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Karl Viete f
Den 19 juni 196l avled i Bremen dr h.c. Karl Viets, virldens ttir nirvarande fremste specialist inom acaridgruppen Hydrachnellae.
Karl Heinrich Yiets fiiddes i Bremen den 11 maj 1882 som son till liraren Heirrrich Friedrich \\'ilhelm Yiets och dennes hustru llargarethe Elise
Eicks. Han har tillbragt sA gott som hela sitt liv i Bremen. dfrr han under
iren 1889-1891 genomgick llichaelis-skolan. 1891-1897 handelsskolan
och realgymnasiet, 1897-1902 liirarserninariet, varest han tog sin avslutningsexamen den 8 mars t902. Aren 1902-19{8 \'ar han lerare resp. huvudlirare i flera skolor i Ilremen samt avlade den 4 maj 190.[ statsexamen.
Redan den I mars 1907 blev han medlem av Naturu'issenschaftlicher VereiD
i Ilremen, i vars skriftserie han samma ir publicerade sitt ftirsta arbete om
vattenkvalster, vilket sednn ftiljdes av en stor mengd liknande arbeten i
samma tidskrift under en lAng f6ljd av Ar. Han ingick den 15 juli 1909 nkrenskap med Georgine Zetterstraim. vilken var av svensk herstamning. samt fick
med henne tve sdner, dr Kurt O. Viets, ftidd den 11 maj 1910, vilken redan
gjort en betydande vetenskaplig insats pA samma omride som sin far, samt
Hans Hermann Karl viets, ftidd den 6 december 1911 men tyviirr fallen
under kriget i Ryssland den 27 juni 1941. I(arl Yiets deltog sjiilv sju minader 191-l i kriget pri oslfron[en.
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Karl Viets var under sl gott som hela sin tid som lirare och iiven efter
19-18 en pri sitt omrride synnerligen aktiv och flitig
forskare och har eflerlemnat en oerhtirt rikhaltig produktion pi ej mindre
in 265 arbeten. Ocksri kommo honom flera hedersbevis till del. Sedan 1918
var han rvissenschaftlicher Mitarbeiter der Hydrobiologischen Anstalt Plijn.
Han blev dt'n l0 januari 1928 Honorary Member of the Quekett llicroscopical Club i London, mottog den 25 februari lg28 hedersdoktorat vid Kiels
unirersitel och den t I maj 1957 senatsmedaljen ftir Iiunst und \Yissenschaft
i Bremen. den 1l mlj samma Ar blev han hedersledamot av Naturwissenschaftticher Yerein i Bremen och fick den 22 november 1958 senatspriset
ftir arbetel Die aus denr Einzugsgebiet der \Yeser bekannten oherirdisch und
unterirdisch lebenden \\'assermilben, publicerat i Yeriiff. Inst. f. \Ieeresforschung. Bremerhaven. Han har ocksri erhAllit hedrande uppdrag att bearbeta malerial frin flera olika hill eller medverka i stiirre samlingsverk.
Hiir kan t.e\. nemnas Brohmer, Fauna von Deutschlandl Schulze, Biologie
der Tiere DeutschlaDds; Brohmer. Ehrmann & Ulmer. Die Tierq'elt Mitteleuropas: Grimpe & Wagler, Tierwelt der Nord- und Ostsee: Dahl, Tierwelt
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Deutschlands: behandlat material frin Deutsche Siidpolar-Expedition: Deutsche Zentral-Afrika-Expedition; Deutsche Limnologische Sunda-Expedition;
Schn'edische Siidpolar-Expedition. Sistnimnda arbete behandlar halacaridmaterial tillhtirande naturhistoriska riksmuseet. Han har even publicerat ett
par upps.rlser iiver svenskt material av hydrachnellae. erhillet frin Thienemann och lliinchberg.
I sitt yetenskapliga arbete var Viets minutidst noggrann. Si snart en ny
forskare inoru hans gebit framtrldde, satte han sig genast i fiirbindelse med
demre ftjr att fe sertryck av hans skrifter. vilka sedan omedelbart reiiistre-

rades ur flera olika synpunkter, taxonomiska, biologiska, djurgeografiska
etc. Tack vare detta tidskrdvande men pdL llng sikt enda verkligt rationella
arbetssiitt kunde Yiels srrverent behirska hela den omfattande yarldslitleraturen och snabbt fa fram alla behtivliga uppgifter ur sitt k.rrtotek. Sitt stora
yetande sammanfatlade han iren 19i5-56 i ett stort verk nred titeln Die
Milben des Siissn'assers und des lleeres. varav ftirsla delen. Bibliographie,
omfattar.176, andra och tredje delarna, Kalalog und Nomenklator, 870 sidor.
Ftir alla tider komnrer detta arbele att ftirbli det oumbirliga standardverket.
Karl Viets var den ftirste h1'dracarinoloi;. med vilken jag triidde i korrespondens. vilket skedde i februari 1913. Under irens lopp har jag mottagit ca 150 skrir.elser frin honom, hur.udsakligen rtirande taxonomiska frigor, en korrespondens, som varit av stor betydelse och som nu ftirvaras pir
riksmusei entomologiska avdelning.
Personligen var \iiets en man med lir.ligt. rtirligt intellekt, viinlig. hjilpsam och charmerande. utrustad med en fantastisk arbetsftirmiga och oavlitligt verksum, med kritisk instdllning till sina forskningsuppgifter. ej siillan
iiven till sina medminniskor men ocksi med en stor fond av humor, allt
egenskaper. som jag lhrde kdnna och uppskatta vid talrika of6rgltimliga
bestik i harrs och hans makas hem Osterdeich 187 i Bremen. Ftir vetenskapen
och mig personligen betyder hans bortging en stor och klnnbar f6rlust.
O. Lurulblad
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