


 

     Michael Sars - Et 150-års jubileum     
Fridthjof Økland 

Blant mange andre jubileer har vi nylig hatt 150-årsdagen for 
to berømte menns fødsel. Dikteren H. C. Andersen ble født i Odense 
1805, og zoologen Michael Sars ble født i Bergen samme år. 

Det ble ikke gjort like mye stas av de to jubileene, for H. C. 
Andersen er selvsagt mer kjent enn Michael Sars. Hvis vi sammenligner 
den danske dikteren med den norske zoologen, blir vi slått av 
kontrasten i personlighet, begavelse og interesser, som viste seg allerede 
i guttedagene. 

Fattige var de begge to, og de skilte seg snart ut fra sine kame-
rater, men den ene var sky og disharmonisk, en «grim ælling», den 
annen åpen og likevektig, kjekk og grei. H. C. Andersen levde 

i fantasiens verden, Michael Sars var den fødte forsker. Det er klart at 
deres syn på naturen måtte bli like så forskjellig som deres egne 
naturlige anlegg. 

«Allerede meget tidlig under Skolegangen var en 
uimodstaaelig Lyst til Naturens Studium begyndt at røre sig hos mig», 
har Michael 



settelsen som Asbjørnsen siterer): «Han har vistnok med Flid og 
heldigt Studium omfattet samtlige Videnskabers Elementer, men han 
har derhos fundet en overordentlig Glæde i Naturvidenskaberne, og 
fornemmelig i Læren om Dyr og Fossilier. Han har derhos ganske 
paa egen Haand (thi ved vor Skole er der ikke ansat nogen Lærer til 
at foredrage disse Fag) ofret de faa Timer, han kunde have tilovers 
fra Skolearbeide, til disse Studier. - - 

Naar han nu snart bliver optagen i Eders Samfund, da vil han 
betræde en videre og større Mark, som han med samme Held vil 
gjennomløbe. Han vil vedblive at være en Gjenstand for vort 
Haab og vore Ønsker, og engang vil han udmærke sig saavel i de 
øvrige Videnskaber, som i dem, for hvilke han allerede nærer saa 
megen Kj ærlighed. » 

Halvannet år studerte Sars naturfag, så måtte han ta en post 
som huslærer hos sognepresten i Trøgstad. Her var han i to år, og 
leste teologi i fritiden. Som han skrev i et brev et par måneder 
etter at han var kommet tilbake til Christiania: «Den vei, hvori jeg 
helst ønskede at engageres, kan du vel tænke var den Natur-
historiske, men al Udsigt dertil mangler desværre nu for Tiden. 
Jeg er da nødt til saaledes at søge et andet Levebrødsstudium, i 
det det mindste for det første. Jeg valgte Theologien.» Og i løpet 
av to år ble han ferdig med sitt nye studium, enda han måtte gi 
privatundervisning for å klare seg, og enda han slett ikke la natur-
fagene helt vekk. 

Så reiste den nybakte teologiske kandidaten hjem til Bergen. 
Et par år levde han av skolearbeid og privatundervisning, sam-
tidig som han arbeidet med zoologi. Og så ble han prest i Kinn 
i Sunnfjord. Egentlig er Kinn en liten øy vest for Florø, og på 
Sars's tid lå hovedkirken fremdeles der, men prestegården var 
blitt flyttet til Florø. Sars har selv gitt den følgende beskrivelsen 
av forholdene. 

«Kinds Sognekald er nemlig, som noksom bekjendt, et af de 
besværligste i Bergens Stift og maaskee i hele Landet. Det ligger 
ved den yderste Havkant, og til alle Kirkerne, hvoraf ingen ligger 
ved Præstegaarden, haves de farligste Reiser over haarde Fjorde. 
Til den nærmeste Kirke har jeg 11/2 Miil, til den længst bortlig-
gende endog 3 norske Mile. - En stor Deel af min Tid -- om 

Sars selv fortalt. «For at tilfredsstille denne, blev enhver Fritime 
paa det Omhyggeligste benyttet, dels til Læsning af de faa natur-
historiske Skrifter, jeg i Bergen kunde opdrive, dels til Udflugter i 
Bergens nærmeste Omegn, hvor Fjelde og Dale hyppig bleve 
gjennemstreifede efter Insekter, Mineralier etc., og Strandene flittig 
besøgte i Ebbetiden for at samle de Konkylier og andre Dyr, som 
Havet havde opkastet. Ofte fik jeg Skjænd af mine Forældre, naar 
jeg kom hjem fra saadanne Streiferier med sønderrevne Sko og 
Klæder, men det hjalp ikke; tJdflugterne bleve bestandig fortsatte.» 
Da Sars forlot skolen (1823) for å ta examen artium ved Universitetet 
- slik ble det gjort den gangen - fikk han av sin rektor med seg et 
latinsk testimonium, hvor det bl.a. heter (i den over 
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Vinteren, da jeg ofte i længere Tid kan ligge veirfast ved en Kirke, 
kan jeg sige: den meste - tilbringes saaledes ved idelige haarde 
Søereiser.» 

På Kinn var det ikke så få Haugianere, men Sars hadde liten 
sympati for dem. Jeg vil gjerne sitere et utdrag fra en av hans 
embedsskrivelser som forteller like så mye om Sars selv som om 
Haugianerne. «Jeg kom til Kind uden nogensomhelst forudfattet 
Mening om Haugianerne, jeg havde endog af Personer, som jeg 
agtede, hørt dem roses som stille, gudfrygtige, retskafne, 
arbeidsomme, oplyste Mennesker. Jo mere jeg derimod kom i 
nærmere Berørelse med dem, jo nøiere jeg observerede deres Færd, 
desmere faldt den gode Mening, der var mig bibragt om dem. Jeg 
taler her og i det Følgende naturligviis kun om Mængden af 
Hangianere, thi jeg kjender ogsaa blandt dem enkelte brave Ivfænd, 
som mene det ærligt eller ere virkelige Sværmere. Men største 
Delen ere, idet mindste nu for Tiden, langt fra at være sværmere. 
Ikke faa træde ind i Secten for derved ligesom at bøde paa et 
foregaaende ryggesløst Levnet, og ved at omgives med 
Hellighedens Nimbus faae mere Anseelse hos Menneskene; andre 
af, som det synes, endnu mere verdslige Bevæggrunde. Man siger, 
de ere stille Mennesker. Det er sandt. De lide ingen Støi, de have en 
hellig Afsky for en Violin, de erklære Musik og Dands eller næsten 
alle Fornøielser for stor Synd, om end disse Fornøielser beviisligen 
drives i al Uskyldighed og det strengeste Opsyn føres dermed. En 
af dem, hvis Iver i denne Henseende man vilde standse ved den 
Bemærkning, at den hellige Guds Mand David dog spillede og 
dandsede, lod sig dog ikke forbløffe, men svarede: «det maa have 
været en Dands i Aanden!» - Derimod ansee ikke faa iblandt dem 
det for ingen Synd, at de i al Stilhed eller under aandelige 
Discourser fylde sig til Overmaal med Spirituøse Drikke. - De roses 
for deres Gudsfrygt; men hos saare mange af dem, om ikke hos de 
fleste, synes denne Gudsfrygt desværre kun at være et udvortes 
Skin. De fleste tillægge sig, saa snart de træde ind i Secten, et eget 
besynderligt og, som det synes, hyklerisk Væsen, hvorpaa man snart 
kan kjende dem: Nedbøiet Hoved, optrukne Øienbryn og andre 
andægtige Gebærder, en langsom flæbende Tale, hyppige Suk og 
Klager over Synden, Lyst til ved alle Leiligheder at docere 

eller præke, Egenskaber, som hyppig gjøre Lykke hos den een-
foldige Almuesmand, der er tilbøielig til at ansee saadanne Personer 
for virkelig gudfrygtige eller hellige, som han kalder dem. En af 
deres Prædikanter søgte for nogle Aar siden paa en ganske 
usædvanlig Maade at gjøre Lykke og Proselyter: han afslog paa flere 
Steder at spise, han levede kun af aandelig Mad og trængte ikke til 
den legemlige; han var paa Point til snart sagt at blive canoniseret, 
da ulykkeligviis i en Stue, hvoraf Husets Folk vare gangne ud, et 
Barn, som af ham ikke var bleven bemærket i en af Stuens mørke 
Kroge, saae Prædikanten med Graadighed sluge den Mad, der var 
henlagt til Grisene. - Gudfrygtigheds Frugter, et retskaffent Liv og 
Levnet, bemærker man ingenlunde mere hos Haugianerne end hos 
andre Folk, ofte endog meget mindre. 

Flere ere mig bekjendte som hengivne til Løsagtighed, Drukken, 
skab og andre Laster. Egennytte i en høi Grad er en af deres største 
og almindeligst herskende Feil; som Følge deraf ere de ikke 
belcjendte for Medlidenhed og Veldædighed, de give sjeldent 
Almisse uden til dem, der høre til deres Sect. - Endelig yttrer den 
secteriske Aand, der besjæler dem, seg i en utaalelig Hovmodighed 
og Fordømmelsessyge: de hæve sig selv uagtet deres tilsyneladende 
ydmyge Væsen høit over alle Andre, de ansee sig selv alene for de 
Udvalgte, og «de hine», som de benævne Andre, for Vantroende og 
Fordømte. - - 

De hænge sig almindelig fast ved Religionens mest mysteriøse og 
mindst frugtbare Dogmer - Troen, Helliggjørelsen, Retfærdig-
gjørelsen, Christi Blodskyld o: s: v:, altsammen forstaaet paa deres 
Maade, ere deres Yndlingsthemaer; men Moralen, Kjærlighed og 
Lydighet mod Gud, Kjærlighed til Næsten, den sande Troes Frugter, 
Jesu Efterfølgelse i et fromt og retskaffent Liv og Levnet o: s: v: 
springe de forbi. Det bedste og varmeste Foredrag over disse 
Emner finde de derfor intet Behag i, medens de græde og hyle over 
deres Prædikanteres jammerligste og mest usammenhængende 
Sludder over hine Gjenstande.» 

Sars uttaler seg her betydelig skarpere mot Haugianerne enn andre 
prester har gjort. 

I 9 år var Sars sogneprest i Kinn og fortsatte arbeidet med 
zoologien. Han giftet seg med sin ven Welhavens søster Maren, 
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året etter at han ble utnevnt til sogneprest. Og i disse årene fikk de 
5 barn, bl.a. Ernst og Ossian, som begge endte som professorer 
ved Universitetet, den ene som historiker, den annen som zoolog. 

i august 1854 ble Sars ansatt som ekstraordinær professor i 
zoologi. Da var altså Sars blitt nesten 50 år, og det betydde mer 
for 100 år siden enn en slik alder gjør i dag. 

Lenge før var han begynt å skrante, og helt frisk var han 
neppe de 15 årene da han var knyttet til Universitetet. Hans 
økonomi var dårlig - det hadde den forresten vært bestandig - for 
det var dyrt å leve i hovedstaden, og han hadde 9 barn da han 
flyttet dit. Hans yngste barn, Eva -- som ble gift med Fridtjof 
Nansen - ble født i Christiania 1858. 

Desto mer beundringsverdig er alt det som han utrettet i disse 
15 årene. Han samlet materiale i alle deler av landet, offentlig-, 
gjorde en mengde arbeider og etterlot seg en rekke manuskripter 
som ble publisert etter hans død i 1869. 

Jeg skal forsøke å supplere disse biografiske opplysningene 
om Michael Sars med noen personlige trekk. Først vil jeg da 
sitere en passus fra hans «Reise-Journal» 1837, skrevet i Paris. 

«Endnu ikke brev fra min Hustru! Det er nu 4 Uger siden jeg 
skrev fra Amsterdam, og endnu intet Svar, ingen Efterretning om 
mine Kjære, det Dyrebareste jeg har paa jorden. Længselen over-
veldede mig i den Grad, at jeg indesluttede mig og græd som et 
Barn. Ak! saa eensom, saa langt borte fra dem, mit Hjerte hænger 
ved. Man maa have været i min Stilling for at kunne begribe den 
og føle med mig. Jeg veed ikke hvorfra jeg skal faae Kraft til at 
udholde denne lange Adskillelse.-» 

Det brevet som han ventet på, ble adressert til Paris, men han 
fikk det først 21/2 måned senere i København. Og herfra skrev 
han samme dag til svogeren Welhaven: «I dette Brev anmoder 
min Kone mig om at søge det vacante Slotspræstembede i 
Christiania, skaffer Attester og sender dem til Dig, etc:, ja er 
nærved at søge Embedet i mit Navn. Jeg beder Dig, Kjære, er 
der, som jeg dog ikke troer, gjort noget Saadant for mig, saa 
indstil det Altsammen, jeg vil Fanden ikke være Slotspræst i 
Christiania; thi hvorvel Bønderne maaskee kan være vel tjent med 
mig, da jeg virkelig har for meget Samvittighed til at behandle mit 
Embede legert og ikke søge at stifte al den Nytte jeg kan, saa er 
jeg dog for meget Naturforsker og for lidet Præst til at kunne 
optræde i Christiania i den 

Høsten 1836 søkte Sars et reisestipendium for å bøte litt på 
isolasjonen i Kinn. Og det var en kolossal oppmuntring, for ham 
at han fikk hele 600 spd. til den Påtenkte utenlandsreisen, slik at 
han året etter kunne oppholde seg 5 måneder i Frankrike; 
Tyskland, Østerrike og Danmark. 

Han kom sammen med mange av datidens kjente zoologer, 
som satte hans undersøkelser meget høyt. Vi kan godt - skjønne at 
han i et brev til sin svoger Welhaven skrev om dette «nydelsesrige 
Aar, da jeg sad tilbords med Abraham, Isach og Jacob og sagde Du 
til dem». Han skrev en utførlig «Reise-Journal», som nå eies av 
hans datterdatter fru Liv Nansen Høyer, og som jeg har fått 
anledning til å trykke et utdrag av i det minneskriftet over Michael 
Sars jeg nå har avsluttet. Denne dagboka gir et fortreffelig bilde av 
hvordan Sars tilbragte sin tid, fra dag til dag, og hvordan han 
reagerte på alle de nye inntrykkene. 

I 1839 fikk Sars et sognekall i Manger, vest for Bergen, og 
han var prest der i 15 år. I løpet av denne tiden skrev han en rekke 
verdifulle arbeider, og foretok flere lange reiser. I 1849 var han 4 
måneder i Nord-Norge, og kom hjem med et fabelaktig godt ut-
bytte av sjødyr. Noen år senere foretok han to reiser for å under-
søke Middelhavets dyreliv. 

Sars's arbeider vakte stor oppmerksomhet blant utenlandske 
zoologer. Allerede i 1837, før Sars reiste til utlandet, skrev 
geologen Keilhau i et brev til en fransk zoolog, at han håpet det 
ville bli mulig å knytte Sars til Universitetet i Oslo. «Bergens 
Stiftstidende» hadde 1846 en lederartikkel som minnet om at 
Universitetet hadde unnlatt å knytte Abel til seg, og nå holdt det på 
å gjøre et lignende misgrep overfor Sars. Men først i 1853 kom det 
fart i tingene, etterat Rasch, som var professor i zoologi, i en 
tidsskriftartikkel hadde skrevet: «Fædrelandet burde paaskjønne 
hans videnskabelige Fortjenester og sætte ham i den Stand, at han 
udelukkende kunde beskjæftige sig med videnskabelige Arbeider.» 
Året etter skrev Asbjørnsen en artikkelserie om Sars i «lllustreret 
Nyhedsblad»; og 
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særlig huldyr (cølenterater), leddormer, bløtdyr, krepsdyr og pigg-
huder. Vi får et visst inntrykk av hvor mye nytt en flink syste-
matiker kunne finne den tiden, når vi hører at Sars på en eneste 
reise til Nord-Norge fant 41 arter som var nye for vitenskapen, 
foruten mange arter som var kjent annetsteds fra, på Grønland 
f.eks. 

sidstes Rolle, og spille slet vil jeg slet ikke. Nok herom altsaa! min 
kjære Hustru troede kun at handle i min Interesse og Villie, som 
altid ogsaa er hendes, og omvendt. Ak, lad mig ikke standse ved 
det sidste; naar vi træffes, ville vi tale om Din Søster, om min 
Lykke og min Uhyre Længsel, som snart driver mig nordefter til mit 
Dyrebareste paa jorden, hvis Savn dog ingen af de mange skjønne 
Glæder, som paa min Reise rigelig er bleven mig til Deel, har 
kunnet erstatte.» 

Hånd i hånd med dette systematiske arbeid gikk 
dyregeografiske undersøkelser. Det gjaldt å få klarlagt artenes 
utbredelse, både horisontalt og vertikalt. Jeg skal nevne et par 
eksempler. 

Først den nå så velkjente dypvannsreka (Pandalus borealis). 
Den ble lenge kalt for «Drammensreka» eller «Svelvikreka», fordi 
der allerede for flere 100 år siden foregikk et innbringende fiske av 
slike reker i Drammensfjorden. Ingen vet hvor langt tilbake i tiden 
dette rekefisket går, men en bok fra 1775*) sier at disse rekene er 
«store og velsmagende, derfor meget berømte». Zoologene oppdaget 
denne arten betydelig senere, først ved Grønland, så i de 
nordligste delene av Stillehavet. Så fant Sars den i Nord-Norge, fra 
Vadsø til Vestfjorden. Han mente at den var arktisk, og at 
forekomsten i Oslofjorden var et vitnesbyrd om en tidligere sam-
menhengende utbredelse langs kysten, en såkalt «glasialrelikt». I 
virkeligheten er arten ikke utpreget arktisk, den er heller ikke 
relikt i norske fjorder. Men dette var Sars unnskyldt for å vite, det 
var de følgende generasjoner av zoologer som fikk klarlagt artens 
utbredelse og livskrav. 

Bildet av Michael Sars har så å si Maren Sars som 
bakgrunn, hvis en ikke vil være så brutalt oppriktig å si at til 
daglig falt det Maren naturlig å være forgrunnspersonen, mens 
den stillferdige prest og senere professor - med eller uten langpipe 
- hørte til i bakgrunnen. Det er kjent nok at disse to i sitt hjem 
skapte et kulturelt, radikalt preget sentrum i småbyen 
Christiania. Da professoren døde, var det Maren Sars som 
fortsatte og utbygget tradisjonen helt til hun døde i 1898. 

Når jeg skal gå over til Sars's innsats som naturforsker, må 
jeg begynne med å si at en fyldestgjørende oversikt og vurdering 
ville sprenge rammen for dette foredraget. Det følgende må nød-
vendigvis ha karakteren av eksempler. 

Sars var vesentlig zoolog, men hans første kjærlighet var 
paleontologien, som han tok fatt på da han begynte å studere. I 
det området som vi idag kaller Oslofeltet, finnes jo mange fossile 
dyrerester. Selv om Sars bare publiserte to små arbeider om 
trilobiter, er det nok til at han må kalles en av grunnleggerne av 
paleontologien i Norge. 

Et brev skrevet i 1827 viser at han under oppholdet på 
prestegården i Trøgstad - han var jo huslærer der i 2 år - også var 
begynt å interessere seg for kvartærgeologi. Dette faget, som jo 
omfatter det siste store avsnitt av jordens historie, kom han til-
bake til da han mange år senere ble knyttet til Universitetet. Han 
skrev da flere kvartærgeologiske arbeider, bl.a. en 
sammenfattende oversikt, «Om de i Norge forekommende fossile 
Dyrelevninger fra Qvartærperioden, et Bidrag til vor Faunas 
Historie.» Det er et klassisk arbeid, som lenge var et viktig 
kildeskrift for skandinaviske kvartærgeologer. 

Sars ble etterhvert en god kjenner av mange marine dyregrupper, 

Den neste arten som jeg skal nevne, er den berømte sjøliljen 
Rhizocrinus lofotensis. 

Denne representanten for primitive pigghuder ble beskrevet 
av Michael Sars, på grunnlag av eksemplarer funnet av hans sønn 
Ossian, første gang i Lofoten 1864. Det viste seg at denne lille 
stilkede fastsittende sjøliljen - høyst 8 cm lang - var i slekt med 
arter som var utdødde i Jura-tiden, etter hva vi nå vet for ca. 150 
millioner år siden. Det er blitt sagt at det nærmest virket som et 
sjokk å finne et slikt «levende fossil.» 

I denne forbindelse må jeg nevne at R. lofotensis gir et lærerikt 
eksempel på hvordan en misforståelse vandrer fra den ene bok til 
den annen, slik at det tilslutt er svært vanskelig å bli den kvitt. En 
rekke utmerkede zoologer har, både i lærebøker og annetsteds, ) 

Chr. Hammer: Forsøg til en Norsk Natur-Historie (zide 163). 
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Strobila octoradiata. Han fant snart at de i virkeligheten var to 
utviklingsstadier av en og samme art. Og hans fortsatte under-
søkelser på Kinn viste det' helt uventede forhold at han her hadde 
funnet en ukjønnet generasjon av våre to alminnelige maneter, 
glassmaneten og brennmaneten. Begge disse artene har den form 
for generasjonsveksel som vi nå kaller metagenese. 

fremstillet saken slik at Rhizocrinus var den første kjente 
nålevende stilkede sjølilje, og at dette var grunnen til den store 
oppmerksomheten som funnet vakte. Dette viser at ingen av dem 
har lest Sars's avhandling, som uttrykkelig nevner tre nålevende, 
tidligere kjente stilkede sjøliljer. Men de tilhører riktignok en 
annen familie. 

Michael Sars har også studert generasjonsvekselen hos andre 
marine dyreformer, men hele hans innsats på dette område kom i 
skyggen av det arbeid som den danske zoologen Steenstrup 
publiserte etter at Sars hadde beskrevet generasjonsvekselen hos 
manetene. Sars opponerte aldri mot den overdrevne virak som 
Steenstrup fikk for sitt nokså skrøpelige arbeid om generasjons-
vekselen. Det er sjelden at en naturforsker i den grad lar en 
annen få æren av oppdagelser som for en vesentlig del skyldes 
ham selv. Forresten hadde mange zoologer gitt større eller mindre 
bidrag til utforskningen av generasjonsvekselen, som i 
virkeligheten var blitt påvist hos en helt annen dyregruppe lenge 
før Sars og Steenstrup foretok sine undersøkelser. Naturforskeren 
og dikteren. von Chamisso beskrev nemlig generasjonsvekselen 
hos salpene allerede i 1819, men det var riktignok ingen som 
trodde på riktigheten av dette. 

Lenge før funnet av Rhizocrinus hadde Michael Sars 
opponert mot at dyrelivet praktisk talt skulle mangle på dyp 
større enn ca. 500 m. Han skrev flere arbeider om dette, og han 
påviste flere og flere arter, som enten strakte seg over hele dette 
område eller som bare fantes nettopp langt under havflaten, 
tildels betydelig dypere enn 500 m. Og da så Rhizocrinus var 
funnet, ble det klart at en undersøkelse av havdypet kunne gi 
overraskende resultater. 

Nå vet vi at Sars bare rakk å kaste et blikk inn i et «forjettet 
land», et område som i utstrekning overgår resten av dyrelivets 
tilholdssteder på jorden. Etter hans død, og stimulert av hans 
undersøkelser, tok den ene dyphavsekspedisjonen etter den 
annen fatt på utforskningen av det særpregede dyreliv som er 
skjult i havdypet. Disse ekspedisjonene arbeidet med hjelpemidler 
som Sars ikke ville ha tenkt seg mulige. Sars delte her skjebne 
med så mange av naturforskningens pionerer: d e innleder en ny 
æra, kanskje føler de seg belønnet ved et eller annet bevis for at 
de er på riktig vei, men det blir en ny generasjon som høster det 
fulle utbytte av pionerenes klarsyn, begeistring og strev. 

Jeg har allerede nevnt at veliger-larven har et skall selv hos 
noen snegler som senere i livet mangler skall. Det var helt for-
ståelig at Sars fant dette ganske underlig. Vi som er fortrolige med 
utviklingslærens synspunkter, har lettere for å forstå noe slikt, vi 
oppfatter larvenes skall som en arv fra fjerne forfedre. Men 
utviklingslæren fikk jo først en vitenskapelig basis i 1859, da 
Darwin utga «Artenes Opprinnelse». Og dermed er vi inne på 
Michael Sars's stilling til utviklingslæren. 

Først flere år etter at «Artenes Opprinnelse» var utkommet, 
lånte Sars boken på Universitets-Biblioteket. Og til å begynne 
med skjønte han ikke betydningen av dette verket, det gjorde 
heller ikke noen av de andre norske universitetslærerne. Men 
smått om senn gikk det opp for Sars at artene kan endre seg i 
løpet av geologiske perioder. I det siste foredraget som han holdt i 
VidenskabsSelskabet, et halvt års tid før sin død, sa han rent ut 
at han hadde vært «hildet i de gamle Fordomme». Det var 
riktignok 10 år etter 

Også når det gjaldt studiet av de ofte besynderlige larveformer 
hos mange sjødyr var Michael Sars en pioner. Men den fattige 
vestlandspresten hadde ikke de hjelpemidler og de arbeidsforhold 
som utenlandske fagzoologer. Derfor ble det ofte andre forskere 
som fikk sitt navn knyttet til oppdagelser som Sars hadde gjort 
uavhengig av dem. I enkelte tilfelle rakk han allikevel å offentlig-
gjøre sine oppdagelser av disse larveformene først, særlig vil jeg 
nevne hans beskrivelse av den såkalte veliger-larve hos bløtdyr. 
Selv hos de såkalte nudibrancher, en sneglegruppe som mangler 
skall, fant han til sin store overraskelse at larvene har skall. Jeg 
skal snart komme tilbake til dette forholdet. 

Allerede før Sars ble prest på Kinn, hadde han skrevet et lite 
arbeid, «Bidrag til Søedyrenes Naturhistorie», hvor han bl.a. 
beskrev to nye dyreformer, som han kalte Scyphistoma filicorne 
og 
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Det som jeg har fortalt om Michael Sars, er forhåpentlig nok til 
å vise at han både var en sympatisk personlighet og en frem-
ragende zoolog, en mann som norsk vitenskap har lov til å være 
stolt av. At han også hadde sin begrensning, er selvsagt. For en del 
skyldtes dette arbeidsforholdene. Etter min oppfatning er det heller 
ingen tvil om at han hadde sin styrke i beskrivelsen av det han så, 
han var, for å si det på en annen måte, en likeså utmerket som 
ensidig empiriker. Men det var vel nettopp en slik mann som den 
norske zoologi trengte. Og det vil alltid finnes andre menn som - i 
likhet med Darwin - leter etter generelle slutninger som det er langt 
vanskeligere å bli enige om enn det som direkte kan iakttaes. 

Smånotiser 
Nipigget stingsild, (Pygosteus pungitius). 

I mai i år mens store deler av elveleiet til Vorma lå tørt, fanget 
jeg i en avstengt dam en 5 cm lang nipigget stingsild, eller rettere 
en «tipigget stingsild», for fisken hadde ti kvasse pigger foran rygg-
finnen. Et par dager senere tok jeg en lignende mellom vannplan-
tene ute i elva. Begge ble sluppet sammen med noen vannplanter 
opp i et norgesglass. Der spiste de mygglarver og trivdes en fjorten 
dagers tid før den ene døde og den andre spratt ut av glasset og 
«druknet». 

Nipigget stingsild er vår minste ferskvannsfisk og blir ikke stort 
større enn 5 cm. I Norge finnes den i lavlandet i den sørøstlige 
delen av landet og i Finnmark. 

De stingsild som jeg fanget, ble tatt ca. 500 meter overfor Sund-
brua ved Eidsvoll stasjon. 

I Zoologisk Museum, Oslo, er det utstilt et kart som viser ut-
bredelsen i Norge. Der er nipigget stingsild gitt en utbredelse til opp 
i munningen av Vorma (foruten oppover Glomma). Dette funnet 
skulle dermed være det nordligste som er gjort i Vorma. Kanskje 
kan den nye grensen sees i sammenheng med sprengningen av 
Sundfossen for mange år siden, og at en da kan vente å finne 
nipigget stingsild oppe i Mjøsa. Reidar Mehl 

at «Artenes Opprinnelse» var utkommet, men han var allikevel den 
første mann ved Universitetet som offentlig gikk inn for 
utviklingslæren. 

La meg føye til at det ble hans sønn Ossian som i 1870-årene 
innledet en voldsom diskusjon om utviklingslæren, «mens for-
kjætringen knitrede rundt omkring ham», som Andr. M. Hansen 
uttrykte det. Da det 6. engelske opplaget av «Artenes Opprinnelse» 
utkom (1872), skrev Damvin: «almost every naturalist admits the 
great principle of evolution». Som et vitnesbyrd om den interesse 
dette verket hadde vakt, kan jeg nevne at samme år forelå over-
settelser til dansk og svensk, hollandsk og italiensk, dessuten ikke 
mindre enn 3 russiske, 3 amerikanske, 4 franske og 5 tyske ut-
gaver. Her i landet kom den første oversettelsen 30 år etter at 
originalen var utkommet. 

Dette funn gjør at vi bør ha oppmerksomheten rettet mot for-
holdene i Mjøsa. Når den nipiggete stingsilda har nådd Eidsvoll, vil 
den vel snart også nå Minnesund, og gjennom Mjøsa til 
Lillehammer skulle da vegen gjennom det stillestående vann ikke 
falle så lang i tid. Red. 
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gran i tett skog ca, 100 m fra stranden hvor der normalt påtreffes 
årfugl. Jeg kan ikke finne noen annen rimelig forklaring enn at en 
årfugl har bygget redet og begynt å verpe og så har stokkanden 
funnet redet og kjørt årfuglen ut. Der var mye andedun i redet så 
anden har nok pyntet på sin forgjengers byggverk. 

Hubro tar rødrev 

En opplevelse av de sjeldne hadde jeg den 2. august i år i 
skogsområdet omkring Ringerikes Kalkverk i Asa på Ringerike. 

Mens jeg ved 04.15 tiden denne dagen sto og betraktet en 
fiskeørn på jakt over Steinsvika i Steinsfjorden, ble jeg plutselig 
var en hubro som satt på en sten ca. 10 meter fra meg. Ikke før 
dette «ansikt til ansikt møtet» var begynt, ante hubroen fare, og de 
kraftige vingene begynte å arbeide. Med hurtige, tunge vingeslag 
lettet den, og i en avstand av ca. 1 meter i høyde over terrenget 
flakset den ca. 100 meter bortover og forsvant i en vanskelig 
tilgjengelig bergskorte. I klørne hang en fullvoksen rødrev! Revens 
hale slepte terrenget under flukten, og hodet hang slapt ned. På 
stedet hvor hubroen fløy opp fra, var et par blodflekker og noen få 
dun som tydet på at en kamp hadde funnet sted. Berghyllene her 
ute hadde jeg tidligere undersøkt, og intet tydet på at hubroen 
hadde eller hadde hatt reir her i sommer. Dessuten var det jo ved 
denne iakttagelsen altfor sent på sommeren til at hubroen nå 
kunne ha reir. 

Denne iakttagelsen regner jeg for den mest fantastiske jeg noen 
gang har hatt, ikke minst p.g.a. det korte holdet jeg opplevde dette 
skuespillet på. 

Hubroen regnes nå blant de sjeldne fuglene på Ringerike, og 
grunnen til det er den hensynsløse rovviltjakten som til dags dato 
har vært drevet og som det ser ut til vil fortsette til alt rovvilt er 
utryddet. 

Eivind Fossheim jr. 

Edgar V. Wetlesen. 

Flere fluesnappøre i en kasse. 

I en av mine fuglekasser i Frogn iakttok jeg den 11/6 1955 20 
egg av sv. og hv. fluesnapper (Muscicapa hypoleuca hypoleuca (Pall.)). 
En fluesnapperhun ruget mens to andre hunner satt i et lite tre like 
ved. Ingen hanner var å se i nærheten nu eller senere. Den 25/6 var 
3 egg klekket. De resterende egg ble ikke talt. Den 3/7 var det 
fremdeles 3 unger, men bare 10 egg. Den 8/7 hadde ungene forlatt 
redet, og jeg undersøkte eggene. Ruging var påbegynt i 2 egg. De 
andre 8 var det ikke mulig å si noe om. 

I nærheten var det flere ledige kasser som var like bra, men som 

fluesnapperne ikke tok i bruk. Asbjørn Kjetsaa. 

Bokanmeldelser 

Henrichsen, Odd: Mikroskopi for alle. 

H. Aschehoug å Co. (W. Nygaard). Oslo 1954. 52 sider. 

Det er vanlig i bokanmeldelser å trekke fram noen gode sider ved 
en bok. I den foreliggende bok er dessverre ikke anmelderen istand 
til å finne noe fordelaktig. Forfatteren sier i innledningen at boka 
skal gi en «veiledning til studenter, skoleelever og amatører.» 
Nettopp for et slikt formål kreves det at veiledningen er korrekt og 
detaljert, det kan ikke ventes at begynnere skal kunne oppdage 
eventuelle feil og utelatelser. I denne lille boka er det så mange feil 
og unøyaktigheter at det her bare skal nevnes noen eksempler. 

Ekorn på lang svømmetur 

En gutt som bor utenfor Sundvollen på Ringerike, fortalte at 
han en dag i den siste badetiden i sommer (1955) møtte et ekorn 
på svøm i Storøysundet. Det vesle kreket som kom fra Storøya, var 
«helt gåen», og han tok det opp og satte det opp i et tre. 
Strekningen fra Storøya til Sundvollen tilbakelegger man på 15-20 
minutter med robåt. 

Eivind Fossheim jr. 

Forfatteren skriver at skal en få skikkelig mikroskop, bør en ikke 
gå under 150-200 kroner. Han har like før anbefalt fler av de bedre 
merker utstyrt med kondensor og immersjonsobjektiv. Prisen blir da 
8-10 ganger høyere. Kondensoren omtales som «en hel samling med 
linser». På vanlige skole- og kursmikroskoper består i virkeligheten 
kondensoren av to linser. - På side 9 står om mikrometerskruen: 
«Denne slutter å virke ved de bedre mikrostyper når objektivet 
berører dekkglasset. På denne måten risikerer en ikke å beskadige 
et kostbart objektiv ved å knuse dekkglasset.» Dette er en meget 
farlig påstand som lett kan føre til mange ødelagte objektiver, da det 
er få mikroskoper hvor dette har gyldighet. På side II får en inntrykk 
av at Ramsdens okularer er de eneste brukbare til målinger, dette er 
ikke tilfelle. I listen over nødvendig utstyr står følgende: «Mikroskop 
(med to okularer x6 og x10, og helst tre objek- 

Årfuglegg i stokkandrede. 

På Gåsø i Vestfold fant jeg 17. mai i år et stokkandrede, hvor 
der lå 8 normale stokkandegg og 3 årfuglegg. For sikkerhets 
skyld fikk jeg dagen etter med meg en troverdig overlege og vi 
konstaterte begge at det var en stokkandhun som fløy av redet og 
at eggene var normale stokkand- og årfuglegg. Vi tok med oss de 
3 årfuglegg da det ikke var noen hensikt å la dem bli ruget ut. De 
var ikke påruget. 

Fjorten dager etter ruget anden fremdeles og en tid senere var 
redet utklekket helt normalt så det ut til. Redet lå under en 
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aktig måte i et malende sprog. Selv om noen vel vil si at boka 
«litterært» ikke skjærer så dypt, fordi det ikke er lange 
«dypsindige» utgreiinger og resonnemanger om sjelelige rørelser i 
øst og vest og fordi tenkningen mest overlates til leseren, så er 
dette en bok man gleder seg over, mens en leser den. Vi leser den 
helst til siste siden i et strekk - og tenker tilbake på den senere 
mere enn en gang. Tenker på slitet og samarbeidet mellom samen 
og hunden hans. 

tiver, 16 mm (x10), 4 mm (x43) og 2 mm (x100). Helst også med 
kondensor.» Uten kondensor kan en like godt gi avkall på 100x 
objektivet, at en kan ha vel så stor bruk for et svakere, f.eks. 3-4x er 
heller ikke nevnt. På side 25 står at håndmikrometer er billige. De 
koster 200-300 kroner. På side 23 og 27 er det utelatt at en bør 
fiksere før en farger med boraks-karmin. På side 27 er det heller 
ikke nevnt at Giemsaløsning kun må fortynnes med destillert vann 
eller puffer, brukes springvann blir det aldri skikkelige preparater. 
Opplysningene på side 33 om fiksermidler er så utilstrekkelige at de 
er fullstendig verdiløse. Flemmings veske egner seg f.eks. også til 
dyremateriale, men det må opplyses at en må bruke små biter. Av-
fargingen av Heidenhain's jern-hematoxylin med saltsyre-alkohol er 
ingen god metode for begynnere. Det står heller intet om at 
gentianafiolett gir lite holdbare preparater av celledelinger. 

På side 42 står et skjema for snitting av rotte-tynntarm. Det er 
ikke opplyst at skjemaet ikke er originalt enda det er tatt rett fra 
Corrington's «Working with the Microscope.» Ved omtalen av 
nyere teknikk på side 45 bygges det også på Corrington's bok. 
Forfatteren oversetter her benzene med bensin. 

Språket er også noe for seg selv, f.eks. hyferne, reagentier, 
mikroskopist, kondenser, Haidenhain, nesestykke istedet for revol-
ver osv. 

Boka er i det hele så slett som vel mulig. Den er dessuten meget 
farlig. Det står intet i boka om at sublimat er en uhyre farlig gift. 
Dioxan nevnes også uten at noen av faremomentene ved metoden 
nevnes. I en bok for begynnere må slikt selvfølgelig nevnes. Annet 
er uansvarlig. Ikke minst av denne grunn bør forlaget ta under 
overveielse om det ikke er bedre å makulere restopplaget. 

Hj. 

Broch Hjalmar Munthe-Kaas Lund: Dyreliv året rundt. 
142 sider med tallrike fotografiske 
illustrasjoner. Aschehoug, Oslo 1955. 

Det er en god ide av forlaget å gi ut disse kåseriene og avisartik-
lene. Forf. er en meget avholdt radiokåsør, særlig for ungdommen, 
og kåseriene gjør seg gjennomgående også godt i trykt form. De har 
her også den fordel at en kan ledsage dem med bilder som ytterligere 
gir krydder til kosten. De fleste kåseriene er fordringsløse 
fortellinger om enkle iakttagelser som alle kan gjøre i naturen, og 
innimellom kommer så avisartikler foranlediget ved saker som er 
sendt inn, særlig da forf. var ved museet i Tromsø. Det var også 
slike meldinger som ga forf. ideen til den litt grundigere artiklen om 
hvalrossbesøkene i Norge i vårt hundreår. 

De humørfylte småfortellingene vil sikkert glede alle som har 
interesse for naturen og oppmuntre mange til selv å nytte øyne og 
ører, når de ferdes i skog og mark eller langs kysten. Gamle og unge 
vil lese «Dyreliv» med fornøyelse, og skolebarn vil på en morsom 
måte få vite mange ting om dyrene som går dem forbi i de tørre og 
kjedelige skolebøkene. 

Hj. Broch 

Gunnar Lie 

Mikkjel Fønhus: Mannen og den store hunden på 
vidda. 168 sider. - Aschehoug. Oslo 1955. 

Det er Finnmarksvidda Fønhus her har gitt en skildring av, den 
og gløtt av samens og finnehundens liv og arbeid. Fønhus evner å gi 
uttrykk for stemningene fra de store viddene der nord slik at vi ser 
dem for oss. En kan si at boka som helhet er spunnet omkring 
finnehunden Luorvos saga, delvis også om den senere delen av 
samen Mikkal-Nilas sin historie. Men enda om Luorvo er selve den 
sentrale hovedpersonen, finner vi heldigvis ikke slike pseudo-
psykologiske resonnementer blandet inn i fortellingen som er så 
moderne i fortellinger om dyr. Mest får handlingene tale for seg, så 
kan leseren selv greie resten. Og boka viser Fønhus' fortellerkunst 
på en fordel- 

Natur på Øland. 

Under red. av Rikard Sterner och Kai Curry-Lindahl. 
354 sider, 40 rikt gennomillustrert med fotografier, 
til dels fargebilder. - Bokforlaget Svensk Natur. 
Stockholm 1955 (Pris sv. kroner 54,00). 
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Ølandseksperter har gått sammen for å gi en skildring av øen i alle 
retninger, særlig når de kunne regne med et slikt utstyr til boka om 
feriket deres - for Øland er virkelig et eventyr. 

Det går fram av det som er nevnt ganske kort her at «Natur på 
Øland» er et rikt og interessant kildeskrift for zoologene, selv om 
det naturligvis ikke går inn på alle enkeltheter. Boka er minst like 
rikholdig og verdifull for botanikerne og geologene. Og med sitt 
praktfulle billedmateriale er den en estetisk nytelse for alle som er 
glade i natur og illustrasjonskunst. 

Hj. Broch 

Det som vel vil interessere Faunas lesere mest, er dyreverdenen, 
kanskje ikke så meget den fossile som dosent Birger Bohlin skriver 
om, som nåtidens dyr. Til en viss grad kunne vi si at hjort og villsvin 
står på grensen. Hjort og rådyr - og villsvin - hører med til Ølands 
opprinnelige dyrebestand, dådyret ser ut til å være innplantet i 
mellomalderen, nye rådyr i 1920, og elgen har vandret inn omkring 
1905. Sven Hanson gir deres saga. Øland var fra 1569 til 1801 kgl. 
jaktområde, hvor ulovlig jakt i tidligere tid ble straffet med døden 
(alminnelige borgere) eller tap av alt jordegods (adelsmenn). I be-
gynnelsen av forrige hundreår ble jakten frigitt og nå ville vel hjorten 
ha fulgt villsvinets spor til det hinsidige, hvis ikke forpakteren av 
kongsgården Ottenby hadde fått ta hånd om bestanden der. I 1950 
skjøt kong Gustav V sin siste kronhjort på Ottenby. - I dyregeografisk 
retning står ennå mange spørsmål åpne som avdøde professor Torsten 
Gislen peker på i sin artikkel om Ølands dyregeografi. Innvandringer 
har funnet sted fra sør både over sørsvenske områder over det engang 
«tørrlagte» Kalmarsundets myrområde og fra østligsør-østlige trakter 
over Aland. Faunistisk har Ølands dyreverden idag en «sørligere» 
karakter enn noen annen del av Sverige, men Kalmarsundet har 
likevel gjort at noen av de sørsvenske artene ikke har nådd over til 
øen. - Christian Hessle skriver om fisk og fiskerier, det marine, lavere 
dyreliv langs stranden skildres av Bror Forsman, og vi finner 
verdifulle og interessante entomologiske artikler av Bertil Kullenberg, 
Thure Palm og Kjell Ander. Naturligvis inntar artiklene om fugl en 
forholdsmessig bred plass, denne dyregruppen er jo så lett tilgjengelig 
at den har en høy stjerne hos amatørene. Claes Ramel skriver både om 
de ølandske fuglefeltene i sin alminnelighet og mere spesielt om 
kjærhøkene, og Lars Broberg forteller særskilt om fuglelivet i 
Ottenberg lund. Men den verdifulleste og vitenskapelig vektigste 
artikkelen her er Gunnar Svärdsons «Ottenby fågelstation och 
fågelsträcket over Øland», en sammenstilling som er av den største 
interesse for oss norske, da han på en utmerket måte trekker 
sammenlikninger med ringmerkningsresultatene på Revtangen som 
han sier er den viktigste fuglestasjon i Skandinavia ved siden av 
Ottenby. Etter den oversikten, Svärdson har gitt, er det ingen tvil om 
at Ottenby ornitologiske stasjon på sørenden av Øland er Skandinavias 
interessanteste, et møtested for østlige og vestlige trekk; men 
Revtangen ligger ikke langt etter. Ringmerkningsresultatene fra 
Ottenby gir forresten et mere innviklet bilde av fugletrekket enn det, 
en har gjort seg opp etter beretningene fra de fleste andre 
merkningssentralene. 

Alle tiders fiskehistorier 

samlet ved Henning Storm, ill. av Knut 
Yran. 206 s. med flere pennetegninger. 
Aschehoug, Oslo 1955. 

Dette er en bok som sikkert vil glede mange som sokner til 
fiskerlauget, og selv om den fagzoologisk gir svært lite, vil sikkert 
også mange zoologinteresserte kunne more seg over både dette og 
hint. Innholdet er ganske visst mangesidig, men samtidig både 
ensartet og enspreget, og de fleste vil stå seg på å ta en bit nå og en 
da. Svært mange av fortellingene har hverken hode eller hale eller 
point. Men til gjengjeld er det innimellom en del perler som f.eks. 
Nansens «Friluftsliv», W. Kallevigs «Laksefiske ved Meråker juni 
1933» og N. J. Gregersens «Angling Gentlemen» eller John 
Burrough's «Ørretfiske i Canada» for å nevne noen eksempler. 
Samlingen slutter med Jerome K. Jerome's «Epilog» fra hans 
udødelige Three Men in a Boat, en herlig satire over fiskerhistoriene 
i sin alminnelighet. 

For mange år siden skrev Knut Rom og Gunnar Aamodt i inn-
ledningen til en fortelling om Sandvikselva (Stangfiskeren 1940) : «- 
skrive fiskehistorier det kan jeg ikke, det er lyrikk. Andre igjen 
roper: Fri og forbarme oss for disse lyriske oppgulp, vi vil ha facts.» 
De søkte derfor med hell å gi litt av hvert. Mange av de foreliggende 
historiene gir bare noen «facts», men så få og knappe at en uvilkårlig 
spør etter pointet. Det bør alltid være iallfall et aldri så lite point i en 
historie, helst også litt av et embontpoint, litt bredde. Da har en 
virkelig utbytte av lesningen. Flere av historiene fyller disse kravene, 
så en gjerne leser dem om igjen av og til. 

Hi. Broch 
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Foreningsmeddelels
er Norsk Zoologisk 
Forening Årsmøte 1955 

diskusjonen opplyste formannen at foreningen nå var gått over til 
nytt kartoteksystem slik at man til enhver tid hadde full oversikt 
over medlemmenes kontingentforhold. 

Til innledning om punkt fem på sakslisten opplyste formannen 
at styret hadde fått flere henvendelser om hvor det ble av «Fauna.». 
Forsinkelsen hadde sin årsak i stoffmangel og ikke som ofte 
tidligere, 
i vanskelige trykningsforhold. Det ble en del diskusjon om 
retningslinjene for redigeringen og om hvordan en skulle skaffe 
stoff til «Fauna.». Formannen summerte resultatet av diskusjonen 
slik: «Man skal anmode styremedlemmene og andre om enten selv 
å skrive eller på annen måte skaffe stoff tilveie. Størrelsen på 
«Fauna» kan også skjæres ned, og redigeringen kan eventuelt 
avsluttes til bestemt tid for hvert hefte, slik at «Fauna» kan komme 
til rett tid.» 

Under posten eventuelt leste formannen opp et brev fra styret i 
Oslo-avdelingen. Styret nevnte i brevet at de arbeidet med planer 
om en ekskursjon til Jæren sommeren 1956. Dersom et slikt 
foretagende kunne la seg gjennomføre, måtte de ha. økonomisk 
støtte av hovedforeningen. Etter foreløpige beregninger trengte de 
ca. 1000-1500 kr. Årsmøtet mente man skulle støtte opp om et slikt 
foretagende, så sant hovedforeningens økonomi ville tillate det, og 
at det ville bli anledning også for medlemmer av hovedforeningen 
som ikke står tilsluttet Oslo-avdelingen, til å delta. 

Deretter ga formannen ordet til prof. dr. Fridthjof Økland som 
holdt et meget interessant foredrag om den store norske zoologen 
Michael Sars. 

Den russiske fargefilmen «Dyrelivet i Arktis» ble godt mottatt 
av de tilstedeværende. , 
Hovedforeningens sekretær, lærer Arne Hauknes takket amanuensis 
Jonsgård for det arbeide han hadde nedlagt for Norsk Zoologisk 
Forening, først som sekretær og siden som formann, og bragte en 
spesiell hilsen fra styre og arbeidsutvalg. Formannen i Oslo-avde-
lingen, hr. Dagfinn Møller, pekte spesielt på det gode samarbeid 
som hadde hersket mellom hovedforeningen og Oslo-avdelingen i 
den tid amanuensis Jonsgård hadde vært formann. 

Formannen erklærte så Norsk Zoologisk Forenings årsmøte 
1955 for avsluttet. 

Etter møtet samlet medlemmene seg i kursussalen på Zoologisk 
laboratorium til smørbrød, te eller øl. 

Foreningens årsmøte ble holdt i store kjemiske auditorium på 
Universitetet på Blindern lørdag 29. oktober 1955 kl. 19.00. 
Årsmøtet ble åpnet av formannen, amanuensis Age Jonsgård. Han 
ønsket de ca. 40-50 medlemmene velkommen, spesielt de utenbys. 
Han nevnte at møtet var annonsert til en lørdag, fordi medlemmer 
utenfor Oslo også skulle få anledning til å delta. i årsmøtet. De 
andre dagene i uken ville det være vanskeligere for utenbysboende å 
komme inn til Oslo uten å måtte skofte arbeidet. Saksliste : 
1. 
Årsberetning. 
2. Regnskap. 
3. Valg. 
4. Medlemmer som skylder kontingent. 
5. «Fauna». 
6. Eventuelt. 

7. Foredrag av professor dr. Fridthjof Økland: «Michael 
Sars». 8. Film. 

Årsberetning og regnskap ble referert og enstemmig bifalt. 
Formannen innledet post 3 med å opplyse at han ønsket å gå av som 
formann, fordi all hans tid ville gå med til andre gjøremål. Han 
mente dessuten at etter fire år som sekretær og ett år som formann, 
var det sunt for foreningen at andre overtok. Han nevnte videre at 
det ikke var kommet noe forslag til valgene fra medlemmene. 
Arbeidsutvalget hadde foreslått viltkonsulent, dr. Yngvar Hagen 
som ny formann. Den nåværende formann opplyste at dr. Hagen til 
ham hadde ytret ønske om at kassereren og sekretæren fortsatt ble 
sittende. Formannen opplyste også at både sekretæren og kassereren 
var villige til å ta gjenvalg. Revisorene og de øvrige 
styremedlemmene bortsett fra konservator Soot-Ryen som vil bli 
borte ca. 2 år, ble foreslått gjenvalgt. Som nytt styremedlem foreslo 
arbeidsutvalget fiskerikonsulent Magnus Berg, Tromsø. 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Formannen opplyste at de fleste medlemmer var meget punktlig 
med å betale sin kontingent, men en del var blitt stående som 
medlem flere år uten å betale. De som skyldte kontingent fra tre år 
eller mer, hadde fått skriftlig anmodning om å ordne sitt kontingent-
forhold. De som fortsatt ikke lot høre fra seg, var blitt strøket som 
medlemmer. Årsmøtet var stort sett enig i denne fremgangsmåten. 
Under 
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vator Holgersen som formann fullført arbeidet med listen over 
norske fuglenavn. Styret retter en takk til hver især av komiteens 
medlemmer for vel utført arbeide. Spørsmålet om trykningen vil bli 
tatt opp til nærmere behandling når «den store navnekomite» med 
professor dr. F. Økland som formann har avsluttet arbeidet med de 
øvrige vertebrater. 

Styret har siden siste årsmøte søkt N.A.V.F. om et bidrag, stort 
kr. 4 000 til utgivelsen av «Fauna». Bidraget er bevilget for 
budsjettåret 1955/56. 

Styret 

 

Arbeidsutvalget (formann, sekretær og kasserer) har holdt 7 
møter. Ett av disse var fellesmøte med styret i Osloavdelingen, 
hvor saker av felles interesse ble drøftet. Løpende småsaker er 
blitt avgjort ved telefonkonferanse mellom utvalgets medlemmer. 

Norsk Zoologisk Forening har nå 680 medlemmer. Medlemmer 
som i flere år har unnlatt å betale kontingent, er blitt tilskrevet 
med anmodning om å ordne kontingentforholdene omgående. I 
flere tilfeller er det ikke kommet svar på skrivelsen, og disse 
medlemmene er underrettet om at de er strøket av kartoteket. 

Arbeidsutvalget har satt i gang en propaganda-aksjon for å få 
biblioteker utover landet som medlemmer av foreningen. 
Sirkulære og prøvenumre av «Fauna» er blitt sendt til utvalgte 
biblioteker. I alt har foreningen siden forrige årsmøte fått 51 nye 
medlemmer, hvorav flere biblioteker. 

Siden forrige årsmøte har ca. 10 % av medlemmene bedt om 
adresseforandring. Dette betyr at 10 % av foreningens platotek i 
ekspedisjonssentralen er blitt fornyet. For å bøte på de relativt 
store utgifter dette i det lange løp vil resultere i, har styret sett seg 
nødt til å kreve inn kr. 1,00 pr. adresseforandring. 

Det er ikke kommet noe svar på prisoppgaven for 1955 som er 
trykt i «Fauna» nr. 2/1954. 

Siden forrige årsmøte har fuglenavnkomiteen med førstekonser 
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