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Det var hijsl ocll rcgnct strilade neI iivel'ett osed
vanli-r:t jiimn-qrltt Kiipeohamn. En elicrrriddag -
jag hu.det varkring 1995 - hadejag tagit flygbi
ten övcr sundet. irkt bLrss 43 upp till Univcrsilels-
patken l5 d Michacl iD\,änhde nrin ankomst.
Eftcr dct scdvrnliga 'hygge snakket", unclcr vil-
ket senaste tidens lynd hrde ventilerats. vidtog
någta limmars iubete i biblioteket diir hu visacle
mig till rätta. Undcr itrcn hade vi iimsesidigt
hjrilpt varrndla nred sijk etier olika svårirtkom-
liga leterenser. MichaeJ arbetrdc pir en stöne ka
talog över viirldeDs Hydrophiloidell (vatlcnba-q-
gar) oclr hade bl.a. nosat igenonr tlen utllilldska
litteraturcn i Initt privatbibliotek pli jakt elicr sir-
dant som inte fanns i KiipcnhaDrn. Sjailvjagadc
jag littclltur orn ptiliider. Så dlir hilll vi pir rcsten
av dagen varetier vi to-q busscn bolt urot Daltpret
dlir Michacl bodde. Nu sbd vi i hans un-lkarlslya
ri,l det hruru urrlsrl:bu|dljt. Pi ctt rirr plrppel
skissade han ivri-qt på ett preliminär1 sliiktskaps-
triid tiver Staphylinoidca (koltvingesläktingar).
Med en liind cigrrett i ena naiven och pcnDan i

clen andtr visade han rred etl brctt gtin att hyd
raeniderlas nirmlste slaiktingal' ntåsle vara Ptili-
iclae (tjiidervingar) ocll inlc vattenbaggrr- som
ofta varit clcn vanliga uppiättningen. Jirg hiill
rnerl. Vichrrel t ille dock rr.l:r rrrd j,rg rlilrrrulc
anslg onr problcmct. Under hans huntntlnde bi-
fall samt en och annan invänclning ladacle.jar upp
de mortblogiska ar-elrment som talade kir sakcD.
UDder tiden sneglade jag borl lnot biddsoftän i
rrmnlet inlill. Dcnna beranrade so1la haclc hiir.
biirgerrt Driingen strandsatt "billesarnler" iiveI
natten. Där skullc jrg sjiilv sova.

Michael förflyttade sig nu bolt mot Victor
Hansens g nla inscktssklp. Trots rqäl övcrvikt
val hiu ttirblutlnncle smidig, och jag fötundrade
ttrig över hur clcssa krrfiiga fingrar rned såclan
eJeglns kunde hantert aiven clc nrinsta baggar.
Generijst dukaclc han upp ett Iitet lrord av flnesser'
-i||Ir't .r'11I intt llltlt\ i Srerrqe rrr.rr r,'rn trgitr i

Dannark. Jag fick peka oclr ta vad jag villcl
LiteD.jrlafton ailtsii. Strax bii{adc han rota under
sängen. Franr kom de rnest underbara akvlreller
rv olika skalbaggar, pell'ckt irtergivna och mecl
utsökt känsla. Liinge betraktadeiag dent. Artiste-

in memoriam

rict bakorn penselföring och korrposition spegla
de i mycket den kiirlek och vetenskapliga olnsolg
Michael hyste lin objekten. Det slog mig clir att
detta måste vartr Michaels cledo i livet: en cljup
passion fiir vetenskapen med ande och lo-qik i
skön förening.

Michael tiicldes i Köpenhann 1956. Sina 1ör
sta [i]'ospån inon koJcopterologin gjorde han rc-
dan som l3-irrig skolgosse. uppbrckacl tv sina
liiriildrar. I den cirnske nestotn Victor Hansen.
som han l'.ii. iDte var släkt med. fick han strax en
rnentor soln sannolikl konr att prägla hans ul-
veckling pir fleta sätt. Med dcn då iiver irttio:u ise
Victol !!orde lonirringen flera exkursioner. och
klnske var det ocksil hrn sonl initicl-rde intresset
fiir vattenbaggarnrs g.,tpp. Å. 1978 gav Michacl
ul dcl fiirsta i raden av aLbeten ont chDskt v4tten
baggar vilket 1986 klijntes av gruppens behand-
Iing i selien "Fauna Entontologica ScanLlina-
vicd', ett digert iubctc fijr en cand. scient.-
exirmcn. Denna tylliga oclt vclcnskapligt merite-
tarrde bok var dock balzr bijrjan på hans veten-
skapli-q bana. Stöttad av bl.r. Car'lsbcr-qsfbnden
drog Michael igång ctt betydligt srörre projckt.
och bala fem iu senare kundc han infiil en föt
stummad expertis presentela en 400 sidig. korn-
plett behrDdling av världens alla hyclophiloid-
och hydraenidslliktcn, samDranlagt över 150, dc
Ilestu tillika artistiskt avbildldc i blyerts. En ny
r.rndertanilj och sju nya t|ibi beskrevs. Dessutonl
cxkluclerade Michael på gocla grundel hydraeni
cler och histeridcr li-irn iiverfnrn il.jen. En dcl tv
de1la Ph.D.-arbete uttördes iCanbena. Ausha
lien under övcrinseencle av J. F. Lawlence. Mi-
chacl hacle nu visat leionklon och dcfiniti\4 ta-qit
en plats bland clc leclande skalbaggstaxono-
rttcr.na. Men rrer skulle lblja.

Ett av |nån-ta problenr inom skalbaggssystc-
matiken -qiillde länge place|ing och sliiktsk{ps
1örhållanclen inom clen s1är av polylaga skalbag-
gar sorn ornfattat vattenblg-qal, koftvitrgur och
deras nrilstiendc. År 1997 presentende Michacl
(som prov för doktorsgraden) i ctl nytt, digelt ar
hetccn in..ierr.lt rrnrl):,r\ !rupp(n sotn ö\al|ir\-
kande visacle att även bladhorningar (Scarabae

oidea) holigcn hinde dit. Arbetel som vanligt
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välstruktulerrt och illustlerat - avvek diirnred
fl.irn 11cra kollegers upplattning och anslöl niir
rrlast till Clowson's bilinjär'a uppclelning av Po-
lyphaga. Michael undcrströk även irtskillnaden
av hydrophiloider och histeroider. betrakttdc
kortvingeslliktingrrna som systerg|upp till de tre
lör'egåencle, inkludetade klubbhornsbaggar
bland ko vingar nrcn behöll Scaphicliidae som

en egen trirnilj. I lrllt vittnadc olbetet on en vilja
att bide gå på djupet och skap.r iiversikt, Iian
manat ien liill koDservativ ancla nten ändå nled
elt aunorlunda. spiinnande och - troligcn - bestå-

ende resullal. Detta atbete liDns l.ö. laittillgäng-
ligt beskrjvet i dct inledande kapitlet av den

danska skllbaggskatalog som Micltael gav ul
1996. och sonr lil dct i särklass biistt s(nlt skri-
vits på elt skrndinaviskt spr'äk onr den hi)glc
skalblggssysternatiken.

Michrels cll'ektiva arbelssiilt, höga produk-
tionslakt och stola beslutsamhet kontraslerade
pii ett h,i igt siilt mot hrns ibllnd nälmllst letar-
giska upperrbalelse. För nigon sonr inte kiirde
Michael torde det ha tiamstiitt sonr niir.mtsl
of'allb 't att han. utöver ovan nlinrnd tcgelste-
nar. dessulonl hann Lltge tvfi voluninösa katlllo-
gcr övel viirldens hydraenidet (1998) resp. hy-
drophiloider (1999), tillsamnlrns omfattande crt

550 sidor Med dcm lilde han två tungl laxono-
miskzr f'undanerrt sonr tiir litng tid flantövel ska-
par översikt. orclnin-r och reda inom tvit sniiriga
och o-trika grupper.

Michael nlirmacle sig vetenskapcn med en

nykter och lite tbrsiktig stil. Denna konserva-
lism var ett utslag av hans utprligltde sinne för
ordning ikombination tued cn unik iiverblick
och cljup kiinncclon om en otroligt rniinglbrmig
djurg|upp. Hln vat viil skickad ttl trlingr iD ien
taxononrisk sDiuskog där hans rnalytiska törmå-
ca kundc lira tliumter'. Michael btingade old-
ning där niuga lidigare skådat kaos. ttten han
visste också att vägen fl.rmå1 vrr tylld med tiillor
,,eh vlrlJc Jiilli,r irtl \kyndu littf..'tttt. Ärcn otn
hans mct()d sitledes nrirrdre lil slog till revolutio-
närt nytinkandc betydde hans insals etf stott
steg flarråt och att rnan lijr liirsta gången fick cl1

hållbart taxononriskl fundalnent att rrbeta vida
re utifrirn. Diirmed bidlog han ored en vikti-s
pusselbit till rekonstruktionen av en av de ulest
svåtbemiistrade organisnrglupperna på.jorden.
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För många svenska koleopterologer val Mi-
chael kanske nlest känd som den entusiasliske
och kunnige taunisten och stmlitren, solr punkt-
ligt under många år surnmerade årets nyfynd i

Entomologiske Meddelelser'. Michael blev
snabbt den inspirerande motol sont sländigt
drev hiurs ficlleskamlatet Inol nya lardvinniDg-
ar, och vars entusiasnr skönjdes lirngt utantttl
landets grilnser. Som moclerrl(n llijllhan en gan-
ska lirg plofil, vilket uppmuntrade lill snibba
tiarrsteg bland de många trllnger soor efter'-

hand lianrtr-ädde och sotn han inspircrade och
ivrist stiiddc.

Ål 1999 blev Michael vald till ortlliilande i

Entornologisk Forening. H.rns breda kunskaper
och lblank ng i enk)nlologins olika världar
gjorde lronom lill en saillsynt l,implig kandiclrt,
och dansk (och noldisk) koleoptelologi gick en

blonlstrande ticl till miites. Denna tilltitrsikt
br'öts dock tragiskt nair Michael Hanscn avled i
en sviu hjiirtinlarkt den 26 novcmber'2000.

Tragiken kring Mich els flåniiille iil inlc lriua
personlig utan rör iiven hcla vår I'etenskaps-
grcns ll amtid. En sådan smal grcn sont systema
tisk och fltunistisk entorDol()-gi blir alltmer utsatt
i ctt hårdnande ulbildningsklimat, och behöver
drirför fiontfiguler ned hiig plolil, trirde sonr in-
spiratörer. trlesrn,in och lbrskafe. Michaels kun
nucle oclr kapacitet pånrinde inlc så lite orn tidi-

-giu'c generationel-s giganter på ornl.irciet, och så

dana är av najd sällsyntr. intc ntinst i virrt lilla
höm av världeD.

Men nu iir Michael bolta. Biiclclsoitin pir Dal-
forel är sedan liinge bo städad. och hiislrcgnen
gör ånyo sitt inlräde. Men kvar i ntinnet driijer
bilden av en ialla rvseenden stor vctcnskaPs
man. viinsiill och pailitlig kamrat. som alltid vrr
rcclo 1tj| en str.rncls "hyggeligt bilIesnack".

Mikue! Siiratts.tott

'i' Fii tiileckning ijver Michael Hrnsens publikrtio
luer, se t.ex. M. Jlich s nekrolog i Kolcoptelologische
l{unclschlu 7l:231 236 (2001) och komnrande l1ikel
iEntornologiske MecLdelelscr. Sc iiven N. P Kristen
sens nekrolog i Dansk Nrturhistorisk For-cnings

År'ssklifi I I (2000/01). St(r1 tack lill N. P Kristensen

och H. Bang Madsen lör hjrilp och infinmiLtioll


