
lika v五 l som han var en van av sJalvstandighet

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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det ett typiskt utsiag av de nara forbindelserna

mellan Carl och entomologerna i Finland. En

otvungen och glad samvaro kannetecknade ex‐
peditionen,och den anda av trivsel och kamrat‐

skap som skapades var nog till stё rsta delen

Caris fё rJanst.Han aterkom ocksa rnanga gang―

er under senare ar till upplevelserna under denna

filtarbetssomlnar 1949,som han varderade som

den mest stilnulerandeぬrd han varit med om.
Da de fyra deltagarna sammantraffade i de glada

minnenas tecken fё r ett ar sedan _i samband

med att Carl, som fOrsta utlanning, tilldelades

Suomen hyё teistieteeninen seuras Saalas‐ medali

―anade vi fOga att denna saminankomst skune
vara den sista i vilken vi alla fyra skulle deltaga.

De manga vannerna i Finland skan alltid beva‐

ra Cari H.Lindroth i ett just minne.

Harry K″οg`″′s

Carl Ho Lindroth― en gammal van

Som gammal van till cari villjag i samband

med hans bortging garna efterkomma redaktio‐
nens anmodan till mig att skriva nagra personHga

minnesord om honom.
vi larde kanna varandra nagon gang i mitten

pa 1920‐talet. Den direkta anledningen till var

bekantskap var en pa Omberg funnen,16r landet
nyjord16pare(〃 arρα′

“
S″刀9′αrsお Dft),sOm var―

ken min divarande laromastare Och hialpsamme
van Anton Jansson enerjag ttalV med sakerhet

kunde bestamma. Jansson ridde nlig att sanda
diurCn till den redan da namnkunnige carabid‐

specialisten,rll.mago Carl H.Lindroth,som utan

stёrre mё da faststande det ratta namnet pa ar‐

ten,1lksom senare vid andra tillfhnen pa manga

andra av samma famiJo Redan da erh61ljag ett
starkt intryck av Caris stora hialpsamhet och

brinnande intresse fё r allt som gallde svenska

skalbaggar,carabiderna i synnerhet.

Det blev en bekantskap vard att odla och som

snart skulle bjas av personliga sammantraman―

de,Ci nlinst under Caris Motala‐ tid,da vi sarskllt

ofta brukade tr翻田as,● sanan under festliga for‐

mer debatterande aktuella entomologiska sp6rs‐

mal ener under gemensamina exkursioner pa
Ornberg eller i Motalas omgivningar.Fasta van‐

skapsband kn6ts, som orubbligt bestatt under
mer an 50 ar.

Vi befann oss vid den tiden i ungettr samma

utgingslage vad de ckonomiska resurserna be‐
trttar, bada hade vl ont om slantarna, daligt
med fritid― semesterledighet var under de aren

knappast''uppfunnen''一 sma m● ligheter att饉

ens blygsamma anslag f6r forskningsresor utan‐

fOr hemtrakteno Men en obetvinglig lust att anda

g6ra sadana fanns vid vara samtal darom antid

med i bilden, och sa kom det slg att vl eJ utan

ekononliska uppoffringar 1930 giorde en drygt
tre veckor lang rcsa till ёvre Norrlands kustland

och 1933 en ungettr lika langVarig ねrd langs

Klaralven fran mynningen till dess kallsiё  F五―

munden i Norgc. Vid dessa resor, da vi levde

under ganska priinitiva 16rhallanden,kom vivar―

andra sa att saga narmare in pa livet,bide ento‐

mologiskt och rent manskligt. Jag larde mig da

an battre att uppskatta Caris stora kunnighet pa

olika entomologiska omraden _ varvid han i
manga styCken blev mig en god laromastare.
Han hade otrolig arbetsf6rmaga och uthillighet

saval ute som pa arbetsrummet.Man kundeお ua
hans speciella satt att bedHva fhitstudier,da rnan

ofta sag honom ligga pa magen vid nagon intres‐

sant inarkaack grundligt undersёkande allt som

dar r6rde sig, nagot som rade hans utpraglade
hag att tranga till botten med problemeno Redan

vid denna tid framtradde ocksa tydligt hans stora

intresseおr de diurgeOgrarlska fragorna,som sc‐

nare kom att spela en sa betydelsefun ron i hans

forskning.

Men Cari var ingalunda ntton enst6ring eller

inatvand manniska. Antid var han beredd att

6ppet meddela sina erfarenheter och rё n,ganlla

som nya,aldrig inё ttes den fragvise av ett otaligt

eller ovanligt SVar, ofta berё rde han saker och

ting av de mest skiftande slag med den lekfulla

och spJuveraktiga humor,som hela livet var hans

sarmarke.och nar arbetet fOr dagen var slut och

kvanen kom,kunde han ofta slappa sig 16s,som
da han i den lilla gastgivaregarden i Nederkalix

under var Norrlandsresa till allas fё rvaning i

blasth11。ch gummist6vlar slog sig ner vid pianot

Och masterligt spelade Chopin och Bcethoven.


