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In memoriam - Adolf Horion

Med Adolf Horion's bortgang den 28 ma 1977
f6rsvann den sanllande gestalten inom mellaneu―

■opeisk coleopterologi.

Han bddes den 12juli 1888 i Hochneukirch im

Rhcinland.

Hans yrke under mannaaren var som katolsk
pater, framst i Disseldorf. Emellertid angrcps

han redan i 30‐ aren av ett svart 6ronlidandc,som

sminingom nedsatte hans h6rseltill den grad,att

han vid 50 ars alder maste pensloneras. Strax
darpa fё lidC VarldskHget,och vid ett bombanfall

fё rloradc han badc sitt hem och sin stora skal‐

baggssamling.IIan flyttade di ёver till Ubcrling‐

en, Bodensee, och bildadc med sin syster, fru
Cicilie Arnold,ett gemensamt hem,sonl varade

till hans dё d.

Han kunde nu helt agna sig at sitt entomolo―

giska livsintressc och byggde pa fa ar upp en ny

stor samling av mellaneuropeiska coleoptera.

Och detta utan det■ linsta tekniska eller ekono―

miska bistand.

Rcdan 1912 bё riade Horion's entomologiska

vcrksamhet ined det rnalet f6r 680nen att bygga

upp en fullstandig sanlling av tyska coleoptera.

Men samlingarna blev f6r hononl bara arbetsred―

skap i hans stravan att tringa pa diupet i utfor‐

skandet av skalbaggarnas systcmatik, ckologi

Och utbredning.

Hans publikationer pa dessa omraden inleddcs

1929,fortsatte framst i''Entomologische Blat―

ter'',och uppgar sammanlagt till nara 10o skri■

ter.Anda var dessa endast att betrakta sonl fё r‐

arbcten till hans stora b6cker,som med ens gJor―

dc honom till dcn lcdande auktoriteten pa Mcl_

laneuropas colcoptera

Dct fё rsta var''Nachtrag zu Fauna(3crmanica
von Edmund Reittcr''(1935),varigcnOm denna
rikt  illustrerade  bibcl  f6r  skalbaggssamlare

(1908-16), intC nlinst i Norden, fё rdcs upp pa

modcrn niva,sarskilt ifraga om artsystematiken.

Redan vid dcnna tid hade fё rbcrcdclscrna bё r―

jat br Horion's stora livsverk, ''Faunistik der
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nlitteleurophischen Kafer'', som utkommit i 12

band(endast ChrySomelidae och RhynchophOra
fattas)under aren 1941-1974.Det ar nastan obe_

gripligt,att en enda manniska― hed stora br‐

sakeiser(aven ekonomiska)men d五 ven av cn
okuvlig entusiasm _ kunnat utfbra cn sadan
prestation.

Bcteckningen''Faunistik"fbr detta arbete ar

verkligen i blygsammaste laget.Dct ar ju fraga

om en fullsthndig eko10gisk diurgeOgrarl. Fё r

VariC art beskrives den menaneuropeiska ut―
bredningen i detat(med kallangiVclse br varic
fynd)OCh pa slutet fё lier vanligen ett avsnitt om

artens biologi och dess krav pa omgivningcn.

Ett sirskilt intrcsse agnade Horion at uppgif_

ter om fingstar.Han hade namligcn kom■ lit till

den uppfattningen, att manga arter andrat sin

utbredning eHer rent av f6rsvunnit fran vissa om_

raden,Inedan andra ёkat enerinvandrat.Genom
alla dessa kritiskt granskade uppgifter har''Fau―

nistiken"blivit cn outtё mlig k,1la till kunskapen

om faunafё randringar under det senaste seklet,

som inte har sin motsvarigheti nagon annan del

av varlden.Och har flnns den fasta grunden f6r

att bed6ma,vad som iframtiden kommer att ske

med faunan. Horlon har ocksa l manga av sina
smarrc sk五 fter i dctali kunnat fё ja arternas geo‐

grafiska historia och satt den i samband med

kliinatfOrandringar och manskliga ingHpanden.

Stor betydelse f6r att vacka intresse fbr cole‐

optera hos nybё ttarc Och anmant naturintresse‐

rade personer har hans populart skHvna bok
''Kaferkunde mr Naturfreunde''(1949).

Trots ana utredningar och revisioner av art―

systematiken hos de mcst skilda kritiska cOleop―

tcr― grupper, var det tydligt, att han hela tiden

betraktade sina ttur,intc Som museibremal,ut―

an som levande organismer.Detta framgar bland

annat av det nastan otr。 liga fOrhanandet, att

denne den framste bland experter(med undantag
fbr en fossil Ptil五d, 1937)J71′′ ι′sた″ッ ′″ ′″da
ノbrツ′r′″sたαρ′″″y arrノ

F6r alla koneger, inom och utom Tyskland,

betydde Horion's outtё nlliga kunskaper ocrhё rt

mycket.Han tvekadc aldrig att kOmma till可 alp i

svara fall vid artbe〔 ,thmningen, och en etikett
''Horion vidit''betraktades som en garantisedel

br att tturetS namn var si derlnitivt,som samti―

da kunskap tillat.

Horion var en myckct vital person,som trots

sin dё vhct 可Ot av samvaron med likasinnade.
Och det behё vde inte vara entomologer. Han
わUde liVligt med i politiska och,inte minst,
sportsliga handelseri omvarlden Den sista kval_

len lat han sin systerson hamta honOm till TV‐

apparaten,fё r att han skulle kunna f61a rlnal_

matchcn i fotbOnens ''Deutschc Bundeslige'';
tva tirnmar senare var han dё d.

Manga svenska coleopterologer larde kinna

Horion,nar han 1948 deltog i den internationella

entomologkongressen i Stockholm, den fbrsta

efter kHget. Han 可こ,t av den nyvunna friheten

och charmerade oss alla genom sitt livliga,31ada

vasen och sin ёd■luka entusiasm.
Hans livsverk kOmmer att besta,sa lingC hans

vetcnskap levcr.

Jag tackar varmt herr Herbert A Arnold,Adolf Ho―

Hon's systerson,fbr m』 Inga uppgifter Om den avlidnes
person

En leVnadsbeskrivnillg med fulstindig bibliograrl

kommer att publiceras av herr Wilhelm Lucht i Ento―

mologische Blatter,Krefeld

Carl H.Lindroth


