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Frederik Karl Hansen (1871-1918) var en alsidig kunstner under kunstnernavnet Frederik Kastor Hansen. Han
er i dag repræsenteret med værker på en del danske og enkelte udenlandske museer. Biografien her giver et
indblik i hans liv og hans arbejde, som var varieret på trods af hans korte levetid. Kastor Hansen blev født og
voksede op i Fredericia, hvor han blev uddannet som maler, inden han som 20 årig forlod byen for at drage til

København.
Men han bevarede en tæt tilknytning til fødebyen.

    Maleriet blev ikke lagt helt på hylden, men i København kom Kastor Hansen ind på Kunstakademiet og
blev udlært som billedhugger. Blandt hans værker findes blandt andet relieffer af netop Carit Etlar og Hugo

Matthiessen.
    Kastor Hansens liv og karriere var præget af et svagt helbred, hvilket efterhånden førte til, at

billedhuggerarbejdet blev for krævende, og han fandt interesse for sølvsmedeerhvervet, som han kom til at
præge. Han fik eget sølvværksted i København men designede blandt andet også for kendte sølvsmede som

Georg Jensen og sølvvarevirksomheden Carl M. Cohr i fødebyen Fredericia.
    Forfatter Anders Engelbrecht giver os med denne bog, den første samlede beretning om på personen og

kunstneren Frederik Kastor Hansen og hans alsidige arbejde.
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