
AUGUST WEST
* rr.8.r874 - 1 5.4.1949.

trIed August West har en av Danmarks ledalde entomologer gatt ur
tiden. Inom coleopterologien var han en av de framsta i Norden. Till
yrket var hans embetsman, men alltifrin sin tidiga ungdom iignade han
sin Iritid at entomologien. I Entomologisk Forening kom han att
spela en framtridande roll, fremst som dess ordfdrande under 8 ir,
och utndmndes 1946 till hedersledamot.

\\'est koncentrerade tidigt sitt intresse pi skalbaggarna och hopbragte
en inhemsk samliog, som i fi:llst?indighet och prydlighet har fi mot-
stycken. I sjalva verket var \\'est tydligen den I6rste som i Norden
konsekvent genomftirde den rcngelskar preparationsmetoden med
klistring pi rektanglar, som smi.ningom aven hos oss blivit den al1ena-
ridande. Scvdmaeniderna och Pselaphiderna i hans samling voro
verkliga smi konstvcrk av preparering.

\Yest blev en sJ.nnerligen skicklig artkennare pi Coleoptera, och hans
b€stamningar gav 1'ttest s?illan anledning till t!-ivel. IIed sin utpreglat
sjiih'kritiska liiggning saknade han dock all stravan att se sitt namn i
tryck. Listan pi hans publikationer iir diirfiir kort. trIen den innehiller
tungt vagande bidrag: dels den genom iren r93o-38 i Ent. trledd.
kipande rTillaeg og Rettelser til Fortegnelserne over de danske Coleo-
ptera,r, dels och framfiir allt ,Fortegnelse over Danmarks Billerr, utgiven
i samma tidskrift fr. o. m. r91o. Detta arbete er Hngt mer an en art-
och utbredningsf<irteckning; den innehiller a.ven utftirliga uppgifter
om arternas le'!,nadssett, allt kritiskt sowat, och har diirigenom blivit
ett oumbertgt uppslagsverk fdr entomologer lingt utanfcir Danmarks
granser. West har ocksi skrivit en utmarkt bearbetning av Ferdarnas
coleopterfauna (Zool. of the Faroes XL. r93o).

Det personliga umgenget med August West, antingen det skedde
muntligen eller per brer', har spelat den sttirsta roll fiir Nordens coleo-
pterologer. Han var otroligt hjelpsam och skydde darvid inget besvar-
Det mest utmarkande draget i hans personlighet var den stora och
ekta blygsamheten. Han saknade varje sper av Iefanga. I en diskussion
lyssnade han stillsamt pi de 1'ngres tvarsakra uttalanden och kunde
knappast fdrmis att ]rttra sin mening, grundad pi lingt st6rre erfarenhet
och derfdr oftast lengt klokare. Det iir en rikedom ftir minnet att ha
fett raka en sA fiirniim menniska som August \\'est.
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