
Victor Hansen 80 ar

Den 29 augusti 1969 fyller Viclor Hansen,den ilordiska coleopterologiens
neslor och obestridlige ledare inom skalbaggssystenlatikens omride, 80 蓋r

Ser man t‖ lbaka pl hans ofantliga prOduktion, hr det fOrstleligt, att han
nliste ha uppnitt ell akiningsvlrd ildcr lヽen tar 11121l i betraktande hans
ofOrnlillskade kroppsliga och andliga spallst, sonl 賛;r narvarande tar sig
ttttryck i utgivandet av llya upplagor av hans kanske nlest betydande livs‐
verk sktllbaggsdelarna i 》Dannlarks lraulla》 ,ir det nistan ofattbart vad en
nl:ln i hans ir t1lltjinlt fOrnlir istadkoninta Nagon illillskning i arbetstakten

har sannerligen ej f6rlllirkts――kanske snarare tvirtom――och till de full―

16diga resullatell bidrar ej blolt en enastiende arbetsfOrmiga och skicklighet
utali snkerligen ocksi i hё g grad den ttllsporda arbetsglidje, sonl en sann
cl1lolllolog ej kan vara fOrutan

・ヽictor Hansens insatser sonl entonlolog liggcr― ― hur nl■rkvirdigi det in
kan lita lned tallkc pi vad han som sidan utrittat ―― vid sidan om han、
yrke,som ir jllristens lnolll det facket ttOrde han On lllirklig∝ h mycket
franistiende karriir.krOnt av sitt lands hOgsta juristanlbete sonl HOjesterets―

dolnlller ar 19■ l Hirifrall pensiOnerades han 1964
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Solll jurist anf6rtroddes Victor Hansen vid sidan av sitt ambete talrika
hёgt kvalificerade uppdrag och befattningar,Och di han darjiIIlte utё vade
juridisk skriftstillarverksamhet, lr det nara nOg obegripligt, att hans tid

under denna epok kunde ricka till f6r omfattande coleopterologiskt forsk‐
ningsarbete och f6rfattarskap. PIen si har det i alla fall varit. Redan 1907
pllblicerades hans fё rsta uppsats om danska skalbaggar, och darefter har
inte nlinga ir gitt utan att stё rre eller nlindre publikationer av hans hand
sett dageno Alla 7ヽictor Hansens arbeten behandlar den danska faunan 一―

nigra sidospring in pl andra linders faul■a har han aldrig utan tvingande
skil gjort. Sidana skulle i si fall vara f6r utredning av en eller annan
kritisk dansk art eller betriffande sadana utlindska arter, som mё iligen
kunde vintas upptrida ocksi i Danmark。

De mest kinda och ёverallt hёgt uppskattade arbetena av Victor Hansen
ir hans linga serie skalbaggsdelar i 》Danmarks Fauna》 . Den fёrsta utkom
1918 och gallde de danska vivlarna. Sedan dess har han systematiskt be―
handlat alla danska skalbaggsfanliljer (betraffande larverna i samarbete
llled Sven Gisle Larsson),antingen och huvudsakligen i helt nyskrivna delar
ener i grundligt Omarbetade och utvidgade ildre upplagor,ett beundransvirt
enmans‐ arbete av allra h6gsta klass. Redan i fё rsta upplagan av 》Snude‐
biller》 (1918)inledde victor IIansen en ny nordisk epok av modern,kritisk
skalbaggssystematik, dar han fatt efterf61jare bl.a. bland fё rfattarna till

nlotsvarande delar i》 Svensk lnsektfauna》 .Utmarkande fё r 》Biller》 ‐banden
ir bl.a. den klara dispositionen, de koncisa men alltid tillrackligt utfbrliga
bestilllningstabellerna och beskrivningarna samt de talrika och utinirkta
illustrationerna.ヽ

アiktiga egenskaper hos Victor Hansen hr,att han i grunden
kinner sina djur, hans skarpa systematiska blick och utvecklade sinne fё r

artskiljande detaljer sanlt att han ar en synnerligen skicklig tecknare. ⅣFed
iren har han i sina habitusbilder utvecklat tekniken till fullindning.

Knappast lnindre betydelsefulla ar victor IIansens lner an 500‐ sidiga》 For‐

tegnelse over Danmarks biller》 ,som utkoII1 1964 och som innehiller utf6rliga
fynduppgifter mom. om alla da kanda danska arter, liksom hans insatser
vid arbetet med de stora nordiska skalbaggskatalogerna 1939 och 1960, till
vilka han var en av de ivrigaste initiativtagarna.

NIycket har yngre coleopterologer haft att lara av victor Hansen och att
tacka honom fё r ―― hans hjalpsan.het har varit och ar fOrtfarande obe―
grinsad. Redan har antytts hur fё rfattarna till nyare delar av 》Svensk
lnsektfauna》 som en sjalvklarhet anvinder 》Biller》 ‐delarna i 》Danmarks
Fauna》 som fё rebild.Personligen har jag hononl att tacka fё r ininga godtt
rid vid arbetet med fam. Sfaρ ■y′ごrlゴdaθ f6r 》Svensk lnsektfauna》 och fё r

hans generositet att i original stilla sina utmttrkta habitusbilder till fё r―

fogande. Och nlinget kritiskt djur, som under irens lopp sints hononl f6r
bestamning eller ridfrigning, har utan tidsutdrakt kOnllnit tillbaka mcd
rtitt namn. Aven i fraga om preparationsteknik ar victor Hansen en fё re‐

gangsman, sonl fitt minga efterf61jare, fast ingen innu knappast nitt upp
till n■astarens skicklighet. Den ytterst omsorgsfulla behandlingen av skal‐
baggsmaterialet 一一 alltifran fё rsta bё rjan vid insanllingen till dess mOn―
teringen avslutats――螢r ej enbart fё ranledd av estetiska skal utan,som han
sjilv brukar franlhilla,kanske in mera av den tidsvinst och stё rre sakerhet
detta medfё r vid bestimningen eller avritandet av ett vil preparerat djur.
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Sjilvfallet har Victor Hansen hedrats med elltomologiska lltmarkelser,
bl.a. hedersdoktorat vid Kё penhamns Universitets filosofiska fakultet 1950
och hedersledamotskap i svenska Entomologiska Fё reningen 1952.

Det bista Victor Hansens minga vinner och kolleger kan ёnska honom
p■ hans hё gtidsdag ar, att han innu linge med bibehillen hilsa och nled
salnina brinnande intresse mitte fёrunnas att fortsitta sin entomologiska
verksamhet till fromma ej blott fё r hans eget land utan fёr hela Norden.

Tharθ  Pα′m
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