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Gunnar Seidenfaden 
 
 
Nói chuyện về Hoa Lan Á châu mà không biết đến khoa học gia Gunnar Seidenfaden là một 
thiếu sót rất lớn, cũng như nói chuyện về lan hài Việt Nam mà không biết đến cây Hài Hồng 
(Paphiopedilum delenatii) vậy.  

Gunnar Seidenfaden sinh vào năm 1908 tại Đan Mạch và mất đi 
vào năm 2001, hưởng thọ 93 tuổi.  

Từ năm 1955 đến năm 1959, ông giữ chức vụ Đại sứ tại Thái Lan, 
một xứ sở có nhiều giống lan nên ông đã nghiên cứu và viết khá 
nhiều sách như:  The Orchids of Thailand - A Preliminary List (viết 
chung với T. Smitinand), Orchid Genera in Thailand, Orchids of 
Peninsula Malaysia and Singapore, Notes on Ciihropetalum, Notes 
on the Lusia, On a small collection of Orchids from Laos, 59 
Vandoid Genera, The Orchids of Indochina và rất nhiều sách về lan 
khác nữa. 

Các tác phẩm của ông đặc biệt chú trọng đến sự phân loại, về cấu trúc của các loài và giống hoa 
lan nên không có những lời mô tả rườm rà khó hiểu mà chứng minh bằng những hình vẽ tỉ mỉ và 
chính xác nhiều khi phải dùng kính hiển vi để xem xét và vẽ lại các khối phấn hay cấu trúc nhỏ li 
ti trong họng bông hoa.  Mặt khác ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng và sắp xếp vào phần đồng danh 
của 120 giống lan cùng loại với 240 tên do nhiều tác giả đặt ra.  Ông đã làm giầu cho khoa học 
với những danh từ như:   Seidenfadenia, Seidenfadeniella, Seidenfia, Gunnarella, Gunnarorchis 
do chính ông hay các khoa học gia khác đặt tên để vinh danh ông. 
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Có trong tay cuốn sách quý, tôi say sưa tìm tòi nghiên cứu và được biết trong sách có chừng 200 
loài và 2000 giống lan.  Trong đó Việt Nam có chừng 136 loài và 720 giống với những hình vẽ 
tuyệt đẹp của nhà khoa học và đó là bước khởi đầu của việc sưu tâp Lan Rừng VN từ A-Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nhiều cuốn sách nói về sư nghiệp lẫy lừng của ông như cuốn:  Orchid Memories giá bán khoảng 
156$ USD không thích hợp với túi tiền còm của tôi.  Nhưng trong cuốn Orchid Fever của Eric 
Jansen giá rất rẻ lại cho biết rất rõ vai trò quan trọng của khoa học gia Gunnar Seidenfaden và 
những chuyện phi lý của tổ chức quốc tế CITIES (một cơ quan bảo vệ thú vật cây cỏ có nguy cơ 
tuyệt chủng) đã làm khó khăn và rắc rối cho các khoa học gia như Gunnar và nhiều khoa học gia 
khác nữa. 
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Đây là cuốn sách quý mà cô Phạm Hảo và tôi đã dịch nhiều chuyện tầy trời trong đó như:  Vụ án 
Henry Azadehdel, Tràn ngập hương lan, Câu chuyên mê Lan, Vụ án Guido Jozef Braem … 

Sở dĩ tôi phải dài giòng văn tự vì sự nghiệp của Gunnar Seidenfaden với hoa lan hay thực vật 
học thế giới quá vĩ đại, không thể nào diễn tả được hết.  
 
Mời các bạn hãy xem lại câu chuyện này qua lời viết của nhà văn Eric Jensen với bản dịch thanh 
thoát của cô Phạm Hảo với tựa đề: “Những đóa hoa cấm của Gunnar Seidenfaden” trên trang 
hoalanvietnam.org. 
 
 
Tiểu Saigon 6-2016  


