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MINNETALE OVER 

Amanuensis Gudrun Ruud 
holdt i den mat.-naturv. klasses m0te den 6. mars 1959 

av Hjalmar Broch. 

Gudrun Marie Ruud var f0dt i Christiania 14. april 1882 og 
vokste opp som den yngste av tre s0sken i Akersgaten 47 i et 
velstaende kj0pmannshjem. Faren, 1. A. Ruud, var fra Kongsberg, 
moren, Emilie Huseby, fra Grimelund i V. Aker. 

Bamdomstiden var lykkelig. I den store bakgarden til kj0P
mannshuset var det rikelig plass, og det ble her holdt bade ender 
og gjess som hadde en liten dam til a plaske i, der var h0ns og til 
og med en piifugl, og familien holdt en geit der av hensyn til den 
eldste av bamene, broren som var svakelig og som derfor skulle 
drikke geitemelk. Det var n0dvendig for en forretning som Ruuds 
a ha en stor gardsplass; b0ndene kom kj0rende langveisfra for 
a handle, de skulle ha spiltauplass til hestene, ofte ogsa v::erelse 
for kj0rekarene. Gudrun Ruud ble derfor tidlig vant til a omgas 
bade med folk og dyr, men det ser ut til at hun tidlig hadde mest 
glede av dyrene. Hun hadde en utpreget sans for naturen, og i 



Amanuensis Gu,drun Ruud. 

skolearene ble denne ytterligere utviklet, nar hun ferdedes i skog 
og mark omkring Nordre Sk0yen i 0stre Aker, hvor hun tilbrakte 
sine ferier. Tidlig lrerte hun seg a kjenne aile smafuglene pa sangen 
og var sterkt interessert bade i dyr og blomster. 

Etter artium i 1900 sa det ferst ikke ut til at hun ville studere. 

Ganske visst tok hun sin annen-eksamen i 1901; men hun gikk 
samtidig pa Irererskolen hos Nissen og Paus, og det neste ars tid 
var hun guvemante hos presten Arnesen i Lrerdal. Oet kan som 
et kuriosum nevnes at hun derfor ogsa hadde Peter Bendow blant 
sine elever. - Men sa vendte hun tilbake til Kristiania. Hvorav 
det na kan komme, nevner hun ikke i sine selvbiografiske opp
lysninger noe om sitt opphold i Lrerdal. 

I Kristiania tok Gudrun Ruud livlig del i de kvinnelige studen
ters liv, srerlig kanskje i de kvinnelige studenters sangforening. 
Hun var meget musikalsk og var alltid a finne som abonnent pa 
de filharmoniske konsertene sa a si heIt til slutt. 

Faren d0de i 1904, og f0rst i 1905 tok hun fatt pa a studere 
realfag. Familiens 0konomi var na anstrengt. Hun var derfor 
assistent hos professor Carl St0rmer som i de arene hun leste til 
f0rste avdeling, holdt pa med sine beregninger over nordlysbanene. 
L0nnen var ikke imponerende etter var tids oppfatning: en krone 
timen, og St0rmer matte ofte passe pa henne, sa hun ikke overskred 
den fastsatte arbeidstid pa 8 timer. Ved sitt 2S-ars studentjubileum 
sier hun sp0kende at hun etter St0rmers oppgivende hadde 
«beregnet» 1 Yz tonn papir. Oet er ikke lett a forsta at hun ikke 
desto mindre klarte a fullf0re f0rste del av realembetseksamen 
etter tre ars studium varsemesteret 1908. 

Oet var visstnok en studerende ungdomsvenn av henne som 
selv var en ivrig zoologistuderende, som fikk Gudrun Ruud til 
a velge zoologien til sitt hovedfag. I innledningen til annen del av 
hennes studier over hudsanseorganene hos svarthaen, Spinax 
niger, sier hun at hun delvis bygger pa hans etterlatte preparater 
og notater. Mange ville kanskje ventet at Gudrun Ruud med sin 
sterke sans for naturens estetiske verdier og sin glede over a ferdes 
ute blant dyr og blomster, matte bli feltzoolog. Likevel fant hun 
tydelig ut at laboratoriearbeidet la bedre for henne; det er mulig 
at det ogsa hadde en viss forbindelse med at hun var temmelig 
nrersynt. - Hvordan na dette har vrert, det gikk ikke lenge f0r 
bade konservator Kristine Bonnevie og styreren av universitetets 
biologiske stasjon, professor Schreiner, ble klare over hennes 
evner og samvittighetsfulle arbeide. 

Hennes og familiens 0konomiske forhold hadde som f0r nevnt 
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vrert temmelig anstrengt i studietiden, og den hjelpen student~ 
stipendiene ytet, rakk ikke sa langt. Men fra 1910 ble det bedre 
for Gudrun Ruud. Hun ble ansatt som assistent ved det zoqlogiske 
laboratorium og kunne derfor fra da av ta sine unders0kelser 
mere med roo I 1916 ble hun amanuensis ved laboratoriet, en 
stilling hun hadde til hun nadde aldersgrensen i 1947, - i 37 ar 
var hun altsa knyttet til det zoologiske laboratorium som aktiv 
underviser. 

Noe etter at Gudrun Ruud hadde fullf0rt sin eksamen (1913), 
hadde fakultetet som prisoppgave gitt «om hudsanseorganer hos de 
lavere vertebrater belyst ved selvstendige komparativ~anatomiske 
og embryologiske unders0kelser», og i 1915 fikk hun Kongens 
gullmedalje for sin besvarelse av oppgaven. For den som kjente 
Gudrun Ruud og hennes n0kterne stilling til egne og andres 
unders0kelser virker bed0mmelseskomiteens uttalelse nrermest 
humoristisk, nar de bebreider henne at hennes slutninger virker 
noe famlende og for forsiktige. Dette har alltid vitenskapelig vrert 
hennes sterkeste side, hennes slutninger gar sa langt materialet 
tillater det. Men heller ikke lengre. 

De 3 f0rste arbeider fra Gudrun Ruuds hand, «Om hudsanse
organene hos Spinax niger, Bonaparte» (1913), «Sinneslinien und 
freie Nervenhugel bei Chimaera monstrosa» (1917) og «Dber 
Hautsinnesorgane bei Spinax niger Bon. II. Die embryologische 
Entwicklung» (1920), er rent morfologisk~embryologiske studier 
som alt fra f0rste stund viser en desidert vitenskapelig begavelse 
og en sjelden klar fremstillingsevne. Samtidig matte en legge merke 
til en minuti0s teknikk som neppe overtreffes av var tids zoologer 
trass i (eller kanskje nettopp i samband med) den utvikling de 
tekniske hjelpemidler har gjennomgatt siden den tid. I arbeidene 
lyktes det henne a kaste nytt lys over og besvare mange sp0rsmal 
som dengang enna sto apne angaende hudsanseorganene hos 
bruskfiskene. 

Nettopp i denne tid begynte den eksperimentelle retning i den 
embryologiske gren av zoologien a skyte fart. Den fine disseksjons~ 
teknikk Gudrun Ruud hadde vist i sine arbeider og hennes under
visning i laboratoriet, tilskyndet henne til ogsa a sette seg inn 
i den teknikken som ble brukt der. I 1916 og 1917 arbeidet hun 

derfor hos professor Hans Spemann ved Kaiser Wilhelm~Institut 
fur Biologie. Det ble til at hun sammen med Spemann tok fatt 
pa et arbeid som ble fullf0rt under et senere opphold sommer
semesteret 1920 i Freiburg, hvor Spemann i meIIomtiden var blitt 
professor. Deres unders0kelse ble i 1922 offentliggjort under 
titelen «Die Entwicklung isolierter dorsaler und lateraler GastruIa~ 
halften von Triton taeniatus und alpestris, ihre Regulation und 
Postgeneration». Vi beh0ver ikke a oppholde oss ved arbeidet, 
det h0rer med blant Spemann-skolens klassikere. 

Det var den teknikk Spemann arbeidet med som gjorde ana
lysene mulige. Man far et inntrykk av hvor fin den matte vrere, 
nar det f.eks. gjaldt transplantasjoner fra egg til egg hos yare 
vannsalamandre, hvor eggene maIer 1 ~'2 mm i tverrmal. Gudrun 
Ruud har gitt et godt uttrykk for det i sin omtale av Hans Spemann 
i «Naturen» 1930: «Like overfor disse skj0re tingester virket de 
fineste eksisterende operasjonsinstrumenter (til 0ienoperasjoner 
f. eks.) omtrent som dampveivalser blandt meisnerporselen. 
Spemann matte derfor f0rst skape sig operasjonsinstrumenter, og 
han har i tidens l0p fremstillet en rekke av fine glassinstrumenter, 
som er like enkle som de er geniale i sin hensiktsmessighet. Med 
disse som grunnlag har han utarbeidet en operasjonsteknikk, som 
har apnet uventede muligheter for eksperimentelle inngrep.» 
Det var denne manuelle ferdighet til a nytte fine glassinstrumenter 
(av eget fabrikat) og barnehar, som Gudrun Ruud satte seg inn 
i under oppholdet ved Kaiser Wilhelm~Institut og tok med seg 
hjem til universitetet, hvor hun startet sitt arbeid. Men hun st0tte 
f0rst pa uventede vansker. Eksperimenter som gikk glatt i Berlin, 
mislyktes praktisk talt helt i Oslo. Dette sa svart uti men sa kom 
hun til a tenke pa vannet: kalkbunnen gj0r at Berlin har meget 
hardt vann, mens Oslo har usedvanlig bl0tt vann, nesten som 
regnvann. Hennes studier ble forsinket nesten et helt ar, varsesongen 
var jo forbi. Men hun ga ikke opp, og neste var kunne hun gjennom~ 
f0re arbeidet, sa hun i 1925 kunne offentliggj0re sin unders0kelse 
over «Die Entwicklung isolierter Keimfragmente frtihester Stadien 
von Triton taeniatus». 

Amerikaneren Ross G. Harrison hadde alt noe f0r vunnet ry 
blant zoologene for sine transplantasjonsunders0kelser pa amfib: o 
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larver, og med stipendium fra den amerikanske seksjon av The 
International Federation of University Women arbeidet hun 
1925-26 et ars tid hos Harrison ved Yale University. Hennes 
studier munnet ut i «The symmetry relations of transplanted 
limbs in Amblystoma tigrinum», et arbeid som hun sa pa som en 

forelobig meddelelse. 
Da hun vendte hjem til Oslo igjen, hadde hun med seg noen 

axolotler for a fortsette sine transplantasjonsundersokelser her j 
som laboratoriedyr er nemlig axolotlen overlegen over yare 
salamandrer. Og na fortsatte hun med transplantasjonsstudier 
etter Harrisons skole i stor malestokk i universitetets Iaboratorium 
og offentliggjorde de verdifuUe studier «Heteronom-orthotopische 
Transplantationen von Extremitatenanlagen bei Axolotlembryo
nen» (1929) og «Die Determination der dv-Achse und die Ursache 
zur «Resorption» transplantierter Vorderextremitatenanlagen bei 
Axolotlembryonen» (1931). 

Ved lesningen av disse for ikke-spesialister vanskelig til
gjengelige emner blir en slatt av Rudrun Ruuds nitide og gjennom
forte sprakbehandling, noe som man ikke alltid kan rose natur~ 
forskerne for. Og ikke bare det. Hun er av dem som er meget 
omhyggelig med «a gi keiseren, hva keiserens er» j ikke noe sted 
rna en lete etter hva andre har gjort eUer skrevet og hva som er 
hennes egne undersokelser og slutninger. Stoffet er klart og nok
ternt gitt og uten noe som heIst polemisk tilsnitt, hvor hennes 
resultater strider mot andres. 

Hennes fremtredende evne til a gi en klar og Iettlest frem
stilling av et vanskelig stoff kommer vel ikke noe sted klarere 
frem enn i hennes «Fosterutviklingen og dens drivende krefter» i 
De tusen hjems bibliotek (1939). Det er ikke mange gitt a kunne 
servere et slikt vitenskapelig stoff sa det nesten virker som noe 
av en roman, NB en roman som er skrevet i et kultivert, klart 
norsk sprak. 

Det er meget alminnelig at utpregede spesialister hevder at det 
snevre omradet, de beveger seg pa i sine spesialavhandlinger, er det 
eneste av hele fagomradet som kan betegnes sam vitenskap. Slikt 
Iii uendelig fjernt for Gudrun Ruud. For henne var hver gren av 
zoologien like viktig, praktisk eller teoretisk, induktiv eHer deduk

tiv. Da hun i sin stilling som amanuensis matte dekke en omfattende 
undervisning, satte hun seg inn i alle retninger for a kunne hjelpe 
de studerende. Det var jo bare en professor ved det zoologiske 
laboratorium, og seIv om professor Kristine Bonnevie favnet vidt, 
kunne hun umulig spenne over hele zoologien j hun var dessuten 
nesten alltid mest oppslukt av 0yeblikkets moteretning, heIst den 
nyoppdukkend~. Gudrun Ruud var meget mere avbalansert i sin 
vurdering av fagomradet og skjelnet skarpt mellom egne interesser 
og deres innordning i faget som helhet. Selv sokte hun hele tiden 
a orientere seg i aile retninger, forst og sist angaende den del av 
vart lands dyreverden som de studerende kom i ber0ring med pa 
ekskursjoner og under en senere lcerergjerning. Hennes viten bade 
innenfor og utenfor zoologien var meget omfattende, og de fleste 
som hadde anledning til a vcere mere sammen med henne, viI 
underskrive den karakteristikk hun fikk av en venn som lcerte 
a kjenne henne, i noe eldre ar: «Jeg har aldri truffet noe menneske 
som vet sa meget og sier sa lite om det som frk. Ruud.» 

Det vakre lille ekskursjonsheftet «Dyreliv i sjoens strandbelte» 
(1934) gir vitnesbyrd om det verdifulle samarbeidet mellom 
Kristine Bonnevie og Gudrun Ruud. Det hersket alltid et meget 
godt forhold mellom dem og i stor utstrekning brukte professor 
Bonnevie a riidfore seg med henne. Hun visste at Gudrun Ruud 
aUtid sokte etter og fremhevet de positivt verdifulle sider hos 
medmennesker og aldri hadde et nedsettende eller ondt ord om 
noen. Men hun visste ogsa at Gudrun Ruud hadde sine meget 
bestemte meninger sammen med en utpreget rettferdighetssans 
og at hun aldri la skjul pa sin oppfatning overfor henne. Professor 
Bonnevie hadde den st0rste respekt for sin amanuensis - ja, det 
kunne hende at hun kunne grue seg for en forestaende konferanse, 
nar oppfatningene divergerte. Som aile andre visste hun at Gudrun 
Ruud i sannhet var «suaviter in modo, fortiter in re.» 

Pa sine reiser orienterte Gudrun Ruud seg naturligvis ogsa i 
undervisningsforholdene. Men hun var for likevektig til a se 
ukritisk pa denne eUer hin skole og hva som kunne passe for oss. 
Hun var kritisk overfor den fremherskende tyske moteretning 
fra foregaende slektsledd; men hun kunne heller ikke slutte seg 
til den nesegruse begeistring for alt amerikansk som har dominert 
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1958, Mr. E. L. Lewis. Lederen for Den Svenske Nordaustland 
Ekspedisjon, 1957/58, professor dr. G0sta Liljequist. Lederen for 
Cambridge Spitsbergen Physiological Expedition 1955, Cambridge 
Spitsbergen Expedition 1957 og 1958, Mr. Peter F. Friend. 

En spesiell takk til dr. Wilhelm Dege, lederen for den hemmelige 
tyske vrervarslingsstasjon pa Nordaustlandet 1944/45, fordi jeg 
fikk loy til a offentliggj0re resultatene av veiinger og malinger av 
rein utf0rt pa Nordaustlandet. 

Artikkelen bygger ogsa pa observasjoner fra mine sommerturer 
til Svalbard 1949 og 1958, og overvintringene pa Halvmane0ya 
1946/47 , Tjuvfjorden pa Edge0ya 1950/51 og 1954/55. 

Svalbardreinen ble allerede tidlig beskrevet som en underart, 
Rangifer tarandus spitsbergensis (Andersen, 1863). Senere under~ 

s0kelser basert vesentlig pa kraniemalinger, viser at svalbardreinen 
skiller seg sterkt ut fra den europeiske reinen og Samojedereinen 
pa Novaja Semlja (Wollebrek, 1926). 

En av de ting som srerpreger svalbardreinen, er at den legger 
pa seg et tykt fettlag i 10pet av sommeren for a ha noe a tcere pa 
om vinteren. Dette fettlags tykkelse om sommeren er malt av 
mange og er st0rst i september. Skipper Holm angir pa de feteste 
dyr 3-4 tommer (Spitsbergen Gazette, 1897). Som bildet fig. 1 
viser, er reinen svrert forskjellig fra den norske reinen nar den 
er pa det feteste . Sett forfra er kroppen ncermest rund, og gangen 
blir vaggende og tung. Utover vinteren forsvinner fettlaget gradvis 
og angis a vrere minst i mai-juni. Kj0ttet skal da vcere lite tjenlig 
som menneskef0de. Med en gang beitemarkene begynner a bli 
bare, 0ker fettlaget fort. Dr. Wilhelm Deges veiinger og malinger 
fra Nordaustlandet er gjengitt i tabelll. Her ser en at fettlaget holder 
seg pa det samme hele oktober. Sa ble det ikke skutt noen f0r 
25. januar. Reinene er magret sterkt av, men har fremdeles mellom 
0,5 til 1,0 cm spekk pa ryggen til 18. april , da de siste ble skutt. 
En ma regne med vinter pa Nordaustlandet til begynnelsen av 
juni, og fettlaget viI kanskje avta ytterligere. Den naturlige rytmen 
for fettlagets dannelse er da at fra et minimum i mai-juni 0ker 
fettlaget raskt i 10pet av 3- 4 uker, og nar maksimum i september. 

Fig. 1. En gild reinbukk fotograf ert pa Edgey;ya 1 2. september 1954. 

Den eT ikke f erdig m ed f eiingen av hornen e enna. 


Skinnfillene flagrer i vinden. 


Fettlaget ser ut til a holde seg tykt til ut i november og avtar sa 
forholdsvis raskt, men reinen beholder likevel et lite fettlag til 
sent ut pa varen. Her ma en selvf0lgelig regne med variasjoner 
fra det ene aret til det andre. 

Dr. Deges m alinger viser at harlengden hos voksne rein pa 
Nordaustlandet er 10- 12 cm. Reinen i Norge har en harlengde 
pa 4-5 cm (Norges Dyreliv, 1947). Dette er da en tilpasning til 
det arktiske klimaet . 

Dr. Deges malinger refererer utelukkende til rein fra Nordaust~ 
landet. Flere som ogsa har god kjennskap til reiner i andre omrader 
av Svalbard, mener at Nordaustlandets rein er en stedegen type 
som er meget mindre enn svalbardreinen fOr0vrig. Men ser en 
pa malene i tabell 1, synes ikke dette a stemme. Skulderh0yder 
oppgis pa opp til 94 em for voksne dyr. Det er samme mal som 
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pa reinen pa Vestspitsbergen (Wollebeek, 1926). Det er mulig at 
reinen pa Nordaustlandet gjennomgaende kan veere noe mindre 
(spinklere) enn svalbardreinen fOt0vrig, men det far da de darlige 
beiteforhold ta skylden for. Men enkelte rein pa Nordaustlandet 
oppnar en vekt som sikkert er like stor ·som pa reinen fra andre 
stt0k av Svalbard. En stor bukk hadde slaktevekt pa 80 kg. Med 
slaktevekt menes at reinen er fladd, tarmer tatt ut og benene til 
anklene kuttet avo Fettet under huden og rundt tarmene er med 
i slaktevekten. 

Hvor kommer svalbardreinen fra? 

Under siste istid var hele Svalbard dekket av is, og reinen rna 
ha innvandret etter denne tid. 

Det rna sies a veere bevist at enkelte reiner har innvandret til 
Svalbard i natiden. ToreH omtaler merkede reiner, og antar at 
omkring 10 % av reinen har «merkede» 0rer. Fangstfolk og andre 
forklarer dette som frostskader pa 0rene pa nyf0dte kalver. 0rene 
var tvert avklippet og «snittet» knudrete i kanten (Chydenius, 1865). 
Andre iakttagere som har sett rein0rer med skarpe snitt, tvert 
avklippet, med hakk eHer M-snitt, inener merkene er gjort av 
mennesker. Skipper C. Kulstad skj0t i 1852 flere merkede rein 
(Holmsen, 1911). Ishavsfarer H. C. Johanmen skj0t i 1864 100 rein 
pa Edge0ya hvorav 3 eller 4 var merket (Hoel, 1916). Skipper 
D. N0is skj0t en bukk med klipp i 0ret i 1901 i Colesbukta (N0is, 
1958). Fangstmann H. Rudi skj0t en stor, gammel bukk med 
merket 0re pa Edge0ya i 1918 (S0rensen, 1958). Det sikreste bevis 
pa at rein har innvandret til Svalbard, er en reinbukk som ble skutt 
i Sassendalen. Denne hadde en fot av en ismase bundet med 
bomullsgam til hornet og var merket i 0rene. A. Hoel oppgir at 
reinen ble skutt av skipper D. N0is i juli 1912. Hornet er bevart. 
D. N0is selv angir i Polarboken 1958 fangstdatoen til de f0rste 
dagene av oktober 1911. I brev opplyser D. N0is pa min foresp0rsel 
at den siste fangstdatoen er riktig. If01ge A. Hoel (1916) viser det 
seg at samojedene pa Novaja Semlja f0r ofret (jaget avgarde) 
heHige reiner, og ofte merket disse med prydelser pa hornene. 
Det var et stort isar i 1911, og det er derfor mulig at rein kan ha 

44 

vandret i drivisen fra Novaja Semlja til Svalbard uten a treffe 
seerlig meget apent vann. Reinen rna ha begynt sin vandring etter 
mai 1911, ellers hadde det ikke veert noe horn a binde prydelsen 
til, og f0r august, for eHers ville neppe reinen ha funnet sa meget 
sammenhengende is at den ikke ble stoppet pa veien. Det er 
merkelig at fuglefoten som var bundet til hornet, ikke ble borte 
under skavingen. 

Veien fra Novaja Semlja til Svalbard er i luftlinje 770 km. 
Tenker en seg veien lagt om Frans Josefs land, blir etappene 
380 og 340 km. Den rette vei er den mest sannsynlige, ellers ville 
reinen ha overvintret og felt hornene. Pa Frans Josefs land er det 
aldri sett levende rein, men horn og bein etter rein er funnet 
(Bruce, 1899). Sett pa bakgrunn av andre reinrasers vandringer 
er det mulig for en rein a gj0re en slik vandring, og det er da ingen 
annen forklaring enn at de andre merkede reiner rna ha komrret 
den samme veien fra Novaja Semlja. 

Da en rna anta at ikke aHe merkede reiner er blitt skutt, og 
at de alIer feerreste som gar seg vill fra Novaja Semlja, noen gang 
fmner land, rna det veere noksa mange rein samojedene har mistet 
ar om annet. Reinen kan neppe lukte land pa den avstanden, og 
vindretningen er fremherskende nordaustlig, altsa vekk fra landet. 
Jeg er tilb0yelig til a forklare noen av merkene i 0rene som skader 
oppstatt pa en eHer annen mate. Streifskudd f.eks. kan lage pene 
snitt. Det sa vi da en av yare hunder trakk av et selvskudd og 
fikk i 0ret et snitt som laget med en kniv. 

En innvandring av enkelte reiner til Svalbard fra Novaja Semlja 
kan en vel bare tenke seg mulig nar det er store isar, og nar isen 
0st for Svalbard neermest er en sammenfrossen isflate. 

Det ligger da neer a anta at de f0rste reiner er kommet til 
Svalbard fra Novaja Semlja. Na er reinen som samojedene pa 
Novaja Semlja har, ikke lik svalbardreinen, men en full isolasjon 
gjennom et lengre tidsrum under de arktiske forhold kan forklare 
dette. 

Senere har det veert innf0rt rein til Svalbard tre ganger. F0rste 
gang til Parrys polarekspedisjon i 1827. Det var 8 rein, men de 
ble ikke brukt pa sledeferden (Parry, 1828). Oet opplyses intet 
om reinenes skjebne. Annen gang i 1872 ved A. E. Nordenski6lds 
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ekspedisjon. Han hadde med 40 rein hvorav 37 mmte i Mosselbukta 
(Kjellman, 1875). Mange fangstfolk har pastatt at disse reiner fikk 
etterkommere som var av en annen type enn den vanlige svalbard
reinen. Men dette er tviIsomt da de innkj0pte kj0rereiner som 
aIle kom fra Kautokeino, h0yst sarmsynlig var kastrerte bukker. 
Kj0rerein er vanligvis kastrerte bukker. Siste gangen det ble 
importert rein, var i 1913 aI A. Staxrud som hadde 20 kj0rerein, 
som aIle bIe skutt (Staxrua 1914). 

Beiteforhold. 

Pa kartet fig. 2 er de omrader som er tjenlig som beite, tegnet 
inn med svart. Beitelandet er tegnet inn etter kartmateriale og 
flyfoto fra Norsk Polarinstitutt. Kartet er selvf0lgelig ikke riktig 
i detalj da mindre omrader ikke kommer med, og det i mange 
tilfelle ikke er godt a si hvor grensen mellom brukbart og ikke 
brukbart beiteland gar. Det beiteIand som er avsatt pa kartet, 
utgj0r ca. 8000 km 2 d.v.s. 13 % av Spitsbergens areal. Legger en 
noe til for smapartier og fjellomrader med noe beite som ikke er 
tegnet inn, kommer en til at beiteland for reinen pa Svalbard 
utgj0r 15 % av arealet. 

Reinen spiser om sommeren gress og andre planter av alle 
slag og sopp. Sopp finnes det fomvrig lite av, og den har ingen 
betydning som f0de. 

ReinIav er det overalt pa Svalbard, men i sa sma mengder at 
det ikke har noen praktisk betydning som for. Vinterforet er 
t0rre eHer frosne plantedeler som den sparker fram med fram
kIovene under sn0 og is. Ved siden av dette s0ker reinen ivrig 
etter den svarte skorpelaven som gror pa steinene. 

Om vinteren rna svaIbardreinen aIItid kjempe med sn0 og is. 
Det er helt normalt at det fra syd trenger fram varmluft, ofte med 
regn, og lager et islag pa marken. Vinteren 1944/45 som dr. Deges 
malinger i tabeH 1 er fra, var heller ikke noen spesiell god vinter 
for reinen. Det var gjennombrudd av varmluft med varmegrader 
bade i oktober, novemher og februar (Dege, 1954). Pa mine tre 
overvintringer pa Edge0ya og Halvmane0ya var forholdene like 
hver vinter. F0rst noe sn0 som etter en tid tinte og delvis gikk over 
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Fig. 2. Omrddet med reinbeite 131' tegnet med svart. 
Det utgjIJr omlag 15 % uv arealet. 
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til is. Dette gjentok seg flere ganger. H0sten 1954 tegnet bra. Det 
var kaldt med 10-15 em sn0. Det var bare a b0rste den 10se 
sn0en bort, sa kom en ned pa bar mark. Merkelig nok opps0kte 
mange av reinene likevel de avf0ykede rabber hvor det var svrert 
sparsomt med vegetasjon. Sa vidt jeg kunne se, s0kte reinen etter 
de visne rester etter rausildre, Saxifraga oppositif6lia. Men det er 
vanskelig a fastsla dette. Seinere pa h0sten kom det varmluft og 
tinte sn0en til S0rpe, som igjen gikk over til is. Det er helt normalt 
at det pa hele Svalbard dannes islag over reinbeitene om vinteren. 

Pa mine tre overvintringer holdt jeg stadig et 0ye med reinen. 
Det ble ikke sett en eneste rein som led av suIt. Spesielt la jeg 
merke til en reinflokk pa 8-10 stykker som holdt til pa sletten 
ut for Halvrnanedalen pa Negropynten i april 1951. Den 15. april 
skrev jeg i dagboken: «Reinen driver og beiter pa samme plassen 
dag ut og dag inn. Det er merkelig de klarer a livberge seg.» Det 
var praktisk talt is over hele sletta. Men mat fikk de tak i. De 
sparket i isen og kom til vegetasjonen under, og gnaget av den 
svarte skorpelaven pa steinene. Men hver gang jeg kom forbi, sa 
de ivrig mot meg og kom nysgjerrig helt bort til meg. Dyrene viste 
ingen tegn pa suIt, tvert imot sa de ut til a vrere i god kondisjon. 
Mat matte de ha fatt i seg, for ekskrementene kom villig ut. 

Sommeren 1958 ble det av Norsk Polarinstitutts folk skutt en 
reinbukk pa Biskayerhuken. Den ble skutt for a gj0re slutt pa dens 
lidelser, da reinens h0yre frambein sprikte ut i luften bakover. 
Den var skadd i skulderen. Skaden var gammel, minst ett ar, 
bukken var iakttatt aret f0r. Men reinen led visst ingen n0d, for 
den var i godt hold. Den hadde klart a komme gjennom minst 
en vinter med bare ett frambein. 

En finner ingen beretninger om at det er iakttatt utsultede, 
men levende rein pa Svalbard. Det ble funnet tre d0de rein med 
horn pa Nordkapp pa Nordaustlandet sommeren 1922. En antok 
at de var sultet ihjel om vinteren (N0is, 1958). Fangstmann Bj0rnnes 
fant i Colesbukta 1905 en d0d reinkalv som han antok var sultet 
ihjel (Ingstad, 1948). En rna regne med at reven vil spise opp 
kadavrene ganske snart, sa det kan vrere vanskelig a fa opplysninger 
om rein som suIter ihjel. Svake individer, rna en regne med, har 
vanskelig for a berge seg gjennom de hardeste vintrene. 

Vandringer. 

Reinen i sin alminnelighet foretar lange vandringer i 10pet av 
aret. Det som forarsaker disse vandringer, er at sommerbeitene 
og vinterbeitene ligger langt fra hverandre. Tjenlige kalveplasser 
og flukt fra insekter og varme spiller ogsa en rolle. Svalbardreinen 
har ingen slike vanskeligheter, og vi finner reinen innen de samme 
omrader hele tiden, men likevel ikke like tallrik i de samme 
omrader hele aret. Fra mine overvintringer ved Negropynten, 
Edge0ya, var det tydelig a merke at i sommertiden var det svrert 
fa rein a se. I oktober kom alltid flere rein trekkende, og de holdt 
seg i stmket til ut i mai-juni. Da trakk de mer inn i landet igjen. 
Enkelte rein kunne holde seg rundt hytta i ukevis, mens andre 
sa en bare en gang. Vi kunne kjenne noen igjen pa hornenes fasong, 
en rein hadde vi et godt merke pa, fordi en skinnfille etter feiingen 
hang ved hornet. Pa Halvmane0ya merker en dette trekket godt. 
Reinen kommer ikke f0r isen er fast til land, og de siste trekker 
vekk i maio Bare enkelte ganger er det observert rein pa Halvmane~ 
0ya om sommeren. Den SV0mmer ofte til land etter en tid. Halv~ 
manesundet er 5 km bredt med sterk str0m, men reinene SV0mmer 
over. Det samme gjelder for andre mindre 0yer i de str0kene 
reinen holder til. 

Et liknende trekk fortelles det om fra reinstmkene ved Isfjorden. 
Her finnes de fleste rein inne i dalene om sommeren. 

Enkelte steder som ved Blafjorden pa Edge0ya, synes det som 
som reinen holder seg nrer sj0en hele sommeren. Blafjorden var 
tidligere regnet som en av de beste fangstplasser for rein pa 
Svalbard. 

Gunnar Holmsen (1911) skriver at pa Svalbard foretar reinen 
lange vandringer. Han bygger dette pa de mange reinspor som ble 
sett, da de f0rste nordmenn kom til Kong Karls Land, mens 
Nathorsts ekspedisjon i 1898 ikke sa et eneste dyr. Holmsen 
mener dyrene har vandret vekk. Men det er da, etter min mening, 
mer nrerliggende a tro at fangstfolkene, som drev en intens reinjakt, 
allerede hadde skutt dem ut. Reinen pa Svalbard i dag viser iallfall 
svrert liten tendens til a streife bort fra omradet den holder til i. 
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Fiender. 

sa vidt en vet, plages ikke svalbardreinen av insekter eller 
snyltere. 

Det st0rste rovdyr i arktis, isbj~rnen, er ingen fare for reinen. 
Pa Edge0ya hvor jeg overvintret, er det bade rein og bj0rn, men 
det ser ut som de omgas som de bestevenner. Flere ganger har 
jeg sett rein ga og beite rundt en d0d bj0rn. En gang sa jeg en 
bj0rn komme tuslende langs landkallen mot et selvskudd. En 
20-30 meter unna beitet 6 rein. Reinene stoppet a beite en 
stund og betraktet bj0rnen. Bj0rnen strakte hals og v;:eret mot 
reinene, sto rolig en stund og glante seg rundt, og sa tuslet den 
tilbake samme vei som den var kommet. Jeg la hele tiden i god 
dekning langt unna, og hverken bj0rnen eller reinene hadde teften 
av meg. 

Ingen av de mange overvintrere jeg har spurt, har sett bj0rn 
ta rein. Fangstmann H. N0is forteller at en bj0rn en gang hadde 
bes0kt et lager av reinkj0tt i Sassendalen, men ikke r0rt det. Han 
mener at bj0rnen ikke spiser reinkj0tt uten at den er helt utsultet 
(Berset, 1953). 

Dr. Dege forteller at han varen og sommeren 1945 ved Kapp 
Loven sa 4-5 reinskrotter som var meget oppski'tret og delvis 
slitt fra hverandre, voldsommere enn reven kunne gj0re det. Spor 
av ville hunder var aldri blitt sett, sa han antok det var isbj0rnen 
som var drapsmannen. Bj0mespor var det mange av rundt de d0de 
reinene, men det var det i hele omrildet ogsa. Dette kan tyde pa 
at isbj0rnen har v;:ert pa ferde, men etter min erfaring med isbj0m 
kan en likegodt tenke seg at bj0men bare av nysgjerrighet har 
revet opp reinskrottene. 

I enkelte stmk pa Svalbard har forvillede hunder virkelig v;:ert 
en fare for reinbestanden. 

Den f0rste beretning om hunder pa Svalbard har vi fra den 
f0rste overvintring i 1630. Atte mann overvintret ufrivillig pa 
s0rsiden av Bellsund. Disse sa i mai 1631 en rein og lot en av 
sine hunder 10pe etter reinen, men den klarte ikke a na den, 
hunden var blitt for fet (Chydenius, 1865). Dette tyder pa at de 
brukte hunder til reinjakten. 
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Det fortelles at overvintrende russiske fangstmenn ved S0rkapp 
i 1818 eller 1819 skal ha sett polarulv (Keilhau, 1831). Det mest 
sannsynlige er at dette har v;:ert forvillede hunder. Sikre observa
sjoner av ulv pa Svalbard finnes ikke. 

I 1873 kom det en forvillet hund til Nordenskiolds hus i 
Mosselbukta. Hunden var mmt fra de innefrosne norske fangst
skuter pa Svalbard det aret (Kjellman, 1875). 

Noen eldre beretninger om skade pa reinen forarsaket av 
forvillede hunder har vi ikke, men en rna ga ut fra at de har jaget 
rein, den eneste maten de kan fa tak i pa Svalbard. 

Omkring 1920-arene fortelles det om forvillede hunder som 
jager rein. De holdt til mellom Isfjorden og Bellsund. Anleggenes 
hunder slet seg ofte, fartet vidt omkring og jaget rein. Hvor stor 
skade hundene utrettet i de arene, vet en ikke, men den var ganske 
stor rna en tro, for W . Werenskiold (1923) skriver: «.. det kan 
v;:ere at renen nu fordrives mere av bikkjer enn av folk.» 

Den alvorligste hundeplagen som noen gang har v;:ert pa 
Svalbard, tok til i 1940 og varte til 1946. Da det har versert mange, 
tildels motstridende historier om villhundene i dette tidsrom, har 
jeg innhentet opplysninger av flere som har oppholdt seg pa 
Svalbard i denne tiden. Jeg tror den nedenfor nevnte fram"tilling 
stemmer godt med de faktiske forhold. 

Etterjulsvinteren 1940 forvillet det seg noen hunder fra russemes 
anlegg i Billefjorden. En hund ble skutt av fangstmann H. N0is 
om h0sten 1940. Minst to av disse hunder hadde i november 
1940 tilhold i Sassendalen hvor de rev ihjel flere rein. Det ble 
drevet jakt pa disse hunder uten resultat. Det fortelles at de skulle 
ha herjet voldsomt i reinflokkene i omradet mot Bellsund vinteren 
1941. Dette er neppe tilfelle. Her forteller den kjente hundekj0rer 
Ludvig S0rensen at Sveagruva i dette tidsrom hadde sluppet opp 
for ammunisjon. To hundespann kj0rte hele tiden ammunisjon 
mellom Sveagruva og Longyearbyen, via Blahuken og Reindalen. 
Det ble hverken sett hund eller hundespor her. Pa en tur fant 
de to d0de rein. Det var to gamle individer sam ikke var skutt 
eller hadde noen sar etter hundebitt. S0rensen mente de hadde 
d0dd en naturlig d0d. 

Svalbard ble evakuert av russere og nordmenn i august 1941. 
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I mai 1942 da den norske garnisonen kom til Svalbard, var det et 
stort antall hunder a se. Det var ikke hunder fra de norske anleg
gene, for aIle hunder i Longyearbyen ble skutt, og alle 15 i Sveagruva 
ble tatt med. 

Det har vrert pastatt at det skulle vrere etterkommere etter 
fangstmann Sch0nning Hansens to hunder. Han foriiste i 1939 i 
Foriandsundet, antakelig under landgang pa Forlandet. Det er 
derfor lite sannsynlig at noen av hans hunder fant veien helt til 
sydsiden av Isfjorden. 

Tyskerne var pa Svalbard fra 1941 til juni 1942, og noen 
mener det kan vrere hunder etter dem. Men det kan ikke vrere 
tilfelle da ville hunder allerede ble sett og noen skutt av de norske 
styrker f0r tyskerne forlot Svalbard i 1942. 

Det rna ansees som sikkert at disse villhunder er hunder som 
ble sluppet l0s fra russernes anlegg i august 1941. Antallet ble 
anslatt til mellom 20 og 30 stykker sommeren 1942. Da den norske 
garnisonen gikk i land i Barentsburg i mai 1942, ble det skutt 
5 hunder som holdt til i et hus der, og flere t0mte til fjells. En 
katt ble ogsa sett. I 1942 holdt hundene seg stort sett i stt0ket 
fra Gt0nfjorden til Adventfjorden, men streifet ogsa langt avgarde. 
En hund sluttet seg til garnisonens folk ved en hytte i Bellsund 
i mai 1942. Det ble skutt 13 hunder fra mai 1942 til h0sten 1943 
i omriidet Gt0nfjorden til Adventfjorden. Hundene ble etterhvert 
meget sky og vanskelig a komme pa hold. H0sten 1942 holdt det 
seg to flokker med 4-5 hunder i hver i Adventdalen. Under 
hytta i Brentpasset, overgangen mellom Adventdalen og Sassen
dalen, hadde en flokk hunder hatt tilhold i Iengre tid. De ville 
hunder ble sett sa sent som vinteren 1944-45 mellom Gmnfjorden 
og Sassendalen, men etter 1946 mener en med sikkerhet at det 
ikke var noen hunder igjen her. 

Den siste sikre opplysning om ville hunder er fra september 
1945, og det er den eneste beretning om disse hunder utenfor 
Isfjordhalv0ya. Dr. Dege forteller at da «Blasel» Ia for anker i 
Freemansundet, gjorde de et bes0k i land pa Edge0ya. De fant 
pa et lite omrade 4 rein som var revet ihjel, og mange hundespor 
fortalte om hvem som var morderne. I 1945 ble Edge0ya bes0kt 
av to skuter som hadde tillateise til a skyte rein. Men hverken 

av dem eller senere av andre, er det sett antydning til ville hunder 
pa Edge0ya. 

Reinbestanden ble utvilsomt sterkt beskattet av disse ville 
hunder fra 1940 til 1946. Hvor mange rein de tok livet av, er det 
selvf01gelig ikke mulig a vite, men ihjelrevet rein var alminnelig 
a se i terrenget. S. Richter mener han sa minst 25 reinkadaver 
i Adventdalen h0sten 1942. Sch0Iberg Nilsen gikk en tur sommeren 
1944 fra Sassendalen til Longyearbyen. Fra nederst i Sassendalen 
til forbi hytta i Brentpasset anslo han gamle og nye reinkadavre 
som var revet ihjel av hundene, til omkring 70. Han har aldri sett 
det verre pa noe annet omriide. Hundene har operert pa hele 
Isfjordhalv0ya, og det er sett drepte rein helt 0st til Storfjorden. 
Men de verste herjinger har foregatt mellom Gr0nfiorden og 
Sassendalen. Langs Van Mijenfjorden, Kjellstt0mdalen og over til 
Agardhbukta var det forholdsvis fa ihjelrevne rein a se. Mange 
av de drepte reinene var svrert lite spist pa, enkelte var bare drept 
og sa foriatt. Etter de beretninger som foreligger , rna en regne 
med at minst 200 rein ble offer for hundene. 

Som nevnt ble 13 hunder skutt fra 1942 til h0sten 1943. 
Etterhvert ble det mindre og mindre a se til hundene. Ettersom 
reinen ble drept eller fordrevet fra stt0ket, har hundene S0kt andre 
jaktmarker og spredd seg utover. Noen har klart a komme over 
til Edge0ya. Hundene har ikke formert seg ser det ut til, og det er 
aldri sett hvalper. Dette kan forklares ved at det bare har vrert 
hanhunder som har forvillet seg. Dette mener hundekj0rer Ludvig 
S0rensen er den beste forklaring. Tisper er ikke sreriig vel ansett 
i et hundespann, sa det er alltid overveiende hanhunder i en 
hundegard pa Svalbard. Men hundene kan ha spist opp hvalpene 
sine eller ikke klart a f0 dem opp. Hvalper som ble f0dt under 
kj0ring i hundespann pa den norsk-svensk-britiske ekspedisjon 
til Antarktisk, ble 0yeblikkelig spist opp av de sultne hanhunder 
bak i spannet. Slipper sultne hanhunder til smahvalper, sa blir 
de fort ekspedert. Et eksempel pa at tisper kan fa fram hvalper 
ute pa Svalbard om vinteren, forteller S0rensen om. I 1920 kom 
en drektig tispe til Longyearbyen fra Hjorthamn. Tispen grov en 
hule i en sn0skavl, og her bar den inn rikelig med mat som det 
var lett a fa tak i blant avfallet fra anlegget. Her holdt den til 
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i sn0hulen sin sam en bj0rnebinne, til hvalpene var omlag tre 
maneder gamle. Da kom de fram i apningen og freste mot aIle 
som na!rmet seg, sa de matte skytes. Hvis det er mat nok, kan altsa 
tispene selv om vinteren pa Svalbard fa fram hvalpene sine. 

Pa Svalbard-budsjettet 1945-46 ble det bevilget til avIivning 
av ville hunder kr. 41 000. Disse penger ble delt ut til fangstfolk 
og andre sam skulle skyte hundene. Det er ikke kommet inn 
oppgaver over en eneste hund som ble skutt. 

Hundene ble borte etterhvert. De kan ha d0dd en naturlig 
d0d pa grunn av h0Y alder, omkommet i drivis eller sultet ihjel 
fordi de har streifet til omrader hvor det ikke har Va!rt rein. 

En hund ble skutt pa Hotellneset ved Longyearbyen i 1950. 
Det antas a ha Va!rt en hund som er blitt tatt med til Svalbard 
etter krigen. 

Det ble sett to fremmede hunder ved Longyearbyen i 1956. 
Flere var ute for a skyte disse, men de ble ikke sett senere. Ingen 
ihjelrevet rein ble sett. Det var antakelig russernes hunder som 
var pa en tur pa egen hand. 

Hundespor ble sett 0verst pa Nordenskioldbreen sommeren 
1958. Nordenskioldbreen kommer 0stfra og nar ned til havet 
lengst inne i Billefjorden. Samme sommer ble en hund tatt yare 
pa av videnskapsmenn innerst i Billefjorden. Den var tam og rna 
ha kommet fra russernes anIegg i Pyramiden. 

Like viktig sam det er a frede reinen, like viktig er det a for
hindre trekkhundene i stadig a forville seg. 

Reinfangst. 

Noen ar etter at Svalbard ble oppdaget i 1596, begynte hval
fangsten. Det var store mengder gmniandshval her, og fram til 
1650 ble hvalfangsten drevet inne i fjordene. Etter denne tid ble 
fangsten for det meste drevet i apen sj0. Fra 1750 avtok fangsten, 
men ble drevet helt fram til 1820. De fleste bater s0kte inn i fjordene 
for a koke ut spekket, selv om de drev i apen sj0. Det kunne 
ligge over 200 skuter her oppe om sommeren. Det er sVa!rt lite 
vi vet om hvalfangernes reinjakt. I «Purchas His Pilgrimes» (1906) 
beretter Jonas Poole, som bes0kte Svalbard i 1610, om «great 

store of Deere», og han Skj0t mange rein. Den neste beretning 
om reinjakt er fra 1629. En engelsk hvalfanger var om h0sten 
pa reinjakt i Isfjorden. Et fangstlag pa 9 mann ble igjen da baten 
matte r0mme unna for is. AIle 9 omkom. Det samme hendte 
ogsa aret etter med 8 mann pa reinjakt i Isfjorden. Disse berget 
seg gjennom vinteren. 

Vi rna ga ut fra at aIle hvalfangerne, sa sant de hadde anledning 
til det, drev reinjakt. Reinkj0ttet ble sikkert godt mottatt. En rna 
anta at et ganske stort antall rein ble skutt av hvalfangerne fram 
til 1820. 

Pa slutten av hvalfangsttiden i arene mellom 1715 og 1no 
begynte russiske fangstmenn a bes0ke Svalbard. De fanget aldri 
storhval, men la seg etter hvithval (kvitfisk), hvalross, sel, rev, 
bj0rn og rein. Dessverre finnes det fa opplysninger om russernes 
fangst. En fangstekspedisjon er likevel godt kjent. Det var 4 russere 
som i 1743 ble tvunget til a overvintre. De skj0t 250 rein med 
pil og bue pa de 6 arene de var der. 

Reinkj0tt har sikkert Va!rt en viktig del av provianten bade 
for de russere som drev sommerfangst og de som overvintret. 
Til Russland ble det hjemf0rt reinskinn, reintalg og mkede rein
tunger. 

Det var aldri mange russiske fangstfolk pa Svalbard. Men sa 
vidt en vet, var det arlige ekspedisjoner gjennom hele den russiske 
fangstperiode, som varte til 1852. Russerne rna i den tiden de 
var pa Svalbard, ha skutt en masse rein. 

Den f0rste kjente norske fangsttur til Svalbard ble gjort i 
1795. Ekspedisjonen overvintret og ble hentet hjem aret etter 
med et godt resultat. Fra 1822 ble det alminnelig med norske 
overvintrere og sommerturer til Svalbard. Det viktigste fangst
objekt fram til slutten av det 19de arhundre var hvalross. Rein 
gikk inn som en viktig del av fangsten, og reinskinn, saltet reinkj0tt 
og talg ble f0rt til Norge. 

Fra na av har vi enkelte oppgaver over fangsten, og her skal 
nevnes noen reinprodukter som ble innf0rt til Hammerfest i 
1824-25-26 (Keilhau, 1831). 

1824 - 151 reinskinn, 576 pund reintalg, 49 reinskrotter og 
4 t0nner saltet reinkj0tt (av 5 skuter). 
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Fig. 3. Rein, skutt pa Svalbard, innf¢rt til Nord-No1·g e i tiden 1875-1925 . 

dessverre ingen oppgaver over det, men i fig. 3 er det satt opp rein 
som er innf0rt til Troms0, Hammerfest og Vard", (Statistikk over 
Norges Fiskerier, Norsk Fiskeritidende, Wollebrek, 1926). Oppgave 
fra enkelte byer mangler for enkelte ar. Fra 1907 er det oppgaver 
bare over rein innf0rt til Troms0. 

Oppgavene er som sagt ikke fullstendige, og det er innf0rt 
rein som ikke er kommet med i statistikken. Til de oppgitte tall 
kommer all rein som bIe skutt, men ikke innf0rt til Norge. Disse 
bIe brukt til proviant pa Svalbard ombord i fangst- og fiskebater, 
og ved kullgruvene. Til slutt kommer rein skutt av turister. Sa 
vidt jeg kan forsta, sa er det: bare A. E. Nordenskiold (1880) som 
har fors0kt a beregne hvor mange rein det enkeIte ar har vrert 
skutt pa Svalbard. Han skriver: «Ensamt fangstfartygen fran 
Troms0 hemf0rde ar 1868 996, ar 1869 975 och ar 1870 837 renar. 
Da hartil kommer den mangd renar, som skjutes om varen och 
icke upptages vid berakning af fangsten , och da man betanker, 

att antalet fangst(artyg, som utrustas fran Trams0, ar mindre an 
det, som utgar fran Hammerfest, och att renskytte pa Spetsbergen 
afen idkas af fangstman fran andra stader afvensom af turister, 
sa maste man antaga, att minst tre tusen djur blifit falda under 
hvart och ett af de namnda aren. Forst var renskyttet an mer 
gifvande, men sedan 1870 har det betydeligt minskats.» 

Norge overtok suvereniteten av Svalbard 14. august 1925, og 
reinen ble med en gang fredet for en periode av 10 ar. Senere har 
fredningen blitt forlenget da bestanden ikke viste den 0nskede 
0kning. Det var kanskje ikke a vente at fredningen skulle bli 
respektert 0yeblikkelig i et land som fra aIle tider hadde vrert et 
ingenmannsIand. Det var uten tvil ulovlig jakt som hindret bestan
den i raskere a komme pa fote igjen. 

Oxford-ekspedisjonen 1935/36 skj0t 10 rein pa Nordaustlandet 
om varen da de slapp opp for mat pa en sledetur (Glen, 1937). 

Under siste krig fra evakueringen av Svalbard i august 1941 
til krigens slutt, ble det av den norske garnisonen skutt 32 rein, 
noen av disse var skadet. 

Tyskerne Skj0t pa Nordaustlandet 1944 og 1945 28 rein som 
aIle ble malt (tab ell 1). Om varen ble det skutt et par til, men 
disse bIe ikke unders0kt. 

I 1945 bIe det fra Nord-Norge s0kt om tillatelse til a skyte 
rein. Industridepartementet ga tillatelse, av forsyningsmessige 
grunner, til to skuter. M IS «LangfjelI» med skipper G. WarmdaI 
fikk tillatelse til a skyte 50 rein, som ble skutt pa BIafjorden pa 
Edge0ya. M IS «Masen» med skipper P. Langaune fikk tillatelse 
til a skyte 25 rein , som ble skutt pa Edge0ya fra Kvalpynten til 
Freemansundet. 

I 1949 bIe det funnet hoder av 6 rein, forholdsvis nyskutte, 
ved to fangsthytter i W oodfjorden. Hodene ble tatt med til museet 
i K0benhavn. 

Etter 1945 er noen skuter bIitt tatt i Norge for a ha fors0kt 
a innf0re reinkj0tt fra Svalbard. Det har ikke vrert mulig a fa 
oversikt over alle tilfellene da det ikke finnes noen sentral instans 
for slike saker. Troms0 Politikammer opplyser at en skute i 
1951 ble tatt for a fors0ke a innf0re ca. 30 rein. I 1957 ble en 
skute tatt med 20 t0nner saltet reinkj0tt, d.v.s. omlag 50 rein. 
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Sommeren 1958 ble det skutt to skadede rein, en av Norsk 
Polarinstitutts folk pa Biskayerhuken, og en av sysselmannen 
i Adventdalen. 

Bestanden, dens st0rrelse og utbredelse. 

Reinen var utbredt over hele Spitsbergen da 0ygruppen ble 
oppdaget. Fig. 2 gir et godt bilde over hvor stor utbredelsen har 
vaert. Rein er blitt observert, eller det er funnet reinhorn overalt 
hvor det er tegnet inn beiteland. Bestanden var stor. H0yst sann
synlig sa stor som vinterbeitene kunne tale. Vintre med mer enn 
vanlig isdekte beiter har nok ar om annet redusert bestanden en 
del. Bestanden har sa de f01gende ar tatt seg opp igjen. Sommeren, 
selv om den er arktisk, har alltid hatt vegetasjon nok til beite. 

Jonas Poole forteller, som tidligere nevnt, om «great store of 
Deere» da han bes0kte Svalbard i 1610. Poole oppholdt seg en tid 
i Kongsfjorden hvor han skj0t mange rein. Han kalte Kongsfjorden 
for «Deeresound» - Reinfjorden. Poole har ogsa gitt Hornsund 
navnet etter et stort reinhorn han fant der i 1610, men rein sa 
de ikke pa deres korte bes0k der. Etter bes0ket i Hornsund seilte 
Poole til Prins Karls Forland hvor han Skj0t 3 rein. 

Av de beretninger og fangstoppgaver som foreligger, framgar 
det at reinen ikke har vaert like tallrik overalt pa Svalbard. Prins 
Karls Forland, Hornsund med landet sydover, synes a ha hatt 
en sparsom.bestand av rein. 

I Hornsund og landet s0nnenfor var reinen utryddet f0r 
1820-arene (Keilhau, 1831). 

Merkelig nok nevner Keilhau at det pa Amsterdam0ya fantes 
rein i 1828. I 1861 var det ingen rein pa 0yene og landet rundt 
Smeerenburgfjorden (Chydenius, 1865). Jeg er tilb0yelig til a tro 
at reinen pa Amsterdam0ya i 1828 rna vaere innvandret der etter 
hvalfangsttiden. For beitelandet pa 0yene er lite, og hvalfangerne 
var mange, sa det er ikke sannsynlig at noen rein skal ha overlevet 
hvalfangsttiden i det 17. arhundre. 

Landet rundt Kongsfjorden og Krossfjorden som etter Jonas 
Pooles beretninger eiet en solid reinstamme i 1610, hadde fremdeles 
rein i 1837, men i 1861 var omradet utfanget (Chydenius, 1865). 

60 

Landet her er meget avsondret fra andre reinomrader, og stammen 
har ikke fatt tilsig av ny rein. 

Landet rundt Liefdefjorden har fremdeles en stamme, se fig. 4. 
Innerst i og 0st for W oodfjorden er det na ikke rein. 

I Wijdefjorden har det vaert en saerlig stor stamme. De beste 
beiteomrader er innerst og langs vestsiden av fjorden. Den siste 
storfangst ble tatt her sa sent som i 1921. En sk0yte fanget da 
165 rein (Berset, 1953), etter andre opplysninger 150 rein (Oxas, 
1955). Reinstammen her fikk da sin siste alvorlige knekk. Over
vintrere her i 1924-25 fanget ikke fler enn 13 rein (Wollebaek, 
1926). De siste ble skutt etter fredningen i 1925. Det siste som er 
sett av rein her, er reinspor i 1936. Etter krigen, 1945 til 1958, har 
norske og utenlandske vitenskapsmenn bes0kt omradene rundt 
Wijdefjorden pa kryss og tvers, men det finnes ikke rein der na 
lenger. 

Landet mellom Mosselbukta og Hinlopenstredet har hatt en 
stamme rein til noe etter 1870-arene. Det er darlig beite pa 
Verlegenhuken, og beitelandet i Sorgfjorden er lite. Nordenski61ds 
ekspedisjon sa bare to rein her under hele overvintringen i Mossel
bukta 1872-73 (Kjellman, 1875). 

I Lomfjorden ble det skutt rein i 1861, og da, var det fremdeles 
en bestand der (Chydenius, 1865). Terrenget er veldig isolert med 
breer og fjellomrader rundt det hele. Bestanden holdt neppe stand 
til 1900. 

Rundt Van Keulenfjorden og S0r for Bellsund er det rike 
beiteomrader. Det var utfanget der f0r 1920, antakelig f0r ar 1900. 
Skipper Langaune som har hatt tilhold med kvitfisknot iVan 
Keulenfjorden fra f0r 1920-arene, sa f0rste rein her i 1946. Etter 
denne tid har det vaert observert rein ofte. Sist i 1958, da 8 rein 
ble sett. Merkelig nok var det ingen a se sommeren 1954 da Norsk 
Polarinstitutts folk fartet i hele omradet. Reinen holder seg her 
om vinteren ogsa, for sysselmannen sa to rein her i mars 1958. 
Dette er en spredning til nytt beiteland, og det er a hape at reinen 
far leve i fred her. 

Nord for Isfjorden har det vaert en solid stamme av rein. 
Beitelandet, som fig. 2 viser, er her oppdelt og lite sammenlignet 
med sydsiden av fjorden. De eneste omrader som er vanskelige 
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a komme til, er innerst i Ekmanfjorden og Dicksonfjorden hvor 
det er grunt. Her har reinen hatt et lite fristed og ikke blitt sa 
meget etterstrebt. Det var enkelte rein her i omradet til etter at 
reinen ble fredet i 1925. I 1924(25 ble det skutt 7 rein pa Kapp 
Thordsenhalv0ya (Wolleb::ek, 1926). Reinen ble sannsynligvis 
borte de f0rste arene etter fredningen ble innf0rt. I 1950 ble det 
av Liest01 observert 7 rein i en flokk nord for Ekmannfjorden. 
H0yst sannsynlig har disse reinene nylig innvandret, for det er 
ikke sett rein her pa artier. Etter 1950 er ikke omradet nord for 
Ekmannfjorden blitt bes0kt, sa det er ikke mulig a si om reinen 
fremdeles er a finne der. Det er meget gode beiter, sa det er a hape 
at de slar seg ned der. 

Det st0rste og mest sammenhengende beiteland pa Vestspits
bergen finnes mellom Isfjorden og Van Mijenfjorden og helt 0st 
til Storfjorden ved Agardhbukta. Her er uten tvil v::ert den st0rste 
bestand av rein pa hele Svalbard. Bestanden rna ha vrert pa mange 
tusen dyr til a begynne med. Omradet er blitt voldsomt beskattet 
fra den aller f0rste tid, men bestanden holdt seg stor til slutten av 
det 19de arhundre, da den intense jakt begynte. De siste arene 
f0r 1925 var reinbestanden faretruende lay, og det var ikke mange 
igjen. Omradet mellom Isfjorden, Van Mijenfjorden, KjeIlstmm
dalen og Agardhbukta ble sommeren 1925 krysset i aIle retninger 
av fire topografiske og to geologiske partier fra den norske ekspedi
sjon. I Conwaydalen (Reindalen) ble det ikke sett et eneste dyr, 
i den 0verste delen av De Geerdalen var det 7 rein, i den 0vre 
del av Adventdalen og Brentpasset 14, og ytterst i Lundstmmdalen 
2 (Wolleb::ek, 1926). Bestanden var i dette omradet i 1925 neppe 
mer enn 100 dyr. Ved fredningen fikk bestanden mere ra, og 
antaIlet tiltok jevnt fram til 1939. Vinteren 1938 anslo H. N0is 
antallet til ca. 80 rein med fast tilhold i Sassendalen (Dege, 1951). 
Hundekj0rer Ludvig S0rensen som i 1938 og 1939 kj0rte turen 
mellom Sveagruva og Longyearbyen med hundespann hele vinteren, 
forteller at han flere ganger pa disse turene talte 75 rein. T uren 
gikk da langs fjorden til Blahuken, opp Reindalen og over til 
Adventdalen. Dette viser at bestanden her tok seg meget godt 
opp under fredningen, og anslagsvis rna det i omradet i 1940 ha 
vrert 400 til 500 rein. 

Sa kom krigstiden med de forvillede hunder som herjet i 
str0ket. Som f0r fortalt har hundenes herjinger v::ert voldsomme, 
og bestanden i 1945 va r igjen nede pa et lavmal, men likevel ikke sa 
langt nede som i 1925. Etterat hundene ble borte , har reinen igjen 
fatt ro, og bestanden har muligheter for a ta seg opp igjen. 

Reinen pa Nordaustlandet har nydt godt av den beskyttelsen 
den har hatt i drivisen. F0r motorskutenes tid var antagelig rein
jakten her tilfeldig og hadde kort sesong. Det har vrert rein overalt 
h vor det er beiteland, selv pa Sju0yene ble det i 1873 skutt en rein 
og sett mange spor (Kjellman, 1875). Senere har fangstskutene 
skutt tildels mange rein og ryddet den ut i enkelte distrikter. 

Barents0ya har tidligere hatt en stor bestand av rein. Skipper 
Jens Olsen som har bes0kt disse trakter i en menneskealder, 
forteller at han ikke har sett rein her siden omkring ar 1900. 
Fangstmann H. Rudi sa endel rein pa Barents0ya inn mot Freeman
sundet for ca. 35 ar siden. Antakelig er 0ya blitt utfanget straks 
f0r eller straks etter fredningen i 1925. 

Edge0ya har alltid hatt en stor og solid bestand av rein. Edge0ya 
har store beiteland som gar langt inn over land. Dette sammen 
med at det flere steder er svrert grunt langs land, har gjort at det 
her har vrert omrader pa 0ya hvor jegeme vanskelig har kommet til. 

Pa Kong Karls Land har det vrert observert rein, og en liten 
stamme har hatt tilhold her. 0yene ble i 1872 bes0kt av norske 
fangstfolk. Det ble da skutt en usedvanlig fet rein, selv etter 
Svalbard-forhold. Det ble sett tallrike spor av rein (Kjellman, 1875). 
I 1889 ble det skutt rein her. Nathorsts ekspedisjon i 1898 sa 
ingen rein. Den var da allerede utfanget. 

Reinen pa Svalbard finnes i dag (1958) i fire adskilte omrader 
(se fig. 4), og det ser ut som om reinen ikke har noen trang til 
a s0ke ut over det omrade hvor den holder til. Freemansundet 
fryser til for en kortere tid de fleste ar, men likevel gar ingen rein 
over til Barents0ya. Hinlopenstredet er en naturlig grense som ikke 
reinen pa Nordaustlandet klarer a forsere . Stredet fryser ikke til 
om vinteren na lenger. 

Reinen pa Nordaustlandet finnes na ikke 0St for Duvefjorden 
(Dege, 1954), og den Svenske Nordaustland-ekspedisjonen 1957/58 
observerte aldri rein pa sydsiden av Murchinsonfjorden. Etter aile 
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Fig. 4. De skraverte omrader viser hV01' reinen i dag finnes pa Svalbard. 
I omrddet nord for Ekmanfjorden, merket med 1, ble det i 1950 sett 
7 rein og nord for K valvdgen, merket 2, ble det i 1957 sett 3 rein. 

En vet ikke om det i dag finnes rein der. 

kiider er reinen mest tallrik i omradet rundt det innerste av Rijp
fjorden og det isfrie land mellom Rijpfjorden og Wahlenbergfjor
den. Bestandens st0rrelse ble anslatt av Oxford-ekspedisjonen 
1935/36 til ca. 300 stk. pa hele Nordaustlandet (Glenn, 1937). 
Dr. Dege anslar bestanden i 1945 til mellom 600 og 700 dyr (Dege, 
1954). 

Etter opplysninger fra den Svenske Nordaustland-ekspedisjonen 
skal det pa Storsteinhalv0ya, landet mellom Murchinsonfjorden 
og Franklinfjorden, va:re maksimum 50 rein. Bestanden mellom 
Franklinfjorden og Rijpfjorden synes a va:re liten. T. Winsnes 
som sommeren 1956 bes0kte omradet mellom Wahlenbergfjorden 
og Rijpfjorden, anslar antallet av rein der til 150. Etter de opp
lysninger jeg har fatt, anslar jeg den nava:rende st0rrelse pa Nord
austlandet til a va:re mellom 300 og 400 rein. 

Reinen i W oodfjordomradet holder seg mest rundt Lifdefjorden 
og Reinsdyrflya. Halv0ya aust for Raudefjorden har bare enkelte 
streifere av rein. Et parti fra Norsk Polarinstitutt som la her 
somrene 1957 og 1958, sa bare en hver sommer. S0r for en liten 
bre som gar ut i sj0en omlag 5 km S0r for Kapp Kjeldsen, er ikke 
rein observert etter krigen. Fangstmann H. Borch som er sva:rt 
godt kjent i dette omradet etter bes0k i flere ar, anslar bestandens 
st0rrelse sommeren 1958 til 300 rein. Dette stemmer noenlunde 
bra med de andre oppgaver, men er kanskje i h0yeste laget. Men 
mellom 200 og 300 stykker er det sikkert. 

Pa kartet fig. 4 er det avmerket et omrade nord for Ekman
fjorden. Her ble det som f0r nevnt, sett 7 rein i 1950. Om det 
fremdeles er rein der, vites ikke da omradet ikke har va:rt bes0kt 
siden. Troms0 Museums ekspedisjon 1958 bes0kte de ytre omrader 
av fjorden, men sa her ingen ting til dyrene. 

Likeledes er det pa kartet fig. 4 avmerket et omrade nord for 
Kvalvagen. Her ble i 1947 sett 3 rein. Om det fremdeles er rein 
her, vet jeg ikke, da jeg ikke har hatt kontakt med noen som har 
va:rt her. Det er vel stor mulighet for at det er de ville hundene 
som har jaget reinene hit ned. 

Bestanden pa Isfjordhalv0ya og over til Aghardhbukta synes 
a va:re mest tallrik i Sassendalen, na som f0r. Ellers finnes reinen 
meget sparsomt over det hele. Etter observasjoner de to siste 
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arene synes bestanden na a vrere pa omlag 200 dyr, neppe stort 
over dette. 

Reinen som holder til pa s0rsiden av Van Mijenfjorden og 
Van Keulenfjorden, h0rer naturlig med til bestanden pa Isfjord
halv0ya. Isen om vinteren pa disse to fjorder binder det hele 
sammen til ert omrade. Bestanden er liten, i aIle tilfelle ikke 
over 25 rein. 

Om ikke de ville hunder hadde herjet under siste krig, hadde 
Isfjordhah'0ya sannsynligvis i dag hatt den st0rste reinstammen 
pa Svalbard. 

Edge0ya har na den st0rste reinstammen. Dessverre har aldri 
noen ekspedisjon vrert i det indre av 0ya, og det finnes ingen 
opplysninger derfra . Skippeme Jens Olsen og Ingvald Wahl 
(personlige meddelelser) anslar bestanden til et par tusen d yr pa 
hele 0ya. Men dette er altfor h0yt, etter min mening. Etter mine 
tre overvintringer her kan jeg si at det pa hele omradet 0St for 
en linje Tjuvfjorden til det sydligste av Blafjorden om sommeren 
bare finnes enkelte spredte dyr, maksimum 30 stykker. Vestsiden 
av Tjuvfjorden har lite beiteland og ikke mange reinene. Reinen 
finnes derfor om sommeren fra Kvalpynten nordover til Freeman
sundet og rundt til Blafjorden. Beregningen av bestandens st0rreise 
her er usikker pa grunn av manglende observasjoner. Fangstmann 
Per Langaune som var med pa reinjakten i 1945 og som senere 
har bes0kt Edge0ya flere ganger, mener bestemt at det er ferre 
rein her i dag enn i 1945. Jeg antar bestanden er 500-600 rein, 
maksimum 800 stykker. 

Svalbardreinens framtid. 

Fredningen i 1925 kom sent, men likevel tidsnok til a redde 
denne srerpregede reinrase fra utryddelse. Fra totalfredningens 
begynnelse til i dag har antallet av rein pa Svalbard 0ket. Minst 
har bedringen vrert pa Isfjordhalv0ya pa grunn av tilbakegangen 
under krigen 1940/45. Et nytt omrade rundt Van Keulenfjorden 
er tatt i besirtelse. Dette var tomt for rein lenge f0r fredningen 
tok til. Til gjengjeld er landet pa nordsiden av Isfjorden og landet 
rundt Wijdefjorden, som i 1925 fremdeles hadde noen rein, blitt 
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utfanget. sa utbredelsesomradet etter fredningen har avtatt noe. 
Det er noen av de som har observert rein, som har gitt meg 

opplysninger om antallet av kalver i flokkene. T. Winsnes fant 
opptil 25 % kalver i mange av flokkene som han sa mellom 
Wahlenbergfjorden og Rijpfjorden pa Nordaustlandet i 1956. 
H. Borck forteller om mange kalver i de flokkene han observerte 
i 1958 i Liefdefjorden. 

Svalbardreinen i dag trives og formerer seg godt overalt hvor 
den holder til, ser det ut for. Beite er det meget av overalt, selv 
Nordaustlandet med sin karrige vegetasjon har rikelig beite til 
mange flere rein. Omrader med det beste beiteland, som Barents0ya 
og \'(lijdefjorden, har ligget tomme i snart en menneskealder, 
Kongsfjordomradet omlag 100 ar. 

Historien om svalbardreinen er et av de mange eksempler pa 
at det er forholdsvis lett a desimere en stor og rik bestand av et 
pattedyr, mens det er langt vanskeligere a fa bestanden pa fote 
igjen. Om svalbardreinen fikk vcere i fred, tror jeg det ikke ville 
vcere sa langt til den tid da en fornuftig jakt kunne innf0res. Blir 
en reinstamme eff'ektivt beskyttet ved fredning, er det flere eksemp
ler pa at den tar seg hurtig opp. Det beste eksempel til sammen
likning med svalbardreinen er reinen pa S0r Georgia. Hvalfangst
pioneren C. A. Larsen innf0rte 9 simler og 2 bukker til Barfhalv0ya 
i 1909. I 1928 var stammen pa mellom 400 og 500 dyr, enda 150
200 rein var tillatt skutt. Reinene ble talt i 1958, og det var da 
ca. 4000 stykker. Denne stammen har ingen forbindelse med en 
annen reinstamme pa S0r Georgia som er blitt innf0rt i Stf0mnes 
Bay. I 1911 ble 4 rein satt ut her. Etter at de hadde formert seg 
til 20 stykker, ble aile tart av et sn0ras. Sa ble det igjen i 1925 
satt ut 4 simler og 3 bukker, og i 1958 var antallet 0ket tillOO-200 
dyr (Bonner, 1958). Disse to stammer lever isolert pa to sma 
omrader av den 180 km lange 0ya. Reinen er effektivt beskyttet 
av Wild Life Protection Ordinance of the Falklands Islands, og 
konsesjoner rna skrives ut for hver gang det skal drives jakt. 

Ulovlig jakt pa Svalbard har utvilsomt hindret reinstammens 
vekst. Klarer en a komme tyvjakten tillivs, taler alt for at bestanden 
pa Svalbard vil ta seg raskt opp. 
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Summary. 

Even the first visitors of Svalbard, discovered in 1956, could 
tell about great store of reindeer on the islands. The Svalbard 
reindeer, Rangifer tarandus spitsbergensis, is a small type of reindeer. 
It puts on a heavy layer of fat in the summer season, and it loses 
this fat during the long-lasting Artic winter. The areas of reindeer 
pastures cover 15 % of the total areas of the islands (fig. 2). 

The reindeer were hard persued already from the first time, 
and they were in danger of being completely rooted out at the 
time when the Norwegians took over Svalbard in 1925. The reindeer 
were preserved as early as 1925, and have been so ever since. 
It has not been easy to control the preservation on the islands, 
owing to the great distances. Unfortunately, some illegal hunting 
has been carried out. 

Dogs left behind by the Russians when their coal mines were 
evacuated in August 1941, grew wild, and they killed many reindeer, 
at least 200. These wild dogs, 20-30, operated in the territory 
between Isfjorden and Van Mijenfjorden. Thirteen dogs were 
shot in 1942 and 1943. The rest of them died after some time, 
and probably, all dogs were gone after 1946. 

To-day, in 1958, the Svalbard reindeer live in four different 
territories, and the four groups have no intercourse. The hatching 
on fig. 4 shows where the reindeer live. The numbers of reindeer 
are computed at: On Nordaustlandet 300-400 reindeer, in the 
territory round Liefdefjorden and on Reinsdyrflya 200-300, in 
the territory between Isfjorden and Van Mijenfjorden about 200, 
and on the Edge0ya 500-600. 

From 1925 and to this day there has been some increase of 
the reindeer stock. The least increase has been in the territory 
between Isfjorden and Van Mijenfjorden, owing to the wild dogs 
during the war 1940-45. In 1925 there were only about 100 
reindeer here, in 1940 the stock had increased to 400-500, but 
to-day there are only about 200 reindeer left, due to the wild dogs. 

After 1925 the domain of the reindeer extension has diminished. 
Some reindeer lived in the territory round Wijdefjorden and the 
north side of Isfjorden a few years after 1925, but they are now 

rooted out. In return the reindeer have, after 1946, extended 
to the territory round Van Keulenfiorden, where the reindeer long 
before the preservation in 1925, had been rooted out. 
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Klappmyss 
Av Torger 0ritsland. 

selsystematikken star klappmyssen, Cystophora cristata (Erx
leben 1777), noe isolert fra de andre nordatlantiske selartene. Dens 
nrermeste «slektninger» er elefantselene, den sydlige M irounga 
leonina, som lever i antarktiske farvann, og den nordlige Mirounga 
angustirostris, som lever i Stillehavet. Disse tre artene utgjor under
familien Cystophorinae, som henfores til familien Phocidae, de ekte 
eller orelose sel. 

Anatomisk er det forst og fremst snutens bygning som skiller 
elefantselene og klappmyssen fra de andre phocidene. Hos klapp
myssen er nesepartiets knokler korte, nesen er blot og elastisk, og 
som hos de andre selartene er neseborene forsynt med kraftige 
muskIer og kan lukkes. Etter kjonnsmodningen vokser etterhvert 
nesen hos hannene til en stor pute over snuten. Den forreste del 

:... ~ ~ 

Fig. 1. N&'1· klapp-rnyss-hannen blir opphisset i forplantningstiden, kan 
den blrise neseskilleveggen ut gjennom neseboret. (Foto: W. TremeL 

av nesehulene er hos g<'mle hanner utviklet til et par store elastiske 
og muskulose sekker som dyrene puster opp nar de er opphisset 
eller gar til angrep. Nesen kan da bli staende som en ballong 
over snuten, like stor som hele resten av hodet. 

Denne luftsekken har naturlig nok vakt forundring og nysgjer
righet blant fangstfolk og forskere, og er etter hvert blitt ganske 
grundig undersokt. Bronsted (1931) har beskrevet klappmyss
snutens bygning, og i litteraturen finnes det atskillige spekulasjoner 
over hvilken nytte klappmysshannen kan ha av ballongen sin. 
Man ma vel noye seg med a fastsla at den er en sekundrer kjonns
karakter i likhet med for eksempel hornene hos hjort og elg, og 
at den kan ha sin spesielle anvendelse som middel til a skremme 
eller imponere under hannenes konkurranse og kamper i forplant
ningstiden. 

I denne tiden kan hannene ogsa, om de blir tilstrekkelig opp
hisset, blase en stor rod blrere ut gjennom neseboret. Dette fenomen 
er alminnelig kjent blant fangstfolk, og er ogsa fotografert en gang 
(fig. 1). Utblasingen skjer sannsynligvis ved at dyret lukker det ene 
neseboret og blaser luft ut gjennom nesen. Den tykke og elastiske 
neseskilleveggen presses da ut gjennom det andre neseboret 
(Berland 1958). 

Norske fangstfolk kaller den voksne klappmysshannen «hetta
kall», og luftsekken eller hetten er sa piifallende at den har bestemt 
artsnavnet: Bade Cystophora cristata og klappmyss, som skal vrere 
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av 'hollandsk opprinnelse' (Kiapmuts), hentyder til hetten. Det 
samme gjelder andre artsnavn, f.eks. Blasenrobbe (ty.), Phoque 
acapuchon (fr.), Crested seal, Hooded seal og Bladdemose (eng.), 

Blodruselur (is!.). 
Ellers er fargen karakteristisk. Voksne dyr er askegra med 

storre eller mindre grabrune til sorte flekker spredt utover det 
hele. Snuten er nesten sort (fig. 2). Nar ungen kommer til verden, 
har den ikke ullhar som unger av de fleste andre selarter. Den 
tilsvarende ullpels felles for fodselen og blir liggende som harballer 
i fosterhinnene. Klappmyssungen fodes med glatt, bIN pels, og 
fargen er solvaktig mork blagra pa ryggen, og lys, nesten hvit pa 
buken. Det er denne pelsen som gir det verdifulle pelsverket 
blueback. Betegnelsen blueback er forovrig na ogsa innarbeidet 
som navn pa selve ungen i dens f0rste levear. Pelsen taper etterhvert 
glansen og blir mer stiv og stri. Den felles forste gang nar ungen 
er 15- 16 maneder gammel, og siden felles pelsen regelmessig en 
gang hvert ar. Etter det andre harskiftet begynner de morke 
flekkene a vise seg, forst rundt halsen og senere bakover ryggen 
(Host 1948). Bunnfargen er da omtrent som pa voksne dyr. 

Fig. 2. Voksen klappmyss-hun pd isen i Danmarkstredet. (Foto: T. (j).) 

Det finnes lite om klappmyssens biologi i den zoologiske 
litteraturen. Fridtjof Nansen er vel den f0rste og eneste som gir 
noen storre fremstilling ut fra forstehands observasjoner. Han 
omtaler forst klappmyssen i et kapitel i boken «Paa ski over 
Gr0nland» (1890), og gir en mer omfattende fremstilling i «Blandt 
sel og bjom» (1924). Denne fremstilling danner fremdeles gruIUl
laget for var viten om klappmyssen, selv om det jo er kommet 
supplerende opplysninger til etterhvert. Wollebrek (1907) omtaler 
forekomst og vandringer, vesentlig pa grunnlag av en undersokelse 
av fangstjournalt;r. Han har ogsa med oppgaver over registrerte 
fUIUl pa norskekysten. Pa norsk finnes det dessuten en del sma
artikler som bringer inn fa nye momenter og i store trekk synes 
a bygge pa Nansens fremstilling (Sivertsen 1936). Per Host under
sokte klappmyssens biologi i 1932 og 1937. Dessverre har han 
ikke bearbeidet sitt materiale for publikasjon, og det eneste 
som foreligger om resultatet av undersokelsene hans, er et referat 
fra et foredrag (1948). I de siste ar har Fiskeridirektoratets hav
forskningsinstitutt som ledd i sine alminnelige selundersokelser 
ogsa arbeidet med klappmyss. Forelopig er, foruten rapporter fra 
observatorene pa fangstfeltene, offentliggjort to artikler skrevet av 
Birger Rasmussen (1957 og 1958). Disse behandler srerlig merke
forsok og aldersanalyser av fangstene . 

Av utenlandske arbeider kan nevnes at Erna Mohr, Hamburg, 
har foretatt en del morfologiske undersokelser pa museums
materiale, og studier av adferdsmonstre pa dyr i fangenskap 
(Mohr 1942, 1952 og 1955). Fra Canada er det kommet noen 
artikler som omtaler den newfoundlandske selfangsten og klapp
myssens vandringer pa grunnlag av observasjoner i farvannene 
vedLabrador og Newfoundland (Bartlett 192 7; Dunbar 1949 m.fl.). 
Videre finnes det en del notater om forekomst og vandringer 
i ekspedisjonsberetninger og faunaoversikter fra forskjellige arktiske 
omrader. 

Utbredelse og vandringer. 

Klappmyssen kan sies a vrere en pelagisk selart. Den lever 
i drivisen i det nordlige Atlanterhav der den foretar lange vandringer 
og bare sjelden kommer opp under land (fig. 3). De storste kjente 

72 73 



~~ 

•j to 

! 

I 
r 

r'~ •. - • • • •••• ; . ' 

74 

~ 
II> 

;:
',... "" 
of 
g 
'" 
C "" 
II> 

~ 
II> 

'1::l 
II> 
~ 

..c 

O! 

~ 
'"eo 

[ 
eo 

§
;;c: 

'" 
.~ ... 

ansamlinger finnes ved Newfoundland, i Danmarkstredet eller 
Stredet $Om det kalles av selfangerne, og ved Jan Mayen. Dessuten 
har den vrert fanget regelmessig utenfor Gr0nlands sydlige vestkyst. 
Hovedutbredelsen er begrenset av Newfoundland-Labrador i vest 
og Spitsbergen i ost. Pa grunnlag av opplysninger i den litteratur 
$Om har vrert tiigjengelig, skal jeg her skis sere grenseomradene for 
den alminnelige forekomst: 

Arten forekommer leilighetsvis i stort antall i den ostlige del 
av Hudson Strait, men gar ikke inn i Hudson Bay (Freuchen 
1935; Dunbar 1949). Den er tallrik i Lancaster Sound nord for 
Baffin Island (Freuchen 1935; Cahalane 1947), og streifdyr 
er funnet to ganger, i 1931 og i 1941-42, sa langt vest som ved 
utlopet av Mackenzie River (Porsild 1945). Ifoige Vibe (1950), 
forekommer klappmyssen vanlig i Baffin Bay nord til Kap York 
om sommeren, juli-august. Tidligere ble den fanget ved innlopet 
til Hvalsund, og streifdyr har vrert sett helt oppe i Kane Bassin. 
Freuchen (1935) og Vibe (1950) antyder ogsa en sommervandring 
nordover langs ostkysten av Ellesmere Island. Langs Gr0nlands 
vestkyst opptrer klappmyssen hyppigere syd for Disko enn lenger 
nord (Nansen 1924); og ved ostkysten forekommer den regelmessig 
nordover til Scoresbysund, mens enkelte dyr er observert sa langt 
nord som ved Sabine 0 (Pedersen 1942). I Nordisen forekommer 
klappmyssen sa langt nord som til noN (vest for Spitsbergen). 
I 0stisen er klappmyssen sjelden, men sydover mot Bjornoya har 
det vrert tatt betydelige fangster (Iversen 1927). Knipowitsch (1907) 
sier at klappmyssen ikke forekommer i Barentshavet og Kvitsjoen, 
og Nansen (1890 og 1924) nevner ogsa at den ikke forekommer ved 
Novaya Zemlya. Selv har jeg dessverre enda ikke hatt adgang til 
nyere russiske arbeider som omtaler klappmyssen, men Scheffer 
(1958) angir, sannsynligvis etter russiske kilder, spredte forekomster 
i Barentshavet og observasjoner fra Novaya Zemlya og munningen 
av Yenisei. Jfolge den norske fangststatistikken (Arsberetn. vedk. 
Norges Fiskerier) blir det hvert ar fanget noen fa dyr i 0stisen. 
Pa Norskekysten ble noen eksemplarer tatt i slutten av forrige 
arhundre, srerlig nordpa. En hettakall som hadde forvillet seg helt 
inn i Oslofjorden, fortjener vel a nevnes. Den ble skutt i en aker 
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ved stranden pa Fomebolandet i 1861 (Collet 1912). I yare dager 
er klappmyssen sjelden pa kysten, selv i Nord-Norge. 

Enkelte dyr er ogsa funnet pa De britiske 0yer, senest ved 
Elgin i Skottland i 1903. I Frankrike er det tatt et dyr ved Isle 
d'Oleron, nord for utl0pet av Garonne (Mohr 1952). 

Klappmyssen blir leilighetsvis observert ved Fa!r0yene (Degerb01 
1940), og i oktober 1954 tok en tysk fiskedamper en velvoksen 
klappmysshan i gam ved 61 ~Iz ON og 5 oW, altsa sydvest av 0ygruppen 
(Mohr 1955). Pa Island er klappmyss observert ved nordvest- og 
nordkysten, aldri i syd eller syd0st (Sa!mundsson 1939). Wolleba!k 
(1907) angir sporadisk forekomst syd for Island, og if01ge Nansen 
(1924) har fangstskippere sett klappmyss pa fiskebankene vest og 
syd av Island. Naturlig nok foreligger det ingen observasjoner fra 
Atlanterhavet utenfor drivisen f0r vi kommer til de store bankene 
ut for Newfoundland, der klappmyss er observert sa langt syd 
som ved Sable Island (Bartlett 1927). Pa Amerikas 0stkyst er det 
registrert tre funn syd for Cape Cod, det sydligste ved Cape 
Canaveral, Florida (Miller 1917). 

En kjenner i dag to omriider hvor klappmyssen samles for 
a kaste unger: Vesterisen eller Jan Mayen-omradet og Newfound
land-omriidet; hvert av disse har sannsynligvis sin egen populasjon. 
Freuchen (1935) mener at det ogsa finnes et kastefelt i Lancaster 
Sound, og Iversen (1936) antyder et kastefelt utenfor Hudson 
Strait, men dette er ikke unders0kt na!rmere. 

Vandingene til og fra kastefeltet ved Newfoundland er beskrevet 
av Bartlett (1927) og av H0st (1938) og kan i korthet resymeres slik: 

Klappmyssen kommer nordfra langs kysten av Labrador, 
samtidig med gr0nlandsselen, men holder seg lenger ut fra kysten 
enn denne. Hovedmassen passerer Cape Mugford i okt.-nov. og 
Battle Harbour i nov.-des. Ved Belle Isle tar en del dyr av begge 
arter veien vestover inn i Gulf of St. Lawrence, men hovedmassen 
fortsetter ;;ydover langs 0stkysten av Newfoundland, de fleste 
direkte til Cape Freels og videre forbi Cape Race til de store ban
kene. Her oppholder de seg og s0ker na!ring det meste av januar. 
En del dyr kommer ogsa ut til bankene gjennom Cabot Strait 
fra Gulfen, og under trekket nordover, som begynner tidlig i 

februar, er det igjen en del flokker som drar inn i Gulfen og legger 
seg opp pa isen der for a kaste. Legeret finnes vanligvis nord0st av 
Bird Island. 

Isen i Gulfen er gjennomgaende tettere enn pa de andre feltene, 
sa her rna klappmyssen lage pustehull (<<bobbing holes») og holde 
dem apne (H0st 1938). Ellers er dette ikke vanlig, da klappmyssen 
pleier a holde til i na!rheten av apne raker i isen. 

Hovedtrekket gar imidlertid nordover igjen 0st av Newfound
land, og treffer som regel pakkisen ved Belle Isle sist i februar. 
Klappmyssen legger seg helst opp pa grov, rung is, og kastelegeret 
her pa «fronten»: omradet Funk Island-Belle Isle-Labrador
kysten, finnes som regel nord0st for gr0nlandsselens kasteleger. 

Det oppgis at klappmyssen i Newfoundlandomriidet kaster i 
f0rste halvdel av mars (Iversen 1927), og Rasmussen (1952) 
som drev unders0kelser der i 1951, fant nykastede unger fra 
11. mars helt til 5. april. Fra legrene her drar de voksne dyrene 
nordover (Bartlett 1927). Ungdyrene vandrer ogsa sydover mot 
de store bankene (H0st 1938). En del dyr trekker nok som antydet 
tidligere, nordover i Baffin Bay, men det foregar ogsa et trekk 
tvers over Davis Strait. Rasmussen har unders0kt opptegnelser 
og fangststatistikk fra Gr0nland, og han mener at en del dyr 
trekker direkte til Julianehaab-distriktet, mens resten krysser 
stredet lenger nord (muntlig medd.). Ved vestkysten av Syd
Gr0nland er det et trekk fra nord mot syd i april- mai (Nansen 
1890 og 1924; Dunbar 1949). Trekket kommer inn fra Davis 
Strait ved Hoisteinsborg, der dyrene kan vise seg allerede i slutten 
av mars, men mest i april, og sees til midt i maio Trekket gar 
sydover langs bankene utfor kysten, og i mai-juni har gr0n
lendeme fanget klappmyss i drivisen ut for Julianehaab. Siste 
halvdel av juni forsvinner klappmyssen igjen fra dette str0k. 
Nansen (1924) anser det for sannsynlig at den trekker 0stover 
forbi Kap Farvel og opp i Danmarkstredet, og Rasmussen 
(muntlig medd.) har funnet bekreftelse pa denne teorien i gr0n
landske opptegnelser og statistikk. Her skal ogsa nevnes at i 1937 
kunne man ved hjelp av radiomeldinger fra fangstskuter som Ia 
spredt langs iskanten i Danmarkstredet, f0lge et st0rre trekk fra 
sydvest gjennom et par d0gn inntil dyrene la seg opp pa isen for 
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godt (H0st 1948). Man har ogsa et merkefors0k som sannsynlig
gj0r antagelsen av et trekk forbi Kap Farve!: 1 1951 ble det merket 
en blueback pa fangstfeltet ved Newfoundland. I mars 1956 ble 
dyret gjenfanget i Prins Christians Sund nrer Kap Farvel. Det er 
mulig at denne klappmy~sen har vrert pa vandring fra Davis Strait 
til Danmarkstredet (Rasmussen 1957). 

J Danmarkstredet oppholder klappmyssen seg pa isen under 
harfellingen som varer til ut i julio Etter midten av juli, men mest 
i august, viser dyrene seg igjen i drivisen utfor sydkysten av Vest
Gr0nland. De kommer trekkende langs iskanten ostfra rundt Kap 
Farvel (Nansen 1924) og forsvinner igjen i august-september. 
Sannsynligvis trekker de da over til isen i Davis Strait (Dunbar 
1949), der de muligens mNer de dyr som har oppholdt seg i Baffin 
Bay i sommermanedene. Som tidligere nevnt, begynner iydtrekket 
langs Labrador i oktober. 

I Vesterisen, Jan Mayen-omradet, kaster klappmyssen i slutten 
av mars og begynnelsen av april (Nansen 1924). Av rapporter 
fra observat0rer pa feltet senere ar, fremgar at hovedkastet .:;ann
sannsynligvis foregar siste halvdel av mars (Halm0 1952; 0ynes 
og Rasmussen 1955). Nykastede unger er funnet fra 14. mars 
(Quennerstedt 1868) til ut i f0rste uke i mai (Wollebrek 1907). 
Kastelegerets beliggenhet varierer naturligvis med isforholdene, 
men legeret finnes na i regelen vest av Jan Mayen i et omrade 
mellom 71 ° og 73 °N. 

Fra Vesterisen synes det viktigste trekket a ga sydover i drivisen 
langs Gt0nlands 0stkyst. Sivertsen (1936) angir at klappmyss 
kommer nordfra til Angmagsalik i april og forsvinner mot sycl0st 
i slutten av maio I juni vender dyrene tilbake og legger seg opp 
i harfellingslegre i Danmarkstredet. Men samtidig finnes det 
klappmyss i Nordisen oppover mot Spitsbergen (Wollebrek 1907). 
Nansen (1924) angir omradet n O-76%ON og Y-12 °W. 

Nar klappmyssen forsvinner fra Stredet i siste halvdel av juli, 
sprer den seg sannsynligvis over store havomrader for a s0ke 
nrering. Den omtalte garnfangsten ved Fret0yene i oktober 1954 
kan tyde pa dette. Sivertsen (1936) nevner et h0sttrekk nordover 
langs 0stkysten av Gt0nland, og Rasmussen (1957) sier at klapp
myssen kan finnes i omradet mellom GmnJand og Spitsbergen 
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sensommers. Ellers vet man ikke hvor Jan Mayen-klappmyssen 
holder til resten av aret. 

Danmarkstredet synes altsa a vrere en samlingsplass for klapp
myss bade fra Newfoundlandsomradet og fra Vesterisen. Dyrene 
forekommer pa isen allerede i mai (Nansen 1924), og fangster 
kan gj0res til helt ut i august (H0St 1948), men hovedmassene 
av dyr legger seg opp utover i juni, og finnes her til bortimot 
midten av juli da de igjen sprer seg (Nansen 1924). 

Nansen (1924) mener at det er isens beskaffenhet og drift 
som gj0r at klappmyssen s0ker til Danmarkstredet. De ukene 
harfellingen pagar, vil dyrene gjerne ligge i ro pa isen. De s0ker 
derfor ogsa her grov tykk is som er sapass apen mellom flakene 
at de lett kan komme i vannet, og unngar is som er i sterk drift. 
I sa mate ligger kanskje forholdene i Danmarkstredet bedre til 
rette enn noe annet sted i det sydlige ishav. Her kommer grov 
polaris sydover med polarstt0mmen langs 0st-Gmnland, og 
str0mforholdene gj0r at isen gjerne blir pakket noksa tett sammen 
i bakevjer over bankene i Stredet. Braarud og Ruud (1932) 
omtaler isgrensen for sommermanedene (juni-august) i dette 
farvann. Iskanten flytter jo stadig pa seg, sa det kan bare bli tale 
om a angi gjennomsnittlige isgrenser gjennom kortere eller lengre 
perioder. De papeker to isodder, 0sterodden mellom 30° og 
31 °W og sydover til omkring 66°N, og Vesterodden mellom 63° 
og 64°N. Dette er i god overensstemmelse med oppgaver innhentet 
fra selfangsskippere (Isachsen 1933). lone i isbaksen i disse oddene 
er det klappmyssen legger seg opp. Nansen (1924) oppgir at omradet 
der den mest ligger, strekker seg fra omkring 65Y2 ° til 67 °N, og 
fra 2 r til 31 %oW, med st0rste konsentrasjon omkring 66 oN og 
28 ° til 30 oW. Men Nansen (1890) sier ogsa at han har sett meget 
klappmyss pa isen lenger syd, ved 63 °- 64°N i julio 

If0lge H0st (1948) regner fangstfolkene ogsa med to fangst
omrader i Stredet og hevder at klappmyssen legger seg opp i to 
adskilte legre. Dette har H0St fatt bekreftet ved gjennomgaelse 
av fangstjournaler. Han har funnet at det i normale ar blir gjort 
fangster samtidig nettopp i de to ovenfor omtalte omrader, mens 
strekningen mellom de to feltene synes a vrere temmelig d0d for 
fangst. 
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Dermed foreligger ogsa den muligheten at dyr som kommer 
vestfra, danner det sydlige leger, mens dyr fra Vesterisen legger 
seg opp fra 66°N og nordover. H0st (1948) papeker at fangstene 
i det sydligste omradet i Stredet er gatt sterkt til bake, samtidig 
med at fangstene ved Newfoundland er blitt pafallende mindre. 
Denne tilbakegangen faller ogsa sammen med en sterk nedgang 
i klappmyssfangstene ved Julianehaab. Parallelliteten kan tyde pa 
at det er samme populasjon som har vcert beskattet i de tre 
omradene. 

I arene etter siste krig har imidlertid all norsk fangst i Stredet 
foregatt i det nordligste omradet, og man vet faktisk ikke i dag 
om det sydligste legret finnes lenger (Rasmussen muntlig medd.). 

Det er alminnelig antatt at nedgangen i klappmyssfangstene 
ved Newfoundland skyldes en reduksjon av bestanden ved over
beskatning, men dette er ikke uten videre sikkert. I de seneste 
30 ar omtrent har det foregatt gjennomgripende klimaforandringer 
i arktiske farvann. Bade is- og faunagrenser er forskj0vet nordover. 
Dette rna ogsa ha innvirket pa klappmyssens utbredelse og vandrin
ger. Fischer (1955) har funnet ut at den vestlige stamme av 
gr0nlandssel de senere ar har fatt en mer nordlig utbredelse enn 
den hadde tidligere. Dette har blant annet f0rt til at ankomsten 
til Belle Isle pa sydtrekket til kasteplassene, er forskj0vet fra 
november til januar uten at derved tiden for selve ungekastingen 
er forandret. Det er mulig at klappmyssens trekk til New Foundland 
er forskj0vet pa tilsvarende mate, men dette er ikke pavist. Under 
omtalen av klappmyssbestanden ved Newfoundland nevner 
Rasmussen (1952 og 1958) at klimaendringer med stigning i 

temperaturen kan ha f0rt til at klappmyssen har trukket bort fra 
Newfoundlandfeltet til bedre kasteplasser lenger nord pa Labrador
kysten. Rasmussen mener ogsa (muntlig medd.) at bestanden 
i dette omradet for en stor del kan ha trukket over til Vesterisen. 

Det fremheves at Wollebcek (1907) og Nansen (1924) at 
at klappmyssen opptrer spredt og i lite antall pa Vesterisfeltet. 
If0lge H0st (1948) regner selfangerne imidlertid na med et enkelt 
stort leger her. Dette ligger gjerne inne i isbaksen, vest for gr0n
landsselens legre (H0st 1948; Halm0 1952; 0ynes og Rasmussen 
1955). Enkelte ar er det funnet to legre av betydelig st0rrelse pa 
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dette feltet. Hvert ar er det imidlertid en del klappmyss som kaster 
spredt, som enslige familier eller i ganske sma ansamlinger. Det 
kan vrere at det var denne del av bestanden som ble beskattet 
under den gamle fangsten , og at man inntil for 30-35 ar siden 
i det hele tatt ikke har vrert klar over at klappmyssen forekommer 
i st0rre legre pa dette feltet (H0st 1948). Pa den annen side foreligger 
altsa muligheten for at det har skjedd en innvandring av dyr fra 
Newfoundland. Det kan i denne forbindelse pekes pa at de norske 
selfangere tidligere tok storparten av sin klappmyssfangst i Dan
markstredet , mens det st0rste antall dyr na blir ilandf0rt fra 
Vesterisen (se fig. 4). 

Forplantning. 

Klappmyssen er monogam og valget av makker foregar allerede 
f0r ungekastingen. Hannen og hunnen ligger pa samme isflak i flere 
dager f0r ungen kommer til verden. I denne tiden foregar det ogsa 
kamper mellom hannene. Beseirede hanner trekker muligens bort, 
men det finnes ofte en del overtallige hanner enkeltvis i nrerheten 
av kastelegrene, srerlig yngre dyr som nettopp er blitt kj0nnsmodne. 
Det er allikevel sannsynlig at de fleste av disse unge dyr ikke parrer 
seg pa kasteplassene, de har muligens andre m0testeder (H0st 
1948). 

Den han som har overvunnet sine rivaler, blir liggende pa flaket 
eller oppholder seg i nrerheten mens hunnen f0der ungen og under 
hele pattetiden. Bade hunnen og hannen forsvarer ungen om denne 
blir angrepet, hvilket som regel resulterer i at hele familien blir 
tatt under fangst. For hver verdi full blueback som fanges, blir det 
ogsa gjort et innhugg i den produserende bestand. 

Klappmysshunnen f0der en unge hvert ar. Tvillingf0dsel er 
savidt jeg vet, ikke observert. Telling av nyf0dte unger pa kastefeltet 
tyder pa omtrent lik fordeling pa de to kj0nn (Rasmussen 1952) 
og samme kj0nnsfordeling finnes igjen i fangster av voksne dyr 
i Danmarkstredet (Rasmussen 1957). 

Den nyf0dte ungen veier fra 18 til 22 kg (H0st 1948) og er 
90-110 cm lang (Mohr 1942), men legger hurtig pa seg i 10pet 
av den korte pattetiden. Som regel oppgis pattetiden a yare 14 

dager a tre uker (Nansen 1924 og andre). H0st (1948) fant imidlertid 
at den ihvertfall ikke yarer lenger enn 10-12 dager, og Sivertsen 
(1936) angir bare 8 dager. Klappmyssungen kan veie over 50 kg 
nar den vennes av og forlates av moren (H0st 1948), men denne 
forbausende store vekt0kning kan forklares ved at selmelken 
inneholder over 40 prosent fett. 

Parringen finner normalt sted umiddelbart etter at pattingen 
er avsluttet. Under srerlig ugunstige isforhold pa feltet, kan imid
lertid parringen forega kort tid etter f0dselen. Dette ble observert 
pa Newfoundlandsfeltet i 1951 av Rasmussen (1952). Pa samme 
toktet observerte han ogsa selve parringsakten, eller kanskje bare 
en del av akten, idet dyrene ble skremt av skuta og gikk i sj0en. 
Parringen foregikk pa isen mens moren enda hadde ungen hos seg. 
Derfor er det merkelig at parringen ikke er beskrevet av andre: 
H0st (1948) f.eks., uttaler at han aldri har sett parring hos klapp
myss. Etter parringen oppl0ses familielivet, og ungen blir overlatt 
til seg selv. Den gar i sj0en og tar kortere SV0mmeturer allerede 
etter fa d0gn, og begynner ganske snart a ta nrering til seg (H0st 
1948). 

Hos de selarter som hittil er unders0kt, har en funnet en 
forsinkelse i fosterutviklingen. Det som skjer, er at egget befruktes 
og begynner a dele seg, men pa et tidlig stadium (blastocyst) 
stanser utviklingen. Blastocysten ligger fri i livrnoren fra to til fire 
maneder, avhengig av hvilken selart det gjelder. Deretter fester 
den seg til livmorveggen, og utviklingen gar videre pa vanlig mate. 
De selarter som er unders0kt, har altsa en nominell drektighetstid 
pa inntil 11 Yz maned, avhengig av pattingens varighet, mens den 
effektive drektighetstid er inntil fire maneder kortere, vanlig fra 
7Yz til 8Yz maned. Forsinkelsen i fosterutviklingen tolkes na som 
en del av den til passing som sikrer ungene de best mulige vilkar 
i de f0rste og kritiske manedene av deres liv, samtidig med at 
parringen derved kan forega pa en tid da dyrene er samlet. 

H0st (1948) mener a ha pavist at fosterutviklingen er forsinket 
omkring 3 maneder ogsa hos klappmyss, men har ikke dokumentert 
dette. Da klappmyssen er lite tilgjengelig utenom kaste- og har
fellingstiden, finnes det fa opptegnelser om fostermalinger. Mohr 
(1942) har publisert lengdemal av tre fostre som finnes i K0benhavn 
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Museum. Om en setter gjennomsnittslengden ved f0dselen til 
100 cm, kan en kanskje bruke disse tre malene til a trekke opp 
en hypotetisk embryonalvekstkurve for klappmyss (fig. 5), men 
materialet er altfor spinkelt til a gi noe bevis for forsinket foster
utvikling. Pa den annen side utelukker disse tre fostermalingene 
ihvertfall ikke en forsinkelse . 

Ernrering. 

Den f0rste tid etter at ungen har begynt a s0ke nrering i sj0en, 
spiser den nesten utelukkende krepsdyr (H0st 1948), krill og 
amphipoder (Sivertsen 1936). Krepsdyr tas ogsa leilighetsvis av 
voksne dyr. Ellers er fisk hovednreringen, srerlig torsk og uer, men 
ogsa brosme, kveite (Nansen 1924) og sild (Whitney 1912). Sann
synligvis tar de ogsa laks om de kommer til (Wollebrek 1907), og 
ofte er magen full av blekksprut (Nansen 1924). Som et apropos 
kan nevnes at den klappmysshannen som ble tatt ved Fremyene 
i 1954 og som havnet i .:lyregrotten i Bremerhaven, ble foret med 
sild og ferskvannsfisk, og sa ut til a sette pris pa denne menyen 
(Mohr 1955). 

Alder og vekst. 

I 1950 kom det f0rste utkastet til en ny metode for alders
bestemmelse av sel. Scheffer (1950) som arbeidet med pelsselen 
pa Pribilofislands hadde nemlig funnet at hj0metennenes mtter 
hos denne selen hadde ringer, som etter unders0kelse av et 
stort materiale fra merkede dyr med kjent alder, viste seg a vrere 
arringer. Disse arringer gjenspeiler selens liv aret gjennom: Nrerings
vandringer avbrutt av faste i kaste- og harfellingstiden. Bildet kan 
ogsa forsterkes av andre periodiske fysiologiske svingninger, som 
den arlige seksualsyklus. Laws (1953) brukte snitt (tverrslip) av 
hj0metennene til aldersbestemmelse av elefantsel. Siden er metoden 
tatt i bruk av andre forskere, ogsa her i landet. 

Pa grunnlag av denne metoden kunne Rasmussen (1957) 
sette opp en vekstkurve for klappmyss. Den gjennomsnittlige 
lengde ved f0dselen satte han til ca. 120 em, men dette er nok noe 
for h0yt. H0st (1948) sier at det ikke kan pavises noen tydelig 
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st0rrelsesforskjell mellom kj0nnene has ungstadiene. Dette forhold 
endres imidlertid etter kj0nnsmodningen, idet hannene fra dette 
tidspunkt har en betydelig st0rre veksthastighet enn hunnene. 

If01ge H0st (1948) inntrer kj0nnsmodningen nar dyrene er 
tre ar gamle. I 1953 ble det merket en blueback, hun, i Vesterisen. 
Dyret ble gjenfanget pa samme felt i 1958 sam voksen klappmyss 
med unge, og var altsa blitt kj0nnsmoden og hadde parret seg 
senest sam firearing (Rasmussen, muntlig medd.). 

Den nevnte vekstkurve (Rasmussen 1957) viser at de voksne 
hanner er betydelig st0rre enn hunnene. For dyr eldre enn 10-12 
ar, er forskjellen 30-35 em, og gjennomsnittslengdene for slike 
hanner og hunner er henholdsvis ca. 235 og 200 cm. H0st oppgir 
a ha malt en han sam var 258 em og en hun sam var 210 cm. Aile 
disse tall refererer seg til malinger utf0rt mest mulig i rett linje 
mellom snutespiss og halespiss. Lengdeangivelser pa opptil 3Y2 m 
(Mohr 1952), rna enten referere seg til mal sam er tatt langs 
kroppens konturer fra spissen av snuten til enden av baksveivene, 
eller de rna simpelthen vrere trykkfeil. 

Den maksimale levealder vet vi lite am. I de norske fangstene 
fra senere ar er det imidlertid funnet dyr sam var mer enn 30 ar 
gamle. Pa grunnlag av det samme materia let er ogsa den totale 
d0deligheten beregnet. Den ble funnet a vrere ca. 17 prosent for 
ungdyrene mellom ett og fire ar, og ca. 25 prosent for de eldre 
aldersgrupper mellom fire og ti ar (Rasmussen, muntlig medd.). 

Fangst og hestand. 

Den norske fangst av klappmyss viser en svakt stigende tendens 
for arene etter siste verdenskrig (fig. 6). I femarsperioden 1954-58 
er gjennomsnittsfangsten pr. ar 69 750 dyr, sammenlignet med 
53 140 dyr pr. ar i perioden 1934-38. Fangstresultatene er 
sannsynligvis et uttrykk for den modemisering og utbygging av 
fangstflaten sam har funnet sted i samme tidsrom. Det viktigste 
i denne sammenheng er vel at fart0yene etterhvert er blitt utstyrt 
med kraftigere maskiner, og derved har fatt st0rre evne til a trenge 
inn tillegrene i isbaksen. 

Det har enda ikke vrert mulig a foreta noen inngaende beregning 
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av klappmyssbestandens st0rrelse. Fors0k pa flyfotografering i 
Vesterisen strandet pa grunn av vrerforholdene. Rasmussen 
(muntlig medd.) har antydet at det finnes 600 000 klappmyss i 
Vesterisen. 

Fangsten av klappmyss er na regulert av fredningsbestemmelser. 
Norge inngikk i 1958 en overenskomst med Sovjet om selfangsten 
i farvannene 0st for Kap Farve!. I et vedlegg til denne overens
komsten finnes de na gjeldende regler for fangst i disse farvann: 
Fangsten er tidsbegrenset bade i Vesterisen og i Danmarkstredet. 
Fangst i Vesterisen er bare tillatt i tiden 20. mars-5. mai, i stredet 
bare i tiden 15. juni-15. julio Fangsten pa det siste feltet drives 
bare av norske fangstskuter, og if01ge overenskomsten forutsettes 
den avviklet. En kvotebegrensning pa tilsammen 15000 dyr ble 
derfor innf0rt i 1958. Newfoundlandsomrildet spiller liten rolle 
for den norske klappmyssfangsten, men Norge og Canada har avtale 
om felles begynnelsesdato for fangsten pa feltene her. 

Overenskomsten med Sovjet forutsetter fortsatte vitenskapelige 
unders0kelser, ogsa av klappmyss, og Norge har innledet samarbeid 
med Canada og Danmark om unders0kelser av klappmyssens 
forekomst og vandringer i farvannene ved Gf0nland. Man kan 
derfor vente at yare kunnskaper om klappmyssen, ogsa om dens 
biologi, viI bli vesentlig utvidet de nrermeste ar. 
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Sel, laks, parasitter og fredning 
Av Rolf Vik. 

Selene langs kysten var har tidligere vrert viet interesse i «Fauna». 
A. Gisvold har skrevet om havertstammen var i Froan pa Tmnde
lagskysten (Nr. 2, 1953 og nr. 2, 1955), Hj. Broch har en omtale 
av havert- og steinkobbepopulasjonen rundt kysten ( nr. 4, 1953) 
og O. L0n0 har gjengitt resultatene av sine tellinger av steinkobbe 
i Oslofjorden og langs S0rlandskysten (nr. 1 og 4, 1958). 

De tre forfattere er alle enige om at det er gatt sterkt tilbake 
med selbestanden langs kysten var, og hvis vi skal fa beholde de 
to nevnte selartene i var fauna, rna det strenge fredningsbestem
melser til, og disse bestemmelser rna overholdes. 

Sett fra naturelskerens side er det selvsagt av interesse a beholde 
selene, og aile bestrebelser idag pa a fa i stand en fredning b0r 
st0ttes. Men det er en ting som det b0r tas hensyn til nar en gar 
inn for en slik fredning: Selene kan av enkelte mennesker i vart 
land bare bli betraktet som skadedyr, som de ikke under noen 
omstendighet kan vrere interessert i a fa noen stor bestand avo 
L0n0 er inne pa i sine to artikler at han ikke har h0rt noe srerlig 
meget om skader som steinkobben gj0r pa fisken i sj0en, og han 
regner ut at den fiskemengde en steinkobbe tar i 10pet av aret 
er ca. 1500 kg. Han har sikkert rett i at dette ikke spiller noen 
rolle idag med den selbestand vi har, men nar bestanden 0ker, rna 
en jo stadig multiplisere disse halvannet tonn fisk med antall 
sel, og da kan en komme opp i store tall nar bestanden blir stor. 
Han nevner ogsa at steinkobben gj0r endel skade pa fisk som er 
gatt i fiskeredskaper som bunngarn og laksen0ter, og da kommer 
vi bort i langt mer paviselig skade enn den som kan konstateres 
pa fisk i de fri vannlag. Det som gj0r at skaden kan bli ekstra 
f0lelig for dem som eier redskapen, er at det her dreier seg om 
matnyttig fisk og tildels meget verdifull sadan. Jeg har selv iakttatt 
steinkobbe i Trondheimsfjorden sam veltet seg over telna i fiske
rommet pa laksenota og kom samme vei tilbake med en pen laks 
i kjeften. Dette ene tilfelle representerte for eieren minst 100 kr. 
netto tap. Og var ikke dette rent tilfeldig blitt observert, ville jo 

90 91 



ingen ha visst at det var blitt borte laks i det hele tatt. Nota hadde 
ikke lidd noen overlast, sa det ville fra fiskerens side bare blitt 
konstatert at det «ikke var noen laks i nota i nato>. Nar derfor 
L0n0 sier at «slik skade har lett for a bli overdrevet», er jeg pa 
en mate helt enig med ham: det er ikke tvil om at de fiskene som 
fiskeren legger merke til forsvinner, er «sv~re fisk». Laksen i mitt 
eksempel var f.eks. «en storlaks pa minst 15 kg». Det var ikke 
jeg som mistet den, sa jeg ville ha anslatt den til toppen 10 kg. 
Slik viI en alltid fa overdrivelser. Men pa den annen side vil det 
uten tvil v~re en god del fisk som blir «SPOrl0St» borte og de 
kommer da ikke med i regnskapet. Jeg tror at steinkobben nok 
gj0r den skade den blir beskyldt for, omtrent. 

Og hvordan er det sa med haverten? Den er jo stor sammen
liknet med steinkobben, og dens matbehov er selvsagt langt st0rre. 
E. Sivertsen som vel er en av yare fremste seleksperter, angir i sin 
artikkel om haverten i «Norges Dyreliv» at man har beregnet at 
det enkelte dyr trenger ca. 1800 kg fisk om aret. Hvis L0n0s 
beregning for steinkobben er riktig, rna kg-tallet for haverten v~re 
noe for lavt. Sivertsen angir at haverten regnes for a v~re litt av 
en laksetyv den ogsa, og de fiskearter han nevner som n~ringsdyr, 
er ikke akkurat skrapfisk: «Kveite, flyndre og lange, sammen med 
torsk, sild, laks 0.1. Han angir at i 0stersj0en regnes denne selarten 
for a v~re et stort skadedyr. 

Grunnen til at jeg satte meg til a skrive om disse dyrene er 
at jeg har v~rt pa en studietur til England og Skottland nettopp. 
Der borte er selene, havert (grey seal) og steinkobbe (commen seal) 
totalfredet, og bestandene av disse selartene har tiltatt enormt i 
l0pet av de siste 10-15 ar. Ved Det marine laboratorium i Aber
deen arbeidet de med det som for dem var blitt et «selproblem». 
Tellinger som er foretatt nylig, viser at bestanden av havert er 
vokst fra bare «noen smagrupper» til en selbefolkning pa ca. 
20 000 dyr for Skottlands vedkommende. Steinkobbebestanden 
var anslatt til ca. 15 000 dyr. 

Beregninger som er gjort over den fiskemengde disse dyrene 
fort~rte, viste at selbestanden fisket like meget matnyttig fisk som 
tredjeparten av det hele den skotske hjemmeflate bragte i land. 
Dessuten rna en ta i betraktning de store mengder av fisk som 

Fig. 1. Rester a?) selspist laks skyllet i land pa (istkysten av Skottland. 
(Foto Dr. B. B. Rae, Aberdeen). 

blir skadet av selene og som er bortkastet bade som sel- og men
neskemat. Og at dette kan bel0pe seg til store mengder, vil en 
kanskje fa inntrykk av nar en ser pa fig. 1. Her ligger halvspist 
stor- og smalaks som ble skyllet i land pa en liten strandflate i 
Skottland under en storm. Etter dagens laksepris representerer det 
som ligger der, ca. 2000 kr. if0lge den skotske fiskerisakkyndige 
som har tatt bildet. L0n0 sier i sin artikkel at «Er det rikelig med 
mat, vil kobben muligens spise bare de beste delene av fisken (som 
vi mennesker gj0r).» Her har han uten tvil helt rett. Det som ligger 
pa bildet, viser hvordan selen spiser laks nar det er rikelig av den. 
Dette er nemlig restene av laks som haverten har stjalet i laksenota 
som stod rett utenfor det sted restene ble skyllet i land. Eierens 
begeistring for haverten kan man vel ganske lett forestille seg. 

Gam anvendes ogsa til fangst av laksen i sj0en, og blant de 
20-25 bildene som den fiskerisakkyndige hadde tatt av selspist 
laks fra gam, valgte jeg fig. 2 til denne artikkelen. De tre laksene 
skulle angivelig v~re pa ca. 10 kg hver. Det selen kunne fa tak 
i uten a fa gam i munnen, var hodene. Disse tre laksene hang 
tilfeldigvis med i garnet da det ble tatt opp, men hvor mange 
lakser kan ikke pa denne maten bli bitt l0s og forsvinne sa deres 
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Fig. 2. Tre laks fanget i garn. Selen har forsynt seg med hodene. 
(Foto D?·. B. B. Rae, Aberdeen). 

endeligt ikke blir fastslatt? Kan man fortenke fiskerne i at de 
forbanner selen og fredningsbestemmelsene? 

Men disse pavisninger av skadene er forel0pig ikke nok til 
a fa statsmyndighetene til a legge seg ut med naturfrednings
forkjemperne ved a tillate en desimering av bestanden. Det er mulig 
at de britiske myndigheter ser pa det slik som at dette tapet av 
laks ikke er sa vesentlig, og at den andre fisken som denne ha!rskaren 
av sel spiser, ikke er a regne for noe. Det som skjer her, vil en jo 
ikke direkte merke personlig i de kretser som sitter og bestemmer 
bak et skrivebord. Men selstarnmens skjebne eraIlikevei viss, for 
det vil uten tviJ snart bli gjort drastiske tiltak for a fa bestanden 
ned pa et rimelig niva igjen. Na begynner nemlig problemet a 
komme pa kontormannens middagsbord. «De bestemmende myn
digheter» finner mark i den fisken de far servert hjemme hos seg 
selv og pa restauranter. Og det er noe som sVa!rt fa ikke reagerer pa. 

Disse markene er kokte eIler stekte, altsa d0de og ufarIige , 

men merkelig nok er de ikke mere appetitlige for det. Selv 
«myndighetene» reagerer pa noe sa na!rgaende. 

For oss som har fulgt med i «Fauna»s artikler, kommer ikke 
dette som noen overraskelse at det er mark i torsk og enkelte 
andre saltvannsfisker. Bj0m Berland behandler fenomenet rund
mark i fisk i en artikkel i nr. 1 1958. Det er en mengde forskjellige 
mark a velge meIlom for den som er interessert. Noen lever som 
kj0nnsmodne i ford0yelseskanalen hos saltvannsfiskene Yare, andre 
er larveformer som sitter pa forskjeIlige steder utenpa eIler i de 
indre organer og i kj0ttet. Fiskerne kjenner fenomenet meget godt 
som «kveis». Det dreier seg om flere forskjeIlige rundmarkarter som 
sannsynligvis harforskjellige endelige verter, men for en av dem 
som er alminnelig i torskekj0ttet (Porracoecum decipiens) er det av 
kanadierne fastslatt at selene er hovedvertene. I Kanada er denne 
markeinfeksjonen i torsken et stort 0konomisk problem, da som 
ogsa Berland peker pa, store mengder fisk rna vrakes pa grunn av 
den uappetitlige infeksjon. Hos oss har det undertiden va!rt van
skeligheter med fiskepartier fra bestemte farvann pa grunn av 
kveisemengden. 

For hjemmefisken rundt Storbritannia har tidligere ikke 
«kveisen» vrert noe problem, men nu kommer det tydeligvis 
med full styrke. Mens det tidligere bare har va!rt rent tilfeldig 
at en markelarve ble funnet i torskekj0ttet i disse farvann (if0lge 
dr. Rae), var nu pa hans siste unders0kelse pa skotskekysten 
(10.-23 . februar i ar) i enkelte omdder infeksjonsprosenten oppe 
i 40. Han sier at dlfeldigvis er de fisk han denne gang har unders0.kt 
meget svakt inhsert, men stasjonen far stadig inn fisk som er 
sa sterkt befengt at denne rna kasseres. Og det er ingen tvil om at 
Storbritannia vil fa de samme problemer med sin hjemmefisk om 
fa ar som kanadierne har idag. Og da blir selproblemet uten noen 
som heIst tvil tatt opp til alvorlig overveielse, og resultatet blir at 
bestanden av havert og steinkobbe vil bli redusert til et rimelig 
niva. Slik forholdene er der borte idag, virker det pa en utenfor
staende nesten like eiendommelig som indernes veming om garnle 
kuer. 

Det kan kanskje se ut som om jeg er imot at vi skaI ta yare 
pa seIstammen var, men det er jeg ikke. Det jeg vil peke pa med 
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denne artikkelen er at nar man setter igang en fredning av en 
dyreart, rna man vurdere dyreartens 0konomiske betydning ogsa, 
og ut fra det man vet om den, s0rge for at den ikke blir en belastning 
for deler av vart nreringsliv. Nar overholdelsen av frednings
bestemmelsene skal bli handhevet pa en slik mate som den blir 
nar det gjelder selene i Storbritannia, vil det 0delegge for natur
elskeren nar han neste gang vil fors0ke a verne om en dyreart 
sam trenger hjelp. For meget og for lite forderver alt, heter det. 
En rimelig selstamme har vi rad til aha, og den b0r vi ga inn for 
a skaffe oss og verne om, men nar det viser seg at verningen urimelig 
belaster naturgrunnlaget for deler av vart nreringsliv, rna frednings
bestemmelsene vrere sa elastiske at det kan gj0res inngrep f0r 
bestanden og dens beskyttere blir lagt for hat. 

Smanotiser. 
Farlige parasitter. 

To sma, tamme krakeunger (COTIJUS Cornix) ble i mai 1954 foret med ra 
innvoller av 0rret. Siden viste det seg at innvollene hadde vrert infisert med 
rundormer (nematoder). Mindre enn 18 timer senere d0de begge fuglene. 

KJERTELMAGE 

LUNGE 

xmAs 
Nematodenes fordeling pa de indre organene hOB den minste krakeungen. 96 



D0dsarsaken viste seg ved disseksjon a vrere at rundormene hadde gjennomboret 
proventrikkel, lunge, hjerte og lever (se figuren). Det ble fun net henholdsvis 
8 og 10 parasitter i de to fuglene . 

Universitetet i Bergen, som fikk parasittene til bestemmelse, kunne opplyse 
at de tilh0rte ordenen Dioctphynoidea, slekten Eustrongylides. Da det dreide seg 
om larver , lot parasittene seg ikke bestemme til art. 

Martin T. Anfinnsen 

Havert (Halichoerus grypus) fra England fanget i Rogaland. 

Den 9. januar 1959 fant Erling E. Sola en ungsel i fiskegarna sine utenfor 
Vigdel, Jreren. Selen, som var druknet, var merket London Zoo 5195. 

Direkt0ren for The Zoological Society of London, Dr. L. Harrison Matthews, 
forteller i brev til Stavanger Museum at dyret var en havert-hunn , merket 
2 dager gammel den 29. november 1958 pa Staple Island, en av Farne Islands 
utenfor kysten av Northumberland. - Tidligere er en havert , or. 3421, fra 
samme sted fanget pa innsida av Eiger0Y (ved Egersund) den 31. desember 1957 . 
Det var en hann, merket som nyf0dt pa Staple Island den 30. oktober 1957 . 

Zoological Society har merket en he! del havert pa denne maten bade pa 
Farne Islands, pa noen av 0yene utenfor kysten av Pembrokeshire i South Wales, 
og pa 0yer utenfor Vest-Skottland. Funn er meldt bl.a . fra Cork, Bretagne, 
Anglesey, Norge, Tyskland og Fref0yene, sa det er tydelig nok at disse dyrene 
kan farte viden om, ihvertfall leilighetsvis. 

Merkingene er et ledd i en vitenskapelig unders0ke!se over havertens biologi 
og har vrert utf0rt i flere ar allerede. En haper a fa opplysninger ikke bare om 
hvor langt dyrene kan dra bort fra hjemstedet, men ogsa om de kommer tilbake 
til de hjemlige strender nar de er blitt forplantningsdyktige, hvor lang tid det 
tar f0r de blir fullvoksne , hvor lengede lever osv. 

Holger Holgersen 

Bokanmeldelser. 

Zoologisk litteratur. 

Maske rna det vrere et dansk medlem af «Norsk Zoologisk Forening» tilladt 
at supplere Arne Hauknes' udmrerkede oversigt over norsk zoologisk litteratur 
for amat0rer i «Fauna» nr . 4 (1958) med et par danske vrerker, som norske 
amat0rer vil have brug for pa samme made, som jeg selv har haft stor glrede af 
at bruge «Norges Dyreliv» og «Handbok over Norges fugler». 

Der er jo stor lighed mellem Norge og Danmark, hvad dyreliv angar. N0glerne 
i «Danmarks Fauna» vii vrere anvendelig pa en del af de norske dyr, hvortil 
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norsk n0gle ikke er udarbejdet. Serien o mfatter nu 64 bind, hvoraf eksempelvis 
20 om biller og 8 om so mmerfugle. Fortegne!se over bindene (med priser) fas 
hos G . E. C. Gads forlag, K0benhavn. Aile bindene er rigt illustrerede. 

Vedf0rende dyreverdenens biologi henvises til 3.die og sidste bind af 
«Danmarks Dyreliv». Dette vrerk kan sikkert tiines pa de st0rre norske biblio
reker. 

H_ Givskov Dein 
Skoleinspekt0r 

Randers 

Edvard K. Barth: MAkeskrik. Gr0ndahl & S0n. 1947. 63 s. rikt illustrerr. 

Det er noen ar siden denne boken kom ut na, men allikevel synes jeg der er 
verdt og minne om den. Der er en koselig bok som lett og lekende forteller om 
fuglelivet pl\ Mons0Y· Hele boken ander av skjrergl\rd og sommer. Det er 
formelig slik at en kjenner sj0duften og h0rer makeskrikene. 

En m0ter de vanligste fuglene pa Mons0Y, vipa, maker , ender, terner og 
storspoven. Ved hje!p av et sjeldent bildemateriale lar forfatteren oss f0lge fugle
ungene fra det f0rste liUe hullet i egget til de spaserer rundt omkring. Mange 
bilder er ogsa viet foreldrene ivrig opptatt med mating og andre gj0reml\1. 

Teksten utfyller bildene pil en utmerket mate , og en fl\ r mange interessante 
og verdifulle opplysninger om disse fuglenes liv og yngelpleie. Forfatteren lar 
oss komme i kontakt med fuglene pa en slik m l\te at vi kommer pa «b01gelengde» 
med demo Vi lrerer a forsta deres oppf0Tsei og reaksjoner. I vl\rt land der naturvern 

er i sin spedeste begynnelse, er det nettopp slike b0ker vi trenger. 
Boken egner seg urmerker for de yngre amat0rzoologer. 

Arne Hauknes 

Foreningsmeddelelser. 
Arsberetning 1958 for 	Norsk Zoologisk Forening, Osloavdelingen. 

I. 	Styret har besratt av: Cando real. Hjalmar Munthe·Kaas Lund, formann 
Fotograf Dagfinn M01ler, varaformann 
Gymnasiast Else·Margrete Meidell, sekreta!r 
Stud. real. Sidse! Johansen, kasserer 
Stud . real. R olf W. Lie, styremedlem 
Stud. real. 0yvind Nordby, styremedlem 

2. Medlemstaller er pr. 5/3 1959: 220 betalende. 

3. Det er blitt holdt : 6 styrem0ter, 1 arsm0te , 4 m0rer og 5 ekskursjoner. 
4. Programmer for m0rene har Va!rt: 
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29/1: 	 Bestyrer Gunnar Dannevig: «Brislingunders0kelser i Skagerak» . 
Lysbilder. (Tilstede: 12.) 

27/ 2: 	 Cando real. Lauritz Somme: «Yellow Stone parken». Lysbilder. 
Konservator Edvard K. Barth : «Om fjell og fugl». Lysbilder. 
(Tilstede: 25.) 

27/3: 	 Cando real. Kjell Johansen : «Om bjorkemusa». Lysbilder. 
(Tilstede: 20.) 

30/10: Prof. dr. Hjalmar Broch : «Dyr og kulcur». (Tilstede: 30.) 
27/11: Arsmote. Filmaften. (Tilstede: 40.) 

5. 	 Programmet for ekskursjonene har vrert : 
16/3: Ekskursj on ved Valier , «Sporsno». Leder: Hj. Munthe·Kaas Lund. 

(Ca. 15 del takere.) 

22/5: Fugleekskursjon til LiHoykilen. Leder: Dagfinn Moller. 
(Ca. [5 deltakere.) 

1/6: Fugleekskursjon til Nesodden. Leder : Dr. Hermann Lovenskiold . 
(Ca. 60 deltakere.) 

5/6: Ekskursjo n til 0stensjo. Leder: Cando reaL Senstad. (Ca. 15 deltakere.) 
26/10: Ekskursjon til Universitetets Biologiske Stasjon i Drobak. Arrangert 

sam men med Hovedforeningen. (Ca. 40 deltakere.) 
6. 	 Etter aHe moter har det som vanlig ogsa iar blitt servert rundstykker, te og 

01 p i\ Zoo!. Jab. 
7. 	 Oppslutningen om Lnotene har vrert dilrlig, men til ekskursjonene bra. 

Det nye styret i Osloavdelingen er : 
Fotograf Dagfinn MoHer, formann 
Scud. real. 0yvind Nordby , varaformann 
Stud. real. Nils Helge Hekland, sekretrer 
Stud. real. Sidsel Johansen, kasserer 
Stud. philo l. Hilde Honningstad, styremedlem 
Elektriker Erling Stensrud , styremedlem 

Dagfinn Moller 
formanl! 
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