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Per Lindskog - en minnesteckning

Per Lindskog avled helt oväntat den I mars 1998
i en ålder av 58 år. Han föddes i Stockholm den
22 november 1939, genomgick hela sin skolut-
bildning i Stockholm, blev fil. kand. 1964 och fil.
lic.1969 vid Stockholms Universitet. Från 1963
var han amanuens, senare assistent vid Zoologis-
ka institutionen, Stockholms Universitet, och
från 1919 tlll sin bortgång intendent vid sektio-
nen för entomologi, Naturhistoriska riksmuseet.
I samband med omorganisationen av redaktionen
för Entomologisk Tidskrift inför 1.992 ärs ärgäng
inträdde Per i redaktionskommittdn. Från 1993
ingick han i styrelsen för Entomologiska före-
ningen i Stockholm.

Liksom hos många entomologer vaknade in-
tresset för insekter hos Per i skolåldern. Fjärilar-
na var den grupp som tidigt fångade hans upp-
märksamhet. Under den akademiska utbildning-
en knöts han till Zootrs' terrestra evertebratfors-
kargrupp som då leddes av Carl-Cedric Coulia-
nos och där skinnbaggar var på modet. Vid sidan
av verksamheten i undervisningen fördjupade sig
Per i sin forskning. Det var vid den tiden naturligt
att hans studier fick en ekologisk inriktning.
Lantstället norr om Grisslehamn fick kanske be-
tydelse för valet av strandskinnbaggar som un-
dersökningsobjekt. Licentiatavhandlingen kom
att handla om vattenbalansen under olika faser av
livscykeln hos en av arterna, Saldula saltatoria.
Snart försköts Pers intresse - fortfarande med
strandskinnbaggar som huvudobjekt - mot mer
systematiska och biogeografiska problemställ-
ningar. I de kausala sammanhang som han teck-
nade fanns dock hela tiden djurens ekologiska
förutsättningar med. Hans stora kunnande inom
relevanta discipliner avspeglade sig i diskussio-
nerna i hans arbeten.

Per stannade på Zoologiska institutionen fram
tlll 1979, då han tillträdde som intendent vid Na-
turhistoriska riksmuseets entomologiska sektion.
Där fick han möjlighet att fortsätta sin forskning
på olika skinnbaggsgrupper, särskilt strandskinn-
baggars systematik och fylogeni. Detta resultera-
de i ytterst väl underbyggda publikationer, som
han själv illustrerade (han hade tecknartalang).

Pers intresse för fylogenetiska relationer inom
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strandskinnbaggarnas familj kom med åren allt
mer i förgrunden. Under den 19:e internationella
entomologkongressen i Beijing 1992 presentera-
de han två föredrag, i vilka han visade sin förtro-
genhet med världsfaunan av denna familj. Tyvärr
blev hans då framlagda funderingar över släkt-
skapsrelationer och biogeografiska mönster
inom familjen kvar i tryck endast i form av två
korta men i sammanhanget informativa abstract.

Per gjorde resor åt skilda håll för att insamla
material [förutom i Europa till Tunisien 1985,
Kina 1985, Colorado 1990, ryska Fjärran Östern
1992 (inklL Kina) och 19931. Särskilt östra Eura-
sien intresserade honom. Under 1976 vistades
han någon månad päZoologiska museet i Lenin-
grad för att studera dess omfattande samlingar
från olika delar av dåvarande Sovjetunionen.

En betydande del av uppgifterna i ett naturhis-
toriskt museum utgörs av den vetenskapliga
låneverksamheten. För Riksmuseets del hade Per
hand om utlåningen av såväl skinnbaggar som en

stor del av skalbaggarna. Som erkänsla för denna
verksamhet lever hans namn som patronym i art-
namnen Biblochrimnus lindskogi Brailovsky,
1982 (en markskinnbagge från Bolivia), Bu-
bastia lindskogi Dlabola, 1985 (en strit tagen av
Nils Gyllensvärd 1960 i Grekland) och glans-
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Per Lindskog under en båtfärd i Abolands skörgård i
augusti 1991. Foto: Torbjörn Kronestedt.
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baggarna Aethina lindskogi Kirejtshuk, 1986

samt Neopallodes lindskogi Kirejtshuk, 7981
(båda insamlade av Rend Malaise 1934 i Bur-
ma).

Per var en god vän och kollega. Hans humor
var omvittnad, ibland lite bitsk, men med glim-
ten i ögat. Under en stundom tuffmask dolde sig
en "reko", ärlig och varmhjärtad person. Han
kunde släppa loss när tillfälle gavs, gärna till-
sammans med sin gitarr. Hans språk var utsökt,
såväl i tal som skrift. Det kunde ibland bli gan-
ska "blommigt", men utan avkall på stringens
och ackuratess.

Per Lindskog hade mycket kvar att ge som
människa och forskare. Ett par dagar efter hans

bortgång inkom meddelande om att han tillde-
lats fondmedel för en insamlingsresa till Nord-
indiens bergstrakter. Odet ville obönhörligen
något annat.
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