
mor expressed on numerous occasions and ap-
propriately so; a desire to share the delight of
new discoveries, to offer sympathy in times of
disappointment, to avoid anger; to listen attenti-
vely to the views of others). I witnessed and
shared his delight in meeting a number of amate-
ur coleopterists in western Canada, and appre-
ciated the respect that he accorded them for the
quality and quantity of their knowledge and in-
sights gained under less than ideal circumstan-
ces.

Studies in the entomological collections of the
North American museums brought him in con-
tact with the professional systematists of this
continent, and with many he formed lasting
friendships. And, he delighted in meeting stu-
dents, and in sharing his experiences with them.
When he departed from an institution, he left
behind well determined collections of Carabidae,
and a wealth of good will.

Although he was accorded international re-
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cognition for his achievements, Carl remained
modest, and retained his interest in gathering
fresh data to shed new light on old but unsolved
problems.

Carl Lindroth was a superb systematic biolo-
gist and as fine a human being as I have had the
good fortune to know. For us North Americans,
his publications will continue to provide guidan-
ce in our systematic work. For me, my memories
of him will provide inspiration and pleasure until
my own life ends.

We - your friends and colleagues - are grate-
ful, Carl Hildebrand Lindroth, for the privilege
we enjoyed in knowing you, and in sharing part
of your life. Though we shall miss you, what you
have left for us and what we have learned from
you make it possible to accept with equanimity
your abrupt departure. Pax tecum.

George E. Ball

Ⅳlinniskan bakonl verket

Nar Carl H.Lindroth 1951 kom till Lund som
professor i cntomologi,niddes ett mal som han

lange stravat efter Sedan skolaldern intresserad

av insekter inriktade han sig tidigt pl en akadc―

misk karriar. Mcn det st6d han fick av studie―

arens professorer i zoologi var ringa cller intct I

Stockholm smalog Nils Holmgren ёvcrscendc at

Carls intressen― ''det ar kandidatcn som samlar

rJarilar,trorjag''一 och taladc varmt fё r fiskarnas

kranicutveckling, ctt ttilt dar prOfessorn bildat

skola. Efter ambetsexamen fortsatte Cari sina
studicr i Uppsala, dar Sven Petrus Ekman var
verksanl― en flitig och kand faunautforskare och

diurgeOgraf. Flltarbetet fё r Carls doktorsav―

handling om lslands insektsfauna gav ett rikt
matcrial,men Ekmans mctod kom knappast till
anvandning varc sig vid insamlingen eller analys.

Nar manuskriptct till avhandlingcn var klart,
6verricktes det fё rvintansfullt till amnesrepre―

sentanten. Efter veckor av vantan aterfick Carl

det F6rutom nagra formclla papckandcn var en‐

da kommcntarcn cn hanvisning till cn skrift av

Einar Lёnnberg(1898),vilken carl pHktskyldi―

gast infё rde Fakultetsopponenten Douglas Me―
lin brukade inte spara pa krutet: respondenten

fick lida rnycken smalek fbr tillagget.

Avhand五 ngen gav intc den vantadc dOcentu―

rcn. Mttligheterna att efter f6rvarvad doktors‐

grad fbrs6可a sig Vid univcrsiteten var da in

mindrc an i dag Efter ett kortrnenanspcl vid den

tidens vaxtskyddsanstalt bё Jadc Carl sin langa
vandring som larare vid dc svcnska laroverken.

Undcr 18 ar var carllarare_utan att gc avkall

pa sin fёresats att forska fё r att bli forskarc.

F6rvisso satte larargarningcn granser for hans

forskningi tyngdpunkten lag lange vid systema―

tik och faunistik,arbetsuppgifter som inte kriv―

de fasta program utan kunde utf6ras pa lediga
stundcr och som henerinte tOg st6rrc ckonomis―

ka rcsurser i ansprlk.Men aren som laroverksla_

rare gav honom ocksa malighCt att utveckla ta―

langer som blcv cn stor tillging fё r honom i hans

senare vcrksamhet som akademisk forskare och
lararc. Med stark vija och en strang arbetsdi―

sciplin gcnombrdc han sin forskning,jamsides
med andra arbctsuppgifter, cn stor korrespon―

dens och sociala engagemang. Han fick med ti―

den en ovanlig fOrmaga att arbeta konccntrerat

Och ostё rt aven i en orolig omgivning:en talang

som― fёrefёⅡ det inig― utvecklades inte ininst i

hans stora och livliga fanliu. Han tillagnade sig

den breda och diupa kunskap,som utmarktc cn
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gangen tids blologilcktorer Han blev en briuant

fё relasare: klar och tydlig, med stor fё rmaga att

anga ahёrarna gcnom formell elcgans(dar fyn_

diga och drastiska formuleringar ingalunda var

bannlysta)OCh genom att skickligt lcvandegё ra

det rnatcrial han beskrev.Han kompHceradc ald―

rig ctt cnkclt fOrlopp och lyckades antid analyse―

ra ctt komplicerat fё rlopp si att aven svcnska

f01kct tyckte sig bli delaktigt i stor vetcnskapHg

sanning Han fё relastc alltid utan manuskript

Och h61l trots dctta utsatt tid― vid radiofOredrag

en viscntlig dctaj

Årcn sOm larOverksl'rarc villc Carl intc se

som ''fё rloradc ar" De hade gctt mycket badc

manskligt Och fё r hans utveckling sonl forskare.

Nar Carl H.Lindroth 1951 kom till Lund som
fёrste (och SiStC)innchavarc av den ordinarie
profcssurcn i entomologi var han ingen okand

storhet. Han hade en maktig oCh h6gt vardcrad
vetenskaplig produktion bakonl sig,han var bc―

kantrned och uppskattad av stё rrc dclcn av Nor―

dens aktiva cntomologer och hadc som sckrcte‐

rarc lctt Entomologiska F6rcningcn i Stockholln

tin en rik blomstring. Han mottogs ёppct och

mcd stora famnen av institutioncn i Lund Dess
prctkt Bcrtil Hanstr6m h,lsadc v1lkommen och

framh6n dc stora fё rvantningar vi alla hadc infbr

var nye medarbetare bakom mottot ''I)iC Wis‐
senschaftist das grossc Abcnteuer''.Mcn denna

Caris deklaration i trc● c volymen av Dic Fen‐

noskandischcn Carabidac(1949)ar dubbelbott―
nad. Vetenskapcn ar fё rvissO en lockande men

ocksa en svitthngad musa. F6r Carl hade det
inneburiti det narmastc 30 ars arbete och cn usel

ckonomi br att tt cn forskar」 anst,宙 lkct onekli―

gen visar hur aventyrlig banan ar. Den daliga

ckononlin var skuldcr cftcr tryckningen av hans

monumentala carabidvcrk, vilka plagadc carl i
atskilliga ar,tilis naturvetenskapliga forsknings‐

ridet till slut lyftc undan bё rdan.

De fё rsta aren i Lund var intcnsiva.Antligen

hade han sin tid till forskningcn,sOm fyllde da‐

garna. Natterna reserverades fёr den stora och

snabbt vaxande vankretsen. Cari var cn shil―
skapsmanniska sonl fa och stё rdes aldrig av att

solen stack i ёgonen vid shnggicndet.Han satsa―

dc alltid hclt och fullt sin personlighet och strё d‐

dc givmllt historier, kommentarcr och analyser

kring sig mcd samma intcnsitet, oberocnde av

om det serverades brannvin och gurka eller en
lukunisk fcstmaltid. Han hade ett myckct stort

personintresse och i den trangre vankretscn var

varldcns entomologcr ofta fё remal fёr debatt.

Cari var cn antipatiernas och sympatiernas man.

Lika viktig som den 6vcrjordcn spridda vankret_

sen var fё r arbete och trivscl,1lka betydelselё s

Och Ointrcssant var dcn(lina)grupp SOm stod
utanfё r. Iく anske fanns ett samband mcd Carls
fasta livstro och stabila varderingar. Med ofё r‐

lndrad lyskraft genom arcn straladc pa musi_
kcns,konstcns och vctcnskapcns hirnmel ett an―

tal ttxs」 arnOr_av vilka tvi var Beethoven och
Darwin― lika mycket pa grund av personlig fё r‐

trafflighct sOm i cgcnskap av id6-och kulturska―

pandc gigantcr.

Cari hadc cn enastacnde fё rmaga att gё ra ra―

mcn kring alla aktivitcter attraktiva. Entomolo―

giska Saliskapeti Lund― mёtesplats f6r fackfolk

och amatё rcr― blomstrade som aldrig fёrr.Ra―

dcn av skickliga amatё rer― Benander, Burrau,

Ringdahl, Ryd6n och deras yngre gelikar― om―

huldades. Entomologiska avdeiningcns varutf―

lykt var inte bara en exkursion f6r naturstudicr

Och insamling;dcn blcv cn backanalisk kostym‐

fcst pa skanska gastgiVargardar, dar Carl cna
gingen lystc som Carolus Linnaeus och den and‐

ra fbrundradc dc bё ndcr sonl tittadc in i stugan

genom att upptrada som profcssor decrcpitus.

Och Lungfiskens Sang frambrdes med bravur;
denna latta drift med"Charles Darwins kanda
utveckHngs― teori'' ur ett skolspex, dar lungrls_

kcn ined nagra ryCkningar och ett sista pip dёr pa

sccncn,sedan lungorna latit vanta pa sig.Nagot

andradcs livsstilcn mcd tidcn;dcls blcv vi ttldrc,

dels blcv Carl cftcr talrika framtradandcn i radio

och TV cn kand pcrson.
Carl innehade sin professur under en tid, da

stora fOrandringar agde rum inom skolvisende

och universitet. Han kommentcradc dessa fё r―

indringar och st,Hde garna upp f6r att behandla

cllcr belysa f6rdelar och nackdelar. Men han

ёnskadc intc ta del i dct m6dosanlma arbetct i

OffcntHga utredningar ener hos myndigheter
Fёrvisso hande det i dessa saminanhang att han

brilierade med en starkt konservativ installning

(CXCmpeivis i undervisnings―  och skolfragor:
"Jag ar en gammal reaktionar''), men mangcn

gang intog han en ncgativ installning av den en‐

kla anlcdningcn att han villc ha arbetsro och
uppfattade f6randringarna som irnproduktiva:
''1)u vill ha Ordning Och reda i allt,men jag trivs

sonl det ar".

F6rctcclscr som dcmokratiscring och fё ren―

klade regler fё r disputation hade hans gillandc,
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Och eget ansvar. Men fOrhndringar som drabba‐

de kunskapsnivan och forskningens standard
OppOnerade han kraftigt emot.

Hans tro pa rnanniskorna och tilltro till elevers

formaga var stor, alltfё r stor, menadc han
ibland. Det var mycket fa av hans vanner som

fick del av hans bekynlmer eller hans tankar
infё r svara beslut.Fё r andra skymtade de pa sin

httd i dCn narrspegel han som gammal god histo―

rieberattare alskade att halla franl fё r att belysa

egna eller andras piruetter.

Sonl forskare var Carl unik.Hans prOduktion

ar valdig Och kan mata sig med det gingna ar―

hundradets stora svenska naturforskares. En

orsak till hans fOrmaga att producera valavvagda

volymer kring stora problem var hans metod att

utestanga vad han ansag irrelevant. Det gallde

inte bara stёrningar i den omedelbara omgiv‐
ningen,det gande ocksa valet av material i ttilt,

bearbetningen i laboratoriet och analysen vid

skrivbordet.Detta hindrade inte att han forskade

pa bred front. Men det sluthga syftemalet var

dctsamma: att belysa mekanismerna bakom
organismernas spridning och erё vring av ny ter‐
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ring. Ha“ёr behёvdes en fast systematisk
grund, kunskap om arternas spridningsmedel

och deras reaktioner i en branderlig mibё  Samt

kunskap Onl vaxt‐ Och diurvarldens historia.Fle‐

ra av fragorna later sig lattast studera pa 6ar och

det ar inte en slump att Caris stora forskningsin‐

sats inramas av arbeten om lslands diurvarld.

Den brijante systematikerns skrifter uppskatta‐

des fё rvisso och resultaten ar av bestiende var‐

de,Inen Carls insatser fёr den vetenskapliga rnc―

todens utveckling ligger inom biogeografin. I

motsats till det stora nertalet fё regangare och

samtida limnadc han teorierna och den torra

karteringen fё r att avlocka naturen dess hemlig‐

het i食 1ltet.

Det sags att inanga,kanske ana,prOfessorer i

en nu svunnen tid var original.I var tid skilier Sig

professorerna inte fran ёvHga inedborgare.Men

Carl H.Lindroth var ett undantag.Han var ori‐
ginell sonl forskare och person.Han var en stor

och mangSidigt begavad manniska, sonl i kraft
harav kunde spela ut ett brett register till gladie

fёr sin samtid.

P′″Brれεた

Carl H.Lindroths kontakter lned Finland

Budskapet om Carl H.Lindroths dё d vackte

stor 15rstamning och sorg i Finland. Caris per‐

sonlighet hade kommit att framsta som en sym‐

bol fё r de band som fё renar entomologerna i
Finland med dem i 6vriga Norden.Ingen annan

skandinavisk entomolog var sa val fё rtrogen

med vart land,ingen hade sa manga personligen

bekanta kolleger,ingen fOrenades Fned Sa rnanga

vanskapSband till Finland som Carl.

Som ivrig koleopterolog hade Carl redan i ung-
domens dagar Fnanga fё rbindelser ined koneger

Finland.Men de fOrdiupade kOntakterna,som
manga fall vaxte ut till en sann vanskap,knё ts

mitten av 1930‐ talet da Carl i nera veckors tid

vistades i Helsingfors.Sonl ett led i fbrstudierna

f6r det stora arbetet om de fennoskandiska cara‐

biderna genomgick hanjordlё parmaterialeti En‐

tomologiska museets och alla privatentomolo‐
gers samlingar. Carl hade redan tidigare blivit

god van med min far, Rolf Krogerus, och det

framstod givet att Carl under studietiden skune

bo i vart hem. Jag nlinns bra dessa hektiska
veckor, kannetecknade av intensivt arbete, av

stirnulerande samtal under otaliga biudningar
som drog ut till sent pa nattkr6kcn, Cari blev

namligen mycket popular bland de rlnlandska

entomologerna och man tavlade Om att ёverttu‐

da varandra i gastfrihet― och Carl varju inte den

som f6rst br6t upp fran en nattlig samvaro i glada

vinners lag.Frin denna tid kom Carl att nara pa

betraktas som en fostcrson i var famili.ofta

aterkonllnande,langre eller kortare besё k i Fin‐

land och i detlindrothska hemlnet,fbrst i Eり urs‐

holm och senare i Lund,fёrdiupade vanskapen

som snart kom att omfatta ana de manga med_
lemmarna i de bida famijema.

Som obrg16mliga framstar de nittio dagar ar

1949 da宙 tillsammans kampcradc i talt i New‐

foundlands skogar och pa den vindpinande 6ns

kuster. Utom Cari var vi tre rlnlandare, Ocksa
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