
Bror Hanson

tr{ed besttirtning mottog vi, viinner och entomologer av alla kategorier
budskapet om Bror Hansons, som vi miste se det, alltfdr tidiga bortgAng den
11 maj 1966, en besttirtning som nu ldmnat plats f6r en djup saknad. Det
kommer att bli svArt att gltimma hans aldrig svikande tjenstvillighet vid till
exempel ulldLning av exemplar ur Riksmuseets makrolepidoptersamlingar
eller hans hjiilpsamhet med att plocka frarn onskad entomologisk litteratur
frAn biblioteket. Hans erfarenhet av framfiir allt svenska storfjlrilar och
deras utvecklingsstadier var stor och han ftirmldde dessulom kombinera all
kunnighet med en stilla humor, vilket a[tid gjorde besiiken pA den enlomo-
logiska avdelningen till ett nitje.

Bror Henrik Hanson ftiddes i Giiteborg den 23 augusti lg06 och han avlade
realskoleexamen 1927. Mellan iren 1931 och 1936 tjiinstgjorde han som
bitrtide vid Yiistergtitlands fornmuseum i Skara och deltog 1933 i ordnandet
av Kalmar liroverks biologiska samlingar, varvid han pi egen hand reno-
verade och examinerade ldroverkets stora insektssamlingar.

Ar 1936 anstdlldes Hanson vid Riksmuseets entomologiska sektion som
arbetsbitrede, ftirordnades 1938 till museibitrflde, blev 1947 preparator och
utniimndes 1960 till museiassistent.

Han fiiretog 1961-1965 flera tjdnsteresor till Gotska Sandtin och publice-
rade sina forskningsresultat i artiklar i Entomologisk Tidskrift 1962, 1963
och 1966. I dessa ,Bidra8 till kennedomen om Gotska Sanddns fjirilsfauna
I, II och III', kompletterade han pl ett ftirtjAnstfullt sitt de understikningar
tiver iins insektsfauna, som Anton Jansson lidigare pibdrjat. Han klarlade
even fiirekomsten pA tin av mitarfjdrilen Ho sme oemulata Hb. som ny fdr
Norden.

Redan tidigt intresserade Hanson sig fdr storfjiirilarnas ftirsladier, speciellt
larverna. och ftirutom att han visade sig skicklig att fotografera de olika
larystadierna redogjorde han even ett flertal gAnger mellan Aren 1937 och
1942 ftir sina iakttagelser av dem i olika tidskriftsartiklar.

Bland andra publicerade skrifter kan her nemnas en artikel i Entomolo-
gisk Tidskrift 1950 om bakliingesflykt av GonopterAr rhemni L., beskrivning
i E. T. 1952 av en ny syensk underart av Aporophgltt lutulento Bkh., om
ktinsdimorfism hos svenska lepidopterer i E.T. 1953, om UY-experiment med
nattflygande insekter i E-T. 1959 samt en artikel om bandspelaren som ett
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nytt viktigt hjiilpmedel vid biologiska iakttagelser. .lr 1960 gav han ul en
handbok ftir ungdom ,Samla Fjdrilar, samt utarbetade 1962 en textbok till
bildverket ,Insekter i Bild..

Fdrutom att Hanson utfiirde ett kvalificerat arbete pi museet som bland
annat skicklig preparator, nyordnade han och bestenrde till slor del den
stora sl-enska makrolepidoptersamlingen. Han sk6tte diirutiiver den om-
fattande utliningen av typer till specialister, bestdmde, inordnade och
re8istrerade nvinkommet svenskt material samt virdade och registrerade
avdelningens bokbestind. Hans omfattande kunskaper och mjuka siitt gjorde
honom dessutom sillsynt liimplig att besvara alla ftirfrAgningar per telefon
eller brev frin amattirer och allmdnhet.

Bror Hansons plats pe museet blir inte lilt att f]-lla: hos honom fdrenades
pA ett sellsynt lyckligt sAtt deu skicklige fackmannen. organisat6ren, avdel-
ningens ansikle ut nrot allmanheten och alla amalt rentonrologers gode vfln.
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