
In memoriam

Harald Lindberg

Den 13 mars 1963 avled stilla och lugnt i sitt hem i Helsingfors vid 91 irs
ilder den iiven i vefl land viilkf,nde finldndske koleopterologen och bota-
nisten, professorn fil. dr Harald Lindberl;. Anda in i de sista 6ren var han
outtrtittligt verksam med sina skalbaggar och slora samlingar. Den som i
likhet med ftirfattaren till dessa minnesord under minga 6r haft ftirmrinen
fi vara hans personlige ven vet bdst med vilken iver och kdrlek han s-vss-

lade med detta arbete och hur villigt han till oss yngre delade med sig av
sin rika erfarenhet om nordiska skalbaggar. Hans koleopterologiska kunska-
per streckte sig dock vida ltingre. Han var mycket vAl bevandrad i hela den
europeiska och nordafrikanska faunan och hade under etl flertal utliindska
resor lillsammans med sina siiner Hikan och Per Harald, sarskilt i det medi-
terrana omrfldet, hopbragt ett synnerligen omfattande skalbaggsmaterial,
som han sjiilv rill stor del bestemde och bearbetade. Detla alltid med den
sliirsta omsorg och noggrannhet, ty Harald Lindberg hade en ovanligt skarp
systematisk blick. Om denna vittnar ocks& hans ofta Aterkommande upp-
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tickler av n1a nordiska skalbaggar. som tidigare varit sammanblandade med
ttiirstiettde artt,r.

Htrald l-indberg hiirstammade fnin en kind finliindsk kirdonrssliikt. Hans
firr var dtrr pi sin tid frimsle kinnaren ar nordiska nlossor Serlus Olto
Lindberg. fiir!'l praktiserande ldkare och medicine doktor i Sverige. senare
inflvtlad till I'-inland som professor i botanik vid Helsing{ors Universitet.
Ocksjr sonen Hartld ignade sig at botaniken. trols att han som ung iiten lir'-
li6Jl inlresserade sig fdr entomologi, specieltt skalbaggar. Sorrr botanist blev
Harald I-irrdbt rg nred tiden err ar sitt lands auktoriteter pA nordens llnero-
illnrer. l')n slor insals gjorde han bland annal rid utredningen av kritiska
vexlsliiklen. Urrder minga ir var Lindberg kuslos vid Helsingfors Universitets
botaniska nluseunl. sorn under hans lid i htig grad rrtvecklades. Harr inne-
hade ocksi en anstillninil vid Finska \{osskulturfiireningen. diir han siirskilt
sysslade tned l-vtopaleontologiska undersiiknini{ar. Om Harald Lindbergs
stora uttseende som bolanist iiven i Sverige fittnar hans kreerande till filo-
sofie hedersdoktor vid Uppsala Uniyersitel 1957 i samband mcd Linn6-
jubileet detta jrr. \'id dei tillfiillet hade min hustnl och jaii gliidjen fA yara
lillsanrrnurrs med honom, och vi gltimmer atdrig hur lycklig han var iiver
den sve'rrskl hedersbetygelsen och med vilken ungdomlig spenst 86-iringen
vandrade fraur till podiet och nrottog lagerkransen.

Harald l-indberg var en arbetsmiinniska som fi. Aven ulrder de arbets-
tyngda iren sorn kustos vid Helsingfors Universilets botaniska nluseum
slipple han aldrig sitt iJamla skalbaggsinlresse. Sedan han i biirjan ar lg{0-
talet perrsionerxts. aterupptog han det med full kraft och utrAttade beundrans-
virda saker. Iin lAng rad viktiga utredningar av hans hand om nordiska
skalbaggar och kritiska sliklen hirstamrnar frin den tiden. Han beskrer'
ocksa minga ay de fdr yetenskapen nva arter. som hemf6rts frAn hans och
siinernas ullindska expeditioner. Sin allra mesla tid iignade han dock kanske
it uppordntrtrde och besliimning av skalbaggssamlingartra. som bliyit nigot
helt enastiende och under benimningen ,Coll. Lindberg, :ir kenda langt
utanfiir ljinlands grinser. De er utan t\-ekan de stiinita nordiska i privat iigo.
ftireddnrligt uppordnade och frikosti{it tippna ftir alla som behiiver lina
studienraterial. Strmlingen 6r uppdelad i en inhemsk och en palearktisk del
samt innehiller ungefer 17.000 arter och 550.000 exenrplar. Niir jag 1952
hdlsade pi larbror Harald i hans hem i Helsingfors. var det med ell kensla
ay andakt och hiiStidlighet jag steg in i hans ,allra helignste,. det stora
arbetsrummel. diir vflggarna frdLn golv till tak var fvllda med skip och lidor.
I{en hiigtidligheten fiirsvann snnrt. trled en Dastan pojkaktig iver ville
El-iringen lisa och diskutera iin den ena, iin den andra av sina dyrgripar.
med raska sleg ritrde han sig mellan skripen, grep ofelbart den rAtta {och
tunga) dubbelLidan och mysle av belitenhet, niir han fick beretta om nigot
av sina kiira djur. Sonr ett minne fnin detta besiik har jag iinnu kvar en liten
presentlida med nigra sillsl'nta djur, som stod ordentligt framsatt vid den
plats av bordet. dAr jag skulle sitta. samt en behiindig porslinsplalta fdr ut-
ftirande rt nrikroskopiska preparat. Harald Lindbergs goda hjiirta. givmild-
het och hjAlpsaurhet to;; sig ofta sidana uttrvck.

Iisserligen dr det vdl naturens ordning. att de gamla fdrr eller senare
ilir bort. llen ctt mycket slort tomrum kommer Harald Lindberil som en av
sin tids stora forskare rrch sarnlare och sonl en varm vin av Sverige och allt
syerrskl att lanrna efter siil. Thurc Palm
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