungt pasta attingen annan hari

landet bidragit sa mycket till intrcsset fё r insek‐

tcr som Carl.

Trots det som sagts ovan lag Caris stora in‐

trcssc inom den vctenskapliga entomologin och
dct var har han konl att ha sina stё rsta framgang‐

ar, darom vittnar hans kvantitativt och kvalita‐

tivt sett valdiga produktion. En stor dcl av sin

forskargarning utfёrde Cari vid sidan av lararyr_

ket― pa kvinar och natter.Han blev doccnt vid

Stockholms hё gskola 1947, Inen fё rst 1951,nar

han erhёll profcssuren i entomologii Lund,blev

han forskarc pa hcltid.Han arbctade i huvudsak

inonl tva ttilti carabid‐ systematik och ekologisk

biogcograE. Han var den ledandc carabidspeci‐

alisten inom det nordholarktiska omridet och
hans monumcntalverk inom dctta ttilt ar ''The
ground‐bcctlcs(Carabidac excl.Cicindelinac)of

Canada and Alaska''. Carl hade en utpraglad
systematisk kansla,vilket parat ined hans klara

framstaliningSSatt och artistiska fё rmaga att av_

bilda sina(も ur gё r att hans systematiska verk har

bcstaendc varde.

Caris vctcnskapliga fё rmaga _ id6rikcdonl,

tankeklarhct,faltvana och flit― konl allra bast till

sin rattinOnl hans andra forskningsomrade_den
ckologiska blogeograin, som inlcddcs mcd stu‐

dierna bver landevcrtcbratfaunan pa lsland.

Hans viktigastc arbctcn pa omradet ar: ''I)ie
Fennoskandischen Carabidae l-3'' och "The
faunal connections bctween Europe and North

Amcrica''.Tcmatfё r bada dessa verk Hksom fё r

Caris forskning inom dctta gebietあ r organismcrs

utbrcdning sctt i busct aV Vad som hant undcr

Och efter scnaste nedisningen. Kannctccknande
ar det konsekventa arbctssattet Och de manga

Orginena id6erna. En av de mcst betydelsefulla

ar hur man mcd町 五lp aV Vingdimorflsmen hos
jordlё pare kan rekonstrucra spridningsfOrloppet.

Dcssa studicr gav bl.a.det bista biologiska bevi―

sct f6r istidsё vcrvintHng langS Norges vistkust.

Fig. 3. Fynden av Bembidion grapei i Fennoskandien.
Svart sektor: andelen exemplar med korta vingar.
Vit sektor: andelen exemplar med fullt utbildade,
funktionsdugliga vingar. Omritat efter "Die Fenno-
scandische Carabidae III".
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Fig. 4. Ilastning av grus i N. Devon, England ftir transport till Nordamerika. Illustration ur "The faunal
connections between Europe and North America".

Mycket skulle kunna sagas Om betydelsen av

Carls vctenskapHga garning Och jag hoppas dct
inns tillfhlle att gё ra det i nagot senare saminan‐

hang.Nagot ber6rs i de efteJ01ande artiklarna.

En annan sida av Caris vetenskapliga vcrk―

samhet ar hans kOntaktcr med andra entomolo―
ger. Genom sitt 6ppna och gemytliga satt Och

cngagcmang i ollka entomologiska sammanhang
―han dcltOg mycket flitigt i internationella och

nordiska kongrcsser― kom Carl att knyta kon‐

takter ined kolleger varlden ёvcr,kontakter som
han var inycket inan om att skё ta.Han svaradc
antid prompt pa brev och var alltid beredd att

町うlpa den,som bad om dct.Caris personintrcs―

se finns dOkumcntcrat i de drygt 80 biografierna

han skrivit fё r olika entomologiska tidskriftcr.

Gcnom sin framgingsrika vcrksamhct inom

Carl H. Lindroth - The Nearctic Experience

Carl Lindroth's interest in the northern rea-
ches of the Nearctic Region developed from a
more general interest in the history of the biota
of Holarctica during Quaternary and Holocene
time. This more general interest was a direct
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cntomologins olika omraden konl carl att bli
ccntralgcstaltcn inom den nordiska entomologin

och en i internationcna saminanhang h6gt upp―

skattad forskarc. Darom vittnar de manga he_

dersbctygclser han erhallit fran vetenskapliga

sammanslutningar varlden 6vcr.

Det ar omttligt br en enda person att belysa

mangfalden i Carls entomologiska verksamhet.
D五ゴ6r har n翫3ra k011eger och vanncr till Carli de

cfteJё uandC artiklarna givit sina omdё men fran
sina nagot olika utgangspunkter.

Alla vi som kande carl och arbetat tillsam―

mans med honom minns hononl mcd tacksam―
het.Han har lart oss lnyckct.

P`r DO″″′s

outgrowth ofhis earlier studies ofthe insect fau-
na of lceland, and of the Fennoscandian carabid
fauna. He set out to investigate the faunal con-
nections between Europe and northeastern
North America, believing initially that some rat-


