Litteratur
VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde,
Ielser. Bind XXXUI, Hefte r 2, 1964. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Museum,
K6penhamn.507 sid. Pris:96 danska kronor.
I b6rjan pi 19{0-lalet utgav -{ugust West sin ,Fortegnelse or/er Danmarks biller. Deres
udbredelse i Danmark, forekomstsleder og -tider m.m., Detta utmerkh arbele var den
f6rsla samlade, utforliga f6rteckningen iiver de danska skalbaggarna, valkand och flitigt
nyttjad:iven av svenska koleopterologer. Supplement till f6rteckniu8en, huvudsakligen
omfattande fdr Danmark lri'a arter, har sedermera utarbetats f6rst av West och efter
hans d6d 19-19 av Victor Hansen.
Under senare lr har krinnedomen om den danska skalbaggsfaunan 6ka1 h6gst beiydligt,
bl.a. genom en intensifierad s:rmlarverksamhel, som resullerat i uppteckten av nya ader
och en stor miingd Irya fynd arr silltstnta arter. Av stor betydelse f6r vidgad kunskap om
fauDan har ocksi varit sludier av mAnga arters biologi och utveckling, sival i Danmark
som utomlands, samt ej minsl Yictor Hansens slotfiirande av den ste iga serien skalba8gsdelar i,Danmarks Fanna,. Som l.ronan pA, verket har nu \rictor Ha[sen med st6d av
sin egen, Iivsllnga och sureri[a erfarenhet om danska ]biller" utarbetat en ny ,Fortegnelser, eftersom den gamla givetvis hunnil bU elskilligt fdrAldrad och ofullstiindig.
Fdrfattaren har i slort sett f6ljt Wests uppstanning, och arbetet utmirkes
som
- han
allt vad Viclor Hansen skriver
av klarhet och iskidlighet. I koncentrerad form har
- ftir n:irfarande ir bekant om de danska skalbaggarnas
fett med praktiskt taget allt som
utbredning, frekyens, forkomstlider och le{nadssitt m.m. Inle minst v:irdefulla och viilkorEna Ir uppgifterna om de kiinda larverna. Genom talrika litteralurh:invisningar kan
den som si dnskar och beh6ver fe utftirlisare upplysninsar. Liksom i Wests fiirteckning
anf6res fdr varje art den litteratur, vanligen ett band av ,Danmarks Fauna", dir imagon
och mlngen gfug ocksi larren finns beskriven. Farniljer och sEkten inleds olla av en
instruktiv dversikt 6vcr arleDras levnadsfdrhiuanden i stort. Inom parenles medlas arter
som :irrnu ej iir funna i Dannrark men som mdjligen kan viintas bli det, f6retr:idesvis
sidana som f6rekommer i SkAne etler i Nordtyskland och der inte ir alltfdr sellsl'nta.
Det beh6ver rel knappast s:irskilt framhlllas, att Yictor Hansens ,Fortegnelse over
Danmarks biller, tu ett vilti8t tillskott till den nordiska skalbaggslitteraturen och en utmirkt komplellering till den nya nordiska skalbaggskatalogen. Det innehalkrika verket
b6r, lrots sitt rett h6ga pris, om miijligt finnas pa 1'arje syensk koleoplerolotis bokh]lla,
detta si m]'cket mer som lri sjilya tyviirr :innu ej :iger nigot motsvarande arbete om vir
egen skalbaggsfauna. Siikerti8en kommer det atl sporra minga till 6kad samlarverksamhet
och bli rill god ledning vid uppsperande av arler som vedert)6rande ennu ej haft kon-
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