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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.



Eller da han sista dagen av νir Iく laralvsresa efter

en liten uppsluppen festmaltid pa stadshotenet

lingt efter stangningSdags och restaurangmusi―

ken (SOm fanns pa den tiden)lamnat lokalen,

trots hovmistarens ideliga blinkande med liuset,

intensivt trakterade pianot anda tills instrument‐

locket obё nhёrligt slogs igen― och f6r sakerhets

skull lastes.

Efter dessa resor med manga oforg16mliga
minnen skildes si smaningOm vara vagar,di vi

kom att bo i olika delar av landet. Men en nara

kontakt bibeh61ls antthmt brevledes ener vid
personliga sammantraranden en ener nera gang‐

er om aret.under denna langa f6jd av ar harjag

Fiirteckning iiver Carl H. Lindroths skrifter

1924.Coleopterologiska notiser. ― Ent. Tidskr.

45:131-138.

1928. Fё r Sverige nya Coleoptera.― Ent.Tidskr.
49:216-218.

Zur Land‐ Evertebratenfauna lslands.I:1-

52. ―Gёteborgs Vetenskaps‐ och Vitter‐

hets‐ Samh五1les Handlingar(GVVSH),F5,
Ser B,Bd l,Nr4.

1929.Zur Land‐ Evertebratenfauna lslands.II:1-

34.― GVVSH,F5,Ser B,Bd l,Nr6.
1930. Anmarkningar till nagra svenska Hetero‐

merer.― Ent.Tidskr.51:112-133.

1931. Dic  lnscktenfauna  lslands  und  ihre
Probleme. ― Zool. Bidr. Uppsala, Band
13:1-599.

1932.Ober mnf cOleOpteren‐ Arten C.G.
Thomsons der Gattungen Amara Bon.,
Hylophilus Berth. und Ceuthorrhynchus
Gerin.― Ent.Tidskr.53:225-232.

ウber die ceschichte der ttrё ischen und

islandischen Fauna.― Arch. Naturgesch.
Band l:673-675.
Timoteivecklaren(Tortrix paleana HB.)
ett skadettur pa vallar.一 Medd.fran
Centralanst. f. fё rs6ksvasendet pa jord_

bruksomradet 423:1-32.
Islandische Spinnentiere I.  Opiliones,

Chernetes,Araneac.― GVVSH F5,Ser B,
Band 2, Nr 7:1-36(tillS.m.K.L.
Henriksen m a).

1933.Fё r Sverige nya Coleoptera Jamte nagra
dementier.― Ent.Tidskr.54:106-120.

49

mycket att vara Cari tacksanl lё r.Han har varit

en verkligt trofast vin,pa hans ord harrnan antid

kunnat lita, hans sanskap Var i h6gsta grad sti‐

mulerande.Cener6st gav han uppmuntrande rad

i det entomologiska arbetet och han var ett ovar‐

derligt stёd och en god町うlpare,cJ ininst nar det

gallde att s6ka forskningsanslag f6r undersё k―

ningar och tryckning av resultaten.Da“ ёr kanns

hans antfipr tidiga d6d som ett hart slag aven for

mig personligen och jag kommer att sakna ho‐

nom mycket
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