
 



 Om småhvalfangsten på 
Norskekysten og om våge 
hvalen 

Av Åge Jonsgård. 

Amanuensis cand. real. Age Jonsgård ved Statens 
Institut for Hvalforskning har sendt «Fauna» 3 artikler 
om småhvalfangsten på Norskekysten og vågehvalen 
som er hovedfangstobjektet. Første artikkel som vi 
presenterer i dette nummer av «Fauna», omhandler den 
nåværendt småhvalfangsts historie. I neste artikkel 
blir småhvalfangsten belyst ved statistikk, og i siste 
artikkel får vi høre om vågehvalens livshistorie. 

Første artikkel: 

Små hvalfangstens historie 
Ordet «småhvalfangst» forteller at det dreier seg om er. 

fangst av små hvalarter. Og de aller fleste hvalarter er små når 
vi sammenligner dem med giganten blant hvalene - blåhvalen - 
som med sin lengde på opptil 30 m og sin vekt 



Den tidligere småhvalfangst på Norskekysten, som bl. 
a. er beskrevet av dr. Brunchorst, dr. Armauer Hansen og 
konservator Grieg, var en typisk fjordfangst. Hvalfangerne 
oppsøkte ikke hvalen som i våre dagers hvalfangst, men 
hvalen «hjemsøkte rett og slett fangerne» på sin vandring i 
våre kystfarvann. Det var trange sund og fjorder, særlig på 
Vestlandet, som var åsted for fangsten; Telavaag, 
Skogsvaag og Bildø er de mest kjente. Fangsten foregikk 
på den måte at når det ble observert hval inne på vågen - 
det kunne f. eks. være kvitskjeving som alltid opptrådte i 
flokker, eller vågehval som ankom i ensom majestet eller i 
høyden et par stykker i lag -, ble vågen avsperret med en 
kraftig not. Kvitskjeving og andre særlig små arter ble 
deretter harpunert med håndharpun og dratt på land, 
mens relativt store arter som vågehval ble drept på en 
ganske spesiell måte. Fra robåter ble forgiftede jernpiler 
som forårsaket «blodforgiftning», skutt i hvalen, og 
vanligvis etter en dag eller to var den blitt så avkreftet at 
den kunne harpuneres og dras på land. Her ble den 
partert, og kjøtt og spekk som ble brukt til folkemat, ble 
fordelt mellom fangerne og oppsitterne etter bestemte 
regler. Nye giftige piler fikk man ved å dyppe pilspisser i 
betendte sår på drepte dyr. Slike piler ble benyttet helt til 
omkring 1890, fra da av ble vågehvalen avlivet med Krag-
gevær. Det hender at denne fangstmetoden blir praktisert 
på Vestlandet også i våre dager. 

Men denne form for småhvalfangst har fått sin arvtager 
i en «moderne» småhvalfangst som jeg i det følgende skal 
omtale nærmere. Det er vågehvalen (minka) som er hoved-
fangstobjektet, dessuten tas endel bottlenose og spekkhog-
gere. 

på opptil 150 000 kg er det største dyr som såvidt vi vet, 
har levet på jorden. 

«Småhval» er den vanlige benevnelsen på småhvalarter i 
motsetning til «storhvalartene». Det er vanskelig å definere 
begrepet småhval eksakt, men vi gjør iallfall ingen grov feil 
om vi sier at alle hvalarter som fullt utvokset er mindre 
enn ca. 12 m, kan henregnes til småhvalartene. Men dette 
betyr at av de ca. 65 tannhvalarter som finnes, vil alle 
bortsett fra en art - spermasetthvalen eller kaskelotten - 
være småhval. Når det gjelder våre 10 bardehvalarter, 
stiller saken seg derimot annerledes. Av disse er det bare 
to arter - vågehvalen og dvergretthvalen - som kan benev-
nes småhval. Dvergretthvalen forekommer forøvrig ikke på 
den nordlige halvkule, og den har heller aldri vært av øko-
nomisk betydning. 
Selv om småhvalene er representert ved mange arter, så 
finnes bare noen få i våre farvann, og omtrent samtlige av 
disse har vært eller er gjenstand for fangst. Det gjelder 
vågehval, bottlenose, spekkhogger, kvitfisk, grindhval, kvit-
5kjeving, kvitnos og nise. Riktignok har ikke alle disse ar-
tene vært like sterkt etterstrebet. Det er først og fremst de 
største artene, vågehval og bottlenose, dessuten også 
kvitfisk og spekkhogger, som har vært gjenstand for 
regelmessig fangst i sammenhengende perioder. Da jeg i 
det følgende bare skal omtale fangsten på Norskekysten, 
faller 2 av de nevnte artene helt eller delvis ut. Det gjelder 
bottlenosen og kvitfisken som i løpet av det siste 3/4 
hundre år har vært mer eller mindre kontinuerlig beskattet 
av bl. a. norske fangstfolk i havområdet mellom Færøyene, 
Island og Spitsbergen (bottlenosen) og i fjordene på 
Spitsbergen (kvitfisken). 

Småhvalfangsten på Norskekysten kan følges langt 
tilbake i tiden. Den omtales bl. a. i Kongespeilet, og selv om 
fangsten dengang og mange hundre år framover i tiden ble 
drevet på en meget primitiv måte sammenlignet med vår tids 
«moderne» småhvalfangst, så var den likevel betydningsfull 
for kystbefolkningen, iallfall på Vestlandet. 

Utviklingen av den nåværende småhvalfangst 
på Norskekysten. 

Småhvalfangsten begynte sist i 1920-årene på 
Mørekysten, og det var møringene som startet denne 
fangsten. At det nettopp ble møringene som først opptak 
jakten på vågehvalen, vil en bedre forstå når en ser 
nærmere på den 
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fangstvirksomhet som disse utøvet i tiden før 
småhvalfangsten tok til. Møringene hadde meget aktivt 
tatt del i bottlenosefangsten som i løpet av 1920-årene 
avtok sterkt. Bottlenosen ble fanget med harpunkanoner, 
og på fangstfeltet traff en også vågehval. Det hendte da at 
vågehval som søkte fangstfartøyet, ble harpunert. Det var 
gjerne reserveskytterne som for øvelsens skyld fikk prøve 
seg ved kanonen, samtidig som et tilskudd av ferskt kjøtt 
til proviantbeholdningen naturligvis var kjærkomment. 
Møringene hadde altså kjennskap til at det var mulig å 
fange vågehval med det utstyr som bruktes til 
bottlenosefangsten. 

Mens bottlenosefangsten i løpet av 1920-årene etter 
hvert ble en saga blott, var det to andre næringer som fra 
midten av 1920-årene blusset opp med Mørekysten som 
hovedfelt - brugdefangsten og størjefangsten. 

Brugden har fra gammel tid av vært fanget på Norske-
kysten. Fangsten har foregått periodevis, og siste periode 
som sluttet i midten av 1800-årene, varte ca. 100 år. 
Brugden ble dengang harpunert med håndharpun fra 
robåter, og til harpunlinjen ble det festet glasskuler som 
tjente som bremse og forårsaket at fisken ble «sprengt». Da 
brugden fra midten av 1920-årene igjen ble gjenstand for 
fangst, ble tildels denne gamle fangstmetode anvendt. 
Imidlertid hadde en et mer effektivt fangstvåpen i 
bottlenosekanonen som nå ble benyttet til brugdefangst. 

Makrellstørjen ble tidligere, særlig på Bergenskanten, 
fanget med håndharpun, line og glasskuler på omtrent 
samme måte som brugden. I midten av 1920-årene ble 
imidlertid harpungeværet tatt i bruk til størjefangst, 
hvilket resulterte i en betydelig bedrift, særlig på 
Mørekysten. Men fangsten sto på bare en kort tid; allerede 
i 1930 var størjeforekomstene så små at bedriften 
nærmest var opphørt. (Senere har fangsten tatt seg opp 
igjen). Størjefangerne festet glasskuler eller garnblåser 
(ballonger av seilduk) til harpunlinen og kastet det hele 
overbord etter å ha fått «fast fisk». Størjen dro da gjerne på 
line og blåser en halv times tid, da var den så «sprengt» at 
den lettvint kunne tas hånd om av fangerne. 

Det kan ikke være tvil om at utviklingen av brugde- og 
størjefangsten i siste halvdel av 1920-årene var den vesent-
ligste årsak til at møringene etter hvert også begynte å 
fange småhval. Småhval fantes særlig i sommertiden så å 
si utenfor stuedøren, og bottlenose-, brugde- og 
størjefangsten hadde gitt møringene det fangsttekniske 
grunnlag som var nødvendig for å ta hvalene. Dette i 
tilknytning til de dårlige tider i slutten av 1920-årene 
forklarer at møringene så seg om etter andre fangstobjekter 
som kunne gi fortjeneste. Vågehvalen ble da 
hovedfangstobjektet fordi den var mest verdifull og 
dessuten forekom relativt hyppig. 

Det var først og fremst småhvalkjøttet og det 
økonomiske utbyttet dette kunne gi, som fristet. Kjøtt fra 
storhval som ble fanget fra landstasjonene på 
Norskekysten ble også den gang, om enn i betraktelig 
mindre grad enn nå, brukt til folkemat, og 
småhvalfangerne var oppmerksomme på at også 
vågehvalens kjøtt var velsmakende. Men folk var ennå ikke 
«hvalkjøtt-minded», og at hvalfangerne de første år fikk 
avsetning på sine produkter, skyldtes hovedsakelig 
reveavlen som på den tid grep mer og mer om seg. 
Mesteparten av kjøttet gikk til revegårdene, bare noe av det 
beste biffkjøttet ble solgt til folkemat. 

Den første tid fanget møringene bare på Mørekysten, 
men allerede i 1933 utvidet de fangstområdet til også å 
omfatte Trøndelagskysten. Da kom også de første 
trønderne med i fangsten. 11934 grep fangsten ytterligere 
om seg, men likevel var det dengang bare ca. 20 båter 
som fanget på Møre- og Trøndelagskysten. Men da var 
også nordlendingene og østfoldingene begynt å fange 
vågehval. 

Fangsten nordpå begynte i Saltenfjorden i 1932, og 
den var direkte inspirert av møringene. I løpet av et par år 
ble Vestfjorden nordlendingenes hovedfangstfelt, og fra 
slutten av 30-årene av ble den et «allemannsfelt» hvor 
båter hjemmehørende fra Østfold til Troms deltok i 
fangsten. 

Mens trønderne og nordlendingene ble inspirert av 
mØringene, synes dette iallfall i mindre utpreget grad å 
ha vært tilfelle for østfoldingenes vedkommende. En 
østfolding som 
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Det som særpreget småhvalfangsten i siste halvdel av 
30-årene, var at fangere med tilstrekkelig store båter i 
stadig sterkere grad hjemsøkte de felter hvor det erfarings-
messig var mest hval. Fangerne fra Syd- og Vest-Norge del-
tok sammen med nordlendingene i Vestfjorden, og de første 
fangstbåter prøvde å fange på Finnmarkskysten. Men ikke 
nok med det. De første fangstbåter satte også kursen vest-
over til farvannene ved Skottland og Shetland, og nordover 
til Bjørnøya og Spitsbergen. Da krigen kom, ble imidlertid 
denne tendens til ekspansjon av bedriften foreløbig stoppet. 

Fangsten på Norskekysten ble opprettholdt under hele 
krigen med Vestfjorden som det aller viktigste fangstfelt. De 
gode avsetningsmuligheter og priser far kjøtt og spekk 
dengang bevirket også at småhvalfangsten i krigsårene var 
en meget lønnsom næringsvei. 

Etter krigen kom den ekspansjon av fangsten vestover og 
nordover som vi hadde fått den første forløper for umiddel-
bart før krigen. Fangerne fra Østfold og Vestlandet med der-
til skikkede fartøyer satte kursen vestover til Skottland, 
Shetland, Færøyane og Island og nordover til Barentshavet, 
Bjørnøya og Spitsbergen. På de nordlige felter deltok også 
nordlendingene. Men dette forhindret ikke at fangsten på 
Norskekysten - og særlig i Vestfjorden - ble opprettholdt av 
de mindre båtene (opptil 50 fot lange) som utgjør største-
delen av de fartøyer som deltar i småhvalfangsten. 

i 20-årene hadde deltatt i småhvalfangst ved Gibraltar i til-
knytning til landstasjonsfangsten der, fikk den ide å prøve 
spekkhoggerfangst på vårsildfeltet på Vestlandet. Han visste 
at spekkhoggerne opptrådte forholdsvis tallrikt på dette felt 
mens sildefisket sto på. Sammen med sin bror realiserte han 
planen i 1933. Samme år drev forøvrig også en Haugesunds-
båt spekkhoggerfangst på vårsildfeltet. Dette ga ikke bare 
opptakten til en fangst av spekkhoggere (under vårsildfisket) 
som varte helt til i slutten av 30-årene, og hvor både østfold-
inger og vestlendinger (inkludert møringer) deltok, men det 
ga også det direkte støt til at østfoldingene sommeren 1934 
prøvde å fange vågehval og dermed etter hvert kom med i 
den egentlige småhvalfangsten. Oslofjorden var østfolding-
enes første fangstfelt. 

Utviklingen av fangstutstyret og fangstmetodene. Jeg 
har tidligere nevnt at det særlig på Mørekysten fra midten 
av 1920-årene av utviklet seg en forholdsvis betydelig 
fangst av brugde og makrellstørje. Den nøye forbindelse 
mellam denne fangstvirksomhet og småhvalfangsten 
fremgår klart av den fangstteknikk som møringene 
anvendte da de begynte med småhvalfangst. Småhvalen ble 
harpunert ved hjelp av bottlenosekanoner som jo var de 
«moderne» brugdefangeres fangstvåpen, forøvrig var 
fangstprinsippet nøyaktig det samme som størjefangerne 
brukte. Garnblåser ble festet til linen, og etterat hvalen var 
harpunert, dro den - hvis det 
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40 fot, og det forekom «hvalbåter» som til og med manglet 
dekk og vinsj. Særlig vinsjen er viktig fordi vågehvalen 
synker etter at den er drept, og det er nærmest 
ubegripelig hvordan mannskapet på en båt uten vinsj 
kunne greie å få hvalen opp. 

Men allerede etter kort tid ble det klart at de aller minste 
båtene ikke greidde konkurransen om vågehvalen, og i midten 
av 30-årene besto småhvalfangstflåten av dekkete båter på 
størrelse fra ca. 35 til ca. 50 fot. Sist i 30-årene fikk flåten et 
tilskudd av større båter (fra 50 til 80 fot lange), vesentlig fra 
Møre samt noen fra Nord-Norge. Det var disse som i 
etterkrigsårene ble satt inn i den før omtalte fangst på fjerne 
farvann. 

De harpunkanoner som ble benyttet den første tid, var som 
nevnt såkalte bottlenosekanoner som gjerne tidligere hadde 
vært benyttet til bottlenose- eller brugdefangst. Kanonen ble 
montert i baugen på en puller av tre som ble staget 

Fig. 2. En vågehval som er dratt opp på land, fotografert like før opparbeidelsen 
skal begynne. 

ikke var dødskudd - linene med garnblåser utenbords. 
Garnblåsene forårsaket da at hvalen ble utmattet av å dra 
dem gjennom sjøen, samtidig som de røbet hvalen når den 
var «nede», og dermed bevirket at fangerne lettvint kunne 
komme den på passe skuddhold når den skulle omskytes 
og avlives. Det skulle vise seg at nettopp denne fangstmåte 
etter hvert også ble adoptert av fangere fra andre 
landsdeler som til å begynne med hadde prøvet andre 
metoder. De første nordlendinger som begynte 
småhvalfangst, harpunerte hvalen, ga så ut opptil 300 
favner line og gjorde enden fast til båten. Hvis hvalen bare 
hadde fått et ufarlig skudd, var det den som behersket 
situasjonen og ikke mannskapet. Det hendte at hvalen 
slepte båten av sted i timevis, og det har forekommet 
tilfelle hvor situasjonen ble så prekær at linene måtte 
kuttes. 

Den nevnte anvendelse av garnblåser under fangsten 
brukes forøvrig ikke lengre av hvalfangerne med store 
båter (vanligvis 6-80 fot). De benytter nå «storhvalfangst-
prinsippet». Hovedlinene går fra en hydraulisk vinsj gjen-
nom en blokk i toppen av masten. Denne blokken står i 
forbindelse med en fjærnordning som demper eventuelle 
rykk når hvalen løper ut eller når båten i dårlig vær 
slingrer under opphivningen av hvalen. 

Båtene var i den første tid små, vanligvis mellom 25 og 

Fig. 3. Vågehval klar til å taes ombord ute på feltet. En kan se åpningen i 
rekken, og bommen som står ut fra den motsatte rekke. Legg forøvrig merke 
til mannen på taket av styrehuset. Han manøvrerer båten derfra 
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med 3-4 jernstenger. Imidlertid var ikke båtene bygget med 
henblikk på å tåle den påkjenning som bruken av en kanon 
medførte. Etter et par skudd var kanonen som regel løs i 
pulleren, og i mange tilfelle var den da farligere for skytteren 
enn for hvalen som skulle harpuneres. Det forekom iallfall 
flere alvorlige ulykker på denne tid på grunn av svikt i 
baugen og dårlig montering. Den mistro fangstfolkene den-
gang hadde til fangstutstyret, illustreres kanskje best ved at 
det var vanlig å prøveskyte kanonen ved å feste et snøre til 
avtrekkeren, stille seg bak styrehuset og trekke av. Men 
etter hvert som småhvalfangsten stabiliserte seg som 
næring, ble båtene forsterket - særlig i baugen - og 
førsteklasses bedrifter tok opp fabrikasjon av kanoner og 
harpuner. Dette skjedde i midten av 30-årene. 

Det første problem som melder seg for mannskapet når 
en skute drar ut på småhvalfangst, er å finne hval. I den 
første tid sto en mann i baugen eller på styrehustaket og 
speidet etter hval, men det viste seg snart at dette ikke var 
tilstrekkelig. Man ordnet seg da med utkikspost i masten. 
Møringene og trønderne benyttet en leider som førte til en 
treplatt festet oppe i masten. På denne platten satt eller sto 
utkiksposten. Nordlendingene brukte vanligvis en trestige 
som var reist langs masten, og utkiksposten ble plasert 
oppe i stigen. Etter hvert kom de første tønner i masten, 
men først i 1939 da fangsten var blitt betinget av 
konsesjoner, ble tønne påbudt som obligatorisk utstyr. 

Under jag på hval er en riktig manøvrering av båten na-
turligvis av den største betydning. Manøvreringen foregikk 
de første år fra styrehuset, og det sier seg selv at både 
dårlig utsyn og motorlarm skapte vanskeligheter. Men i 
midten av 30-årene løste hvalfangerne dette problem ved å 
montere ekstra styreanordning og apparatur far regulering 
av motoren på styrehustaket. Fra styrehustaket hadde 
rormannen full oversikt når hvalen ble jaget. 

Det er en kjennsgjerning at mange hval til å begynne 
med gikk tapt etter at de var drept. Dette hendte oftest i 
ruskevær, og den alminneligste årsak var at linen røk på 
grunn 

av kraftige rykk når båten slingret. Situasjonen var særlig 
prekær når hvalen ved hjelp av vinsjen skulle hives opp til 
overflaten. For å dempe rykkene utstyrte hvalfangerne seg 
med en fjæranordning som ble montert enten langs 
masten eller langs rekken, og som via en blokk hadde for-
bindelse med linene. Slike fjæranordninger ble påbudt i 
1939, men var allerede et par år tidligere tatt i bruk på 
flere av fangstbåtene. 

Men det var ett problem som alt fra starten av hadde 
meldt seg og som innsiktsfulle og dyktige hvalfangere etter 
en tid løste på en fortrinlig måte. Før jeg nærmere omtaler 
dette, er det imidlertid nødvendig å peke på fangstforhol-
dene den første tid. 

Hvalen ble fanget i fjorder langs kysten eller i nærheten 
av kysten. Deretter ble den slept til lands. Det gjaldt da å 
finne en plass hvor man kunne flense den, og det var ikke 
alltid like lett. Selv når plassen var funnet, viste det seg 
ofte at den største vanskeligheten sto igjen, nemlig å dra 
et opptil 10 000 kg tungt dyr opp på land. Dette foregikk 
ved hjelp av wire og talje, og svært ofte hendte det, at et 
eller annet uforutsett forårsaket at opphivingen ble et slit 
og en tålmodighetsprøve av dimensjoner. Etter at 
opphivingen var fullført, hvalen opparbeidet og kjøtt og 
spekk brakt ombord i fartøyet, sto det tilbake å finne 
avsetning på produktene. Kjøttet ble da enten solgt i 
«småsalg» til revegårder og privathusholdninger, eller det 
ble solgt under ett til nærmeste mottaker. 

Nærmeste mottaker, jo - det var også et problem den-
gang. Eller hva sier De til at f. eks. fangerne på Nordmøre 
og Trøndelagskysten de første årene var nødt til å gå til 
Trondheim for å få avsetning på kjøtt og spekk? Og som 
regel med produktene fra bare en enkel hval av gangen 
fordi hvalen måtte opparbeides på land. Det er ikke rart at 
fangerne spekulerte på hvordan de skulle ordne seg far å 
få hvalen opparbeidet ombord på fangstbåten ute på feltet. 

Allerede tidlig i 30-årene hadde enkelte fangere med til-
strekkelig store båter tatt små vågehval ombord ute på fel 
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tet rett og slett ved hjelp av talje i masten. Store vågehval 
ble som regel slept i land, men hvis fangsten foregikk langt 
fra land og været var fint, hendte det at fangerne parterte 
hvalen på feltet. Det foregikk på den måte at taljetauet fra 
taljen i masten ble fastgjort til en av sveivene (forlemmene) 
på hvalen, som deretter ved hjelp av vinsjen ble løftet høyest 
mulig i sjøen. Så ble den delt i 3 eller 4 deler beroende på 
størrelsen. Gjennomskjæringen på yttersiden skjedde fra 
robåt. Stykkene ble så i tur og orden tatt ombord og opp-
arbeidet. Metoden var tungvint, og i dårlig vær rett og slett 
farlig. Det var særlig østfoldingene som praktiserte denne 
metoden under fangsten i Oslofjorden, hvor det praktisk talt 
bare forekom store vågehvalhunner. 

Men alt dette var likevel forløper for det som kom. I slut-
ten av 1930-årene lykkedes det fangerne å finne en metode 
til å ta selv store vågehval ombord ute på feltet. I rekken på 
den ene side av båten ble det laget en ca. 2 m bred åpning. 
På den annen side ble en bom av tre eller hult jernrør satt i 
en skråstilling utover med basis støttet mot lukekanten over 
rommet midtskips. Til enden av bommen ble festet en talje 
med wireløper. Wirens ende ble festet til hvalens hode eller 
haleparti, og ved hjelp av vinsjen ble hvalen dratt ombord 
gjennom åpningen i rekken og ble liggende på tvers av båten 
midtskips, som regel med hodet og halepartiet rakende 

Fig. 5. Vågehvalkj¢tt som avkj¢les på trerister på dekk. 

utenfor rekken. Et par menn ble så satt til å opparbeide 
den. Mens dette pågikk, var det øvrige mannskap på utkikk 
etter en ny hval eller kanskje igang med nytt jag. 
Fangsteffektiviteten ble dermed sterkt forøket. Istedenfor å 
slepe hvalen i land og av den grunn kanskje miste mange 
timer på feltet under ideelle fangstforhold, ble det nå mulig 
«å smi mens jernet var varmt». Riktignok finnes det ennå 
båter som er såvidt små at store vågehval ikke kan tas 
ombord ute på feltet. Disse båter opererer gjerne på felter 
(f. eks. Vestfjorden) hvor det er kort avstand til et høvelig 
sted i land der hvalen kan dras opp og opparbeides. 

Jeg har tidligere pekt på at vågehvalen synker etter at 
den er avlivet. Når været var dårlig, forårsaket dette både 
tap av hval og store vanskeligheter med behandlingen av 
hvalen. Men allerede fra midten av 30-årene benyttet små-
hvalfangerne samme metode på vågehvalen som en bruker 
for å holde storhval flytende under «flagging». Hvalens buk-
hule ble fylt med luft ved hjelp av et hult spyd forbundet 
med lufttanken ved en gummislange. Nå blir alle vågehval Fig. k. En vågehval som blir opparbeidet ombord. Bom~nen som benyttes 

under «innhivingen» av hvalen, sees tydelig ved hvalens haleparti. 
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statsadvokat reiste i 1936 tiltale mot endel fangere idet 
han mente fangsten var ulovlig, og i 1937 fikk han 
medhold av Høyesterett i sitt standpunkt. 

Småhvalfangsten sto da i fare for å bli nedlagt, men en 
rekke fangere henvendte seg til det daværende Handels-
departement som så tilrådde at fangsten ble gjort betinget 
av en midlertidig konsesjonsordning: Ved Kgl. resolusjon 
av 12. november 1937 ble Handelsdepartementet 
bemyndiget til inntil videre å meddele konsesjoner for 
fangst av vågehval. 

Det første reglement for fangst av vågehval ble fastsatt i 
1939, og det er det samme reglement som gjelder i dag, 
bortsett fra enkelte skjerpende bestemmelser vedrørende 
kravene til båter og utstyr. Dessuten er fangsttiden senere 
regulert idet det fra og med sesongen 1950 ble gjennomført 
en 3 ukers fredning i juli, og fra og med 1952 en 6 
måneders sesong, inkludert fredningen i juli. Den tillatte 
fangsttid er for tiden fra 15. mars til 30. juni og fra 22. juli 
til 14. september. 

Under fangsten er myndighetene representert på feltet 
ved en hvalfangstkontrollør, hvis viktigste oppgave er å 
påse at reglementet blir overholdt. 

Jeg skal ikke her komme nøyere inn på reglementet 
(interesserte henvises til en artikkel av hvalfangstinspektør 
Harald Østby i «Norsk Hvalfangsttidende» nr: 12, 1953), 
men jeg vil gjerne peke på at hvalfangerne sender 
myndighetene spesielle oppgaver over hver fanget hval. 
Disse oppgaver danner grunnlaget for statistikken over 
småhvalfangsten som er av stor betydning bl, a. til 
vurdering av beskatningens virkning på 
vågehvalbestanden. 

fylt med luft etter at de er avlivet, enten de tas ombord ute 
på feltet eller i sjeldnere tilfelle slepes i land. 

Alle disse forbedringer av fangstmetodene var skjedd i 
løpet av 30-årene, og dette ga grunnlaget til den 
geografiske ekspansjon av bedriften som fant sted like etter 
at krigen var slutt. Men derved skjedde det også en 
forandring med småhvalfangsten som trenger en nærmere 
forklaring. 

På den ene side har vi kystfangerne som med 
forholdsvis små båter opererer i kystnære farvann. De 
fanger vågehval som nå praktisk talt alltid opparbeides 
ombord. Kjøttet blir skåret i passe stykker som avkjøles på 
trerister på dekk, og kjøtt og spekk leveres så omgående 
hos nærmeste oppkjøper. Deretter er fartøyet klart til ny 
tur på feltet. 

På den annen side har vi fangerne som fanger i «fjerne 
farvann». Disse har større båter og utstyrer seg med is før 
de forlater norsk havn. De kan operere på feltet ca. 3 uker 
etter at første hval er fanget uten at kjøttet tar skade. 
Kjøttet blir også på disse båter først avkjølt på trerister på 
dekk, og ises så i rommet. Den første tid ble kjøtt og is lagt 
lagvis, men for et par år siden begynte fangerne med en 
annen metode. Kjøttet ble etter avkjølingen på dekk lagt i 
rommet i haug amhyllet av en kappe av is. Det har vist seg 
at kjøttet på denne måte ikke bare holder seg friskt, men 
også beholder sin naturlige farve. 

Småhvalfangstens hovedprodukt er kjøttet, men 
spekket er også verdifullt og blir selvfølgelig tatt vare på. 
Skjelettet og innvollene derimot blir kastet på sjøen, 
bortsett fra leveren som iallfall noen av fangerne tar med i 
land. 

          Unormalt vintertrekk av 
fiskemåke                                        
Av Holger Holgersen. 

Myndighetene og småhvalfangsten. 

Jeg har tidligere pekt på at småhvalfangsten for alvor 
grep om seg i midten av 30-årene, og det er naturlig at 
Hvalrådet - som er myndighetenes rådgivende organ 
vedrørende all norsk hvalfangst - fant det nødvendig å ta 
fangsten opp til drøftelse. Inntil da hadde hvem som helst 
anledning til å delta, og det var ingen kontroll med båter, 
utstyr etc. Imidlertid inntraff en episode som fikk store 
konsekvenser. En 

Den 1. februar 1954 oppholdt en av Stavanger 
Museums ringmerkede fiskemåker (nr. 43 874) seg 
sammen med noen artsfrender på greven av Nova Goa's 
gods i nærheten av 
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Tomar, Portugal. Fuglene har antagelig vært trette, ellers 
ville de neppe latt egnens ungeflokk komme seg så nær 
innpå livet som de gjorde. Et steinkast gjorde det av med 
den ene måken, noe som greven sterkt beklaget. For, som 
han skrev, disse fuglene er ikke ofte å se ved Tomar, og det 
var synd at de skulle bli mottatt på en slik måte. Men 
resultatet ble iallfall at museet fikk melding om et funn 
som var langt utenfor det vanlige når det gjelder våre 
fiskemåker, og - som det etter hvert viste seg - det første av 
en rekke på seks som alle må karakteriseres som 
usedvanlige. 

Tomar ligger omtrent midt i Portugal og langt syd for 
det som tidligere var det sydligste finnested for en norsk 
fiskemåke, nemlig La Rochelle på den franske vestkyst 
(46°10' N). Her og i de nærmeste distrikter er funnet fire 
norskmerkte fiskemåker, i Bretagne enda to til, og man 
må kunne fastslå at disse seks (november til februar) 
sammen med to funn i Eire (oktober, januar) angir 
yttergrensene mot syd og vest for vår bestands normale 
overvintringsområde (se kartet). Funnene er nemlig gjort 
i forskjellige år og kan derfor ikke skyldes eksepsjonelle 
forhold en enkelt vintersesong. Tallrike gjenfunn viser at 
storparten av vår bestand utenfor rugetiden streifer 
omkring vesentlig i Nordsjøområdet med Kanalen, mens 
bare få drar lenger bort enn dette. 

Tomar-funnet ble ikke stående lenge alene. Omkring 
20. februar ble nr. 507 759, en fugl fra Grønningen fyr 
utenfor Kristiansand S, skutt ved Vila Velha de Rodao, 
også i Portugal og nokså langt inne i landet. Omtrent 
samtidig ble det meldt at nr. 507 111, fra Talakshavn i 
Sandar, var skutt ved Alcala de los Gazules i provinsen 
Cadiz i Spania, nesten så langt syd som arten er kjent å 
forekomme på sine vandringer. Det er kanskje her på sin 
plass å minne om at fiskemåken ruger i nord- og 
nordØst-Europa, med de sydligste hekkesteder i Kent og 
Sussex og de vestligste i Irland. Utenfor rugetiden finnes 
den så langt sør som i Middelhavet. For Portugal angir 
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synes den ikke å være her, etter de foreliggende sparsomme 
opplysninger. 

vingetrost i England, alle funnet døde eller døende og under 
forhold som i følgeskrivene antydes ved uttrykk som «fros-
set ihjel», «overiset og meget forkommen av kulde», «snøvær 
og storm», «snøvær» osv. Fyldige opplysninger ble gitt i 
etpar brev fra Cornwall: «We have had very large numbers 
of lapwing in and around the town during the last few days 
due to the severe weather. The bird from which the ring 
was taken (vipe nr. 62 265, f. d. 1. febr.) was in a state of 
exhaustion and eventually died, although we tried to revive 
it by placing it in a heated greenhouse.- - -Thousands of 
redwings driven to West Cornwall by the icy conditions 
throughout England have found little respite this week 
(brev datert 6. febr.) from the cold and hunger that they 
sought to escape. This year's exceptionally severe 
conditions has driven them southward in large numbers in 
their desperate search for food. Many are dropping dead 
daily along the sidewalks in Cornwall through starvation 
and exposure to cold. For the past few days seagulls have 
been constantly perched on rooftops inland, waiting for 
householders to throw bread in their gardens, which are 
still covered with hard, packed snow.. 

Også fra Frankrike og Spania, der opplysningene oftest 
er mere sparsomme, kom det melding om at ekstra-
ordinært hardt vintervær drev flokker av gråtrost og viper 
inn over landet fra nord, og at mange bukket under. Fra 
Portugal kommer så til slutt en melding som på en 
utmerket måte supplerer de øvrige. Geoffrey M. Tait, 
Oporto, skriver nemlig i brev av 9. mars: -Owing to more 
than usual east wind and owing to the cold weather in 
NW Europe this winter, this has been a very successful 
season for recovery of ringed birds on the coast of 
Portugal.» 

Sammenlagt danner alle disse tilfeldige opplysninger et 
tydelig bilde av et kraftig vintervær, med frost og 
snøstorm, som i siste del av januar satte inn over et større 
område i norvest-Europa, og som berørte store mengder 
norske fugl, bl. a. de som overvintret på de Britiske øyene 
og i landene nærmest Kanalen. (Den videre utstrekning av 

 

Imidlertid ble også andre funn, fra områder lenger nord, 
meldt. til museet. Den 9. februar ble en fiskemåke fra 
Tingelsete ved Egersund (nr. 507 908) skutt nær Bilbao i 
NordSpania, og 8. og 24. i samme måned ble to andre (nr. 
506 546 og 508 375), henholdsvis fra Sandar i Vestfold og 
Fana i Hordaland funnet død eller skutt i Gironde i det 
sydvestlige Frankrike. 

Alle disse seks gjenfunn ligger utenfor det som ovenfor 
er kalt det normale vinterområde for de norske fiskemåker. 
Fra de perifere delene av dette kom ytterligere en melding 
fra Eire (10. febr.), og fra området forøvrig en rekke funn i 
januar-februar, derav ett i Danmark så tidlig som 17. 
januar, de fleste fra siste del av denne måned og første 
halvdel av februar. På kartet er alle våre gjenfunn fra 
vinteren 1953/54 tegnet inn.* 

Av de ialt 17 fiskemåker ble 5 funnet døde og 6 fanget 
mer eller mindre utmattet og forkomne, tildels tatt i pleie og 
sluppet løs etter at de ved fornuftig stell hadde kommet til 
krefter igjen og kunne klare seg selv. 

For 11 av disse fuglene kunne det faktisk se ut som om 
det var selve vinteren, med dårlig vær og matmangel, som 
tok livet av dem eller holdt på å gjøre det. Denne antagelse 
blir styrket ved opplysninger som ble gitt i forbindelse med 
rapporter om ringfunn av andre arter. En tid kom det slike 
meldinger praktisk talt dagstøtt til Stavanger Museum, og 
ikke sjelden opptil 3 og 4 samtidig. Påfallende var hyppig-
heten av gjenfunn nettopp i tiden siste del av januar - 
første halvdel av februar, og sammenlignet med andre år 
var det påtagelig at svært mange av finnerne meldte om 
dårlig vær i forbindelse med funnet. 

Som eksempel kan jeg nevne hettemåker i England, 
Frankrike, Nederland og Danmark, viper i England og 
Spania, rød* Siden er det kommet melding om et syvende 
funn, en fiskemåke fra Jæren fanget i februar ved Mafra, 
Portugal, 38°55' N. 
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området mot øst og nord spiller ingen rolle i denne forbin-
delse). Mange av dem bukket under, andre ble berget ved at 
folk tok seg av dem. Men mange ga seg ut på vandring på 
nytt nå på ettervinteren, lenge etterat høsttrekket var av-
sluttet, i et desperat - men sikkert høyst ufrivillig og ube-
visst - forsøk på å redde seg ved å dra sydover, i eller foran 
uværet. 

F i s k  m e d  f a r g e l ø s t  b l o d  
A v  H j .  B r o c h  

på grunnlag av professor dr. J o h a n T. R u u d s 
foredrag på møte i Norsk Zoologisk Forening og hans 
artikkel i «Nature": Vertebrates without Erythrocytes 
and Blood Pigment. 

Mest påtagelig ble da dette for fiskemåkens 
vedkommende, fordi uværet førte en del av dem langt syd for 
deres normale vinterområde. Men samtidige ringfunn av 
arter som vipe, gråtrost og rødving viser at også flere arter 
ble berørt. For disse tre sistnevnte strekker imidlertid det 
normale overvintringsområde seg så langt mot syd at de 
enkelte gjenfunn fremdeles lå innenfor dette. Funn av disse 
arter alene ville således ikke virke det minste merkelige, og 
derfor måtte det en fugl som fiskemåken til for å gjøre denne 
senvinters flytningen så iøynefallende. 

Jeg må til slutt gjøre oppmerksom på at jeg har bygget 
bare på de opplysninger som er kommet frem i meldinger om 
gjenfunn, ikke på nøyaktige meteorologiske data. Et nøye 
studium av værkartene for perioden januar-februar ville 
sikkert bringe interessante detaljer for dagen, gjerne også i 
forbindelse med andre merkesentralers gjenfunn. 

Energiutviklingen i den dyriske organisme er i 
hovedsaken basert på oksydasjon og surstofftilførselen 
spiller derfor en hovedrolle for organismen. Muligheten for 
energiutvikling beror ikke bare på mengden av tilgjengelig 
surstoff i det omgivende miljø (luften, vannet). Så lenge 
kravet til energiutvikling er forholdsvis lite og så å si jevnt, 
la oss si hos fastsittende eller trege dyr som t. eks. 
hydroider, koralldyr, maneter og pigghudete, vil det kreves 
forholdsvis lite surstoff og  det beskjedne behov kan dekkes 
ved at surstoffspenningen i organismen holdes i likevekt 
med spenningen i det omgivende miljø. Teoretisk kan vi si at 
kroppsveskeomløpet (eller kanalsystemet for 
vannsirkulasjonen i kroppen t. eks. hos manetene) bare 
behøver å holde likevekten mellom det ytre og det indre 
miljø. Det skjer ikke noen påtakelig oppstuving av surstoff i 
kroppen. 

Forholdene endrer seg, når vi kommer høyere oppover i 
dyreriket, hvor livsvirksomheten knyttes sammen med ster-
kere, mere konsentrerte energiutviklinger (kraftigere og 
raskere bevegelser). Her må organismen for påkommende 
tilfelle sørge for en høyere konsentrasjon av surstoff i krap-
pen enn den omgivelsene til hver tid gjennomsnittlig kan by 
den på grunnlag av ballanseprinsippet alene. Organismen 
må ty til akkumulasjonsforanstaltninger, innføre akkumula-
sjonsprinsippet for å bruke et skjematisk uttrykk. 

Som surstoffakkumulatorer nytter dyra forskjellige kje-
miske forbindelser (vanlig kobberholdige hemocyaniner eller 
jernholdige hemoglobiner) som evner å knytte til seg for-
holdsvis store mengder surstoff, men på en så løs måte at 
surstoffet igjen blir avgitt med letthet, der det trenges. 

Summary. 

During and after a cold spell of weather in NW Europe in 
late January 1 9 5 4 ,  six Norwegian-ringed Common Gulls 
were recovered far south of the normal winter range for our 
populations of this species. These and other recoveries, 
together with detailed information in letters reporting the 
recoveries, indicate that both the gulls and other Norwegian 
migrants, wintering in Britain, N. France etc., were then 
forced to renew their southward movement and were driven 
ahead of the weather, to S. France and the Iberian 
Peninsula. The map shows the normal winter range of 
Norwegian Common G u l l s ,  and our recoveries during the 
winter 1 9 5 3 / 5 4  (Stavanger Museum rings). 

6 9  
6 8  



fra Syd Georgia som Steinar Olsen tok med tilbake i 1951, 
viste at røde blodlegemer manglet hos fisk med fargeløst 
blod. 

På det norsk-engelsk-hollandske tokt med «Enern» i 
1953 for hvalmerkning hadde Ruud besluttet seg til å 
gjøre noen undersøkelser over disse fiskene med fargeløst 
blod og hadde med nødvendig apparatur. Resultatet av 
undersøkelsene omtalte han i møtet i Norsk Zoologisk 
Forening 1. april 1954 og jeg skal med hans samtykke her 
kort gjøre rede for hans resultater som samtidig er blitt 
offentliggjort i det engelske tidsskrift «Nature» (1954, Vol. 
173, s. 848). 

Det er påfallende at fisk med fargeløst blod etter det vi 
vet i dag bare finnes i en familie, Chaenichthyidae som 
omfatter 13 eller 14 arter. En av dem, Champsocephalus 
esox (med fargeløst blod), er kjent fra Falkland-øyene og 
Patagonia, altså nord for den antarktiske konvergens, 
mens alle de andre artene bare er funnet i antarktiske 
farvann sør for den antarktiske konvergens. For tiden vet 
vi at 5 av artene har fargeløst blod, foruten den nevnte 
patagoniske arten Pseudochaenichthys georgianus, 
Champsocephalus gunnari, Chaenocephalus bouvetensis og 
Ch. aceratus. Den siste - hvalfangernes «hvite 
krokodillefisk» - er den største og kan bli 60 cm. lang eller 
mere. 

Det lyktes Ruud å undersøke forholdene hos 4 
eksemplarer av denne arten. Når han ikke fikk fatt i flere, 
kommer det av at disse «hvite krokodillefiskene» i den 
antarktiske sommertiden antakelig søker nedover til større 
dyp. Bare i vintertiden opptrer de mere alminnelig på 
grunnere vann ved Syd Georgia og de to andre artene med 
fargeløst blod er ikke alminnelige inne i fjordene. Ruud var 
der bare en kortere tid i desember, altså i den antarktiske 
midtsommertid. 

Blodet hos krokodillefisken er nesten helt vannklart, 
bare med en svak gullig-hvit fargetone, og på 2-3 minutter 
koagulerer det til en bløt gele. Utstrykninger farget med 
Grünewald - Giemsa bekreftet at det ikke finnes røde blod-
legemer, bare noen hvite i blodet. 

Bestemmelsen av surstoffinnholdet ga som resultat at blo 

Hemocyaninene finner vi hos mange hvirvelløse dyr. De 
kan ha de forskjelligste farger slik som hos børsteormene, 
hvor noen har gult eller blått, andre kanskje fiolett eller 
grønt blod; men meitemakkene har rødt blod og her er 
fargestoffet hemoglobin. Men det er felles for alle 
hvirvelløse som har farget blod at fargestoffet er oppløst i 
blodvesken (plasmaet). De hvirvelløse dyra har bare hvite 
(fargeløse) blodseller, lymfocyter. 

Hvilveldyra har rødt blod. Blodfargestoffet - hemoglobin 
- er her knyttet til noen spesielle blodseller, erythrocytene 
som har fast form (mest sirkelrunde, linseformige hos de 
fleste pattedyra, hos andre av pattedyra og ellers oftere 
ovale); vi omtaler dem vanligvis som «de røde blodlegeme-
ne». Hos pattedyra er de kjerneløse, mens de ellers hos 
hvirveldyra har sellekjerne. 

Surstoffet som er bundet til de røde blodlegemene 
danner en «støtpute» som gjør at hvirveldyra alt i alt er 
livligere, mere aktive enn de fleste andre dyregruppene og 
de har også en høyt utviklet evne til å ta krafttak, når det 
trenges. Om de i slike høve blir «anpustne» etter 
anstrengelsen, varer det vanlig ikke lenge, før de røde 
blodlegemene har regenerert det inngrepet i 
surstoffreservene som ble nødvendig på grunn av 
kraftanstrengelsen. 

Våre hvalfangere i Sørishavet har likevel lagt merke til 
noen fisker som de betegnet som «blodlause», da de 
mangler rødfarge. Professor Johan T. Ruud hørte om dem, 
da han på toktet med «Vikingen» var innom Syd Georgia 
sammen med Johan Hjort i 1929, men tok det nærmest 
som en spøk, til amanuensis D. Rustad viste ham 
fotografier av en «hvit krokodillefisk», han hadde tatt ved 
Bouvet-øya på «Norvegia»-ekspedisjonen 1927-28. Rustad 
hadde også lagt merke til at blodet hos denne fisken var 
fargeløst. 

F. Beyer brakte med seg hjem fra «Bratteg»-
ekspedisjonen noen eksemplarer av en art fra havnen i 
Punta Arenas (nå kaldt Magallanes, ved Magalhåesstredet) 
som hadde fargeløse gjeller, da den var levende. 

Undersøkelsen av en blodprøve fra fisk med fargeløst blod 
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det bare kan oppta om lag 0,7 volumprosent surstoff, 
mens det sammenlikningsvis hos et par andre antarktiske 
fiskearter med rødt blod ble funnet et surstoffinnhold på 
godt og vel 6 volumprosent, d.v.s. det samme som vi 
finner hos fiskene i våre farvann. 

Blodets surstoffinnhold hos den hvite krokodillefisken 
holder seg i virkeligheten omkring de samme verdiene, vi 
finner i plasmaet hos andre fiskearter. Dette synes å vise 
at disse fiskene med fargeløst blod bare kan oppta surstoff 
ved fysisk løsning og at de sakner evnen til å akkumulere 
surstoff kjemisk slik at de kan øke surstoffmengden over 
surstoffprosentene i det omgivende miljø. 

Det er nevnt tidligere at fangstfolkene mener at fiskene 
med fargeløst blod vesentlig er å finne i kystfarvannene 
ved Syd Georgia i vintertiden, altså når temperaturene der 
er lave. De eksemplarene Ruud fikk undersøkt, skrev seg 
fra steder, der vanntemperaturene ikke nådde opp i + 2° 
C. Det er normalt for vannet i antarktiske områder at det 
har lave temperaturer (mellom = 1,7° og + 2° C.) og at det 
er godt «gjennomluftet», altså forholdsvis surstoffrikt og 
derfor gunstig for disse fiskene. Men også under disse 
forhold må vi gå ut fra at individene er lite tilbøyelige til 
større kraftanstrengelser (som ville medføre sterkere 
innhogg i kroppens (blodets) surstoffbeholdning) og etter 
alt å dømme er de da også tregere enn andre, «normale» 
fiskeslag. En art som den hvite krokodillefisken med sitt 
store, breie hode og et veldig gap, fører høyst sannsynlig 
en tilværelse i smak med breiflabben hos ass, ligger rolig 
på bunnen og venter så å si på at en godbit skal vandre 
rett inn av låvedøren på den. 

På den andre siden er kroppsbygningen i full samklang 
med kravene om en stor respiratorisk overflate. Hele gjelle-
appatet er forholdsvis stort. Dertil er hele familien bl. a. 
særmerkt ved at alle artene har en naken (ikke skjellkledd) 
kropp, noe som kunne peke i retning av at disse fiskene 
muligens også har stort hudåndedrett i likhet med 
amfibiene. Dette er imidlertid ennå bare en arbeidsteori 
som 
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det vil kreve mere inngående undersøkelser å bevise enn 
Ruuds begrensede tid og materiale tillot. - Det må her også 
nevnes at fisken med en gang den kom opp i luften, 
sperret opp hele gjelleapparatet og viste 
kvelningssymptomer som først opptråtte meget senere hos 
fiskene med rødt blod. 

Det kan ikke være tvil om at familien Chaenichthyidae 
nedstammer fra fisker med rødt blod. Når vi tar i betrakt-
ning at det har utviklet seg så mange arter (etter Normans 
arbeid 1938 om fiskene fra «Discovery» 13 arter hvortil 
kommer en fjortende som Nybelin i 1947 har beskrevet fra 
Bovet), må vi gå ut fra at familien stammehistorisk må 
være gammel. Nå er mangelen på røde blodlegemer etter 
det vi kan se et ganske alvorlig handicap for en fisk og det 
kreves ganske særlige miljøforhold for at en fiskeart med 
fargeløst blod skal holde eksistensen ved like gjennom 
lange tider. Her har de antarktiske havområdene vært 
særlig gunstige etter geofysikernes oppfatning; de hevder 
nemlig at forholdene der har hatt samme karakter 
gjennom millioner av år som de har i dag. De samme lave 
temperaturene har hersket i havet der sør gjennom 
årmillioner, og fisk som sakner evnen til 
surstoffakkumulasjon vil- vanskelig kunne holde livet ved 
like under de sterkere vekslende temperaturforhold i andre 
områder. 

Det må også nevnes at vi ennå ikke sikkert vet, hvor 
mange av familiens arter har fargeløst blod. Det er hittil 
bare fastslått hos de fem artene som er nevnt tidligere. 

Den første omtale i litteraturen av at det i antarktiske 
farvann lever fisker med fargeløst blod ble offentliggjort av 
en engelskmann L. H. Matthews 1931. Men først professor 
Johan T. Ruud har gjort forholdet til gjenstand for 
nærmere undersøkelser, så det er kommet ut over det rent 
registrerende. Det begrensede materiale og den korte tid, 
Ruud hadde til disposisjon, var naturligvis på mange 
måter en hindring for ham. Likevel har vi gjennom hans 
arbeid fått meget verdifulle gløtt inn i fysiologiske sider hos 
fiskene, vi ikke kjente til tidligere og fått øye på 
videregående spørsmål som bør løses. Enkelte vil kan 
hende synes at forholdene 
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hos disse fiskene må betegnes som unormale. Men det er 
ofte at nettopp studiene av såkallet abnormt tilfelle gir oss 
nøklene til å forstå sider av det «normale» som vi ikke var 
oppmerksomme på tidligere. 

nåleskog kan den ikke finne seg til rette. Mindre nåleskog-
områder i kulturområdene kan den derimot ha fordel av, 
den holder seg med forkjærlighet der hvor nåleskogen gren-
ser mot dyrket mark. Stort sett ser det ut til at fasanen er 
ganske tilpasningsdyktig i forhold til klimaet, forutsatt at 
forholdene er slik at den kan finne tilstrekkelig næring året 
rundt. Det kan spores en tendens hos arten til å foretrekke 
trakter med kontinentalt klima, foreløpig ser det ut til at 
utsettinger i områder med atlantisk klima har gitt forholds-
vis dårlige resultater. I nordlige trakter kan den tilpasse seg 
mange steder hvor forholdene ligger til rette for oppdyrking 
i større utstrekning. Men der hvor vinternedbøren kommer 
som snø som blir liggende noen tid har den vanskeligheter 
med å greie seg. Sålenge snødekket er tynt kan den klare 
seg, men ved dypere snødekke finner den ikke tilstrekkelig 
med næring, selv når snøen er slik at den kan grave seg 
ned til marken. Fasanen har ikke som mange andre ville 
hønsefugler evnen til å nytte knopper og rakler på trær og 
busker som vinternæring, den er avhengig av at den kan 
komme ned til marken og få tak i røtter, frø og andre 
næringsemner med stor næringsverdi. I USA regner man 
det for uhensiktsmessig å forsøke med fasaner i trakter 
hvor snødybden noen tid av vinteren normalt overstiger 30 
cm. I nordlige trakter hvor vegetasjonssesongen er kort og 
vinteren skaper særlige vansker, må vi regne med at mange 
forhold som ikke virker særlig inn på arten lenger sør, kan 
virke ugunstig. Slik ser det ut til at stor nedbør, selv der 
hvor nedbøren ikke kommer som snø, virker ugunstig i 
nordlige trakter, derfor har det vært vanskelig å få 
resultater av fasanutsettinger i strøk med atlantisk klima. 

Det som har særlig interesse for bedømmelsen av de 
muligheter vi kan by fasanen her i landet er de erfaringer 
man har fra Skandinavia. I tidens løp er det gjort såpass 
mange forsøk med utsettinger av fasaner i Danmark, 
Sverige og Norge at de nok kan gi en pekepinn. I Danmark 
finnes fasanen mer og mindre tallrik over hele landet. I 
Sverige finnes den over store deler av Sør-Sverige og sørlige 
deler av 

Fasaner i Norge 

Av Aage Wildhagen. 

Fasanene har opprinnelig hjemme i Asia, der de 
forekommer i mange arter og raser, og i Sørøsteuropa. I 
vestlige trakter av Europa er de innført alt i romertiden, 
senere er de spredt utover størstedelen av Europa. Den 
fasan som nå har praktisk interesse i Europa er krysning 
mellom to raser av arten Phasianus colchicus, eldelfasanen 
(rasen colchicus) og ringfasanen (rasen torquatus), den 
første fra Armenia og Georgia, den andre fra Østkina. 
Mange andre raser, tildels andre arter, er blitt innført som 
jaktobjekter og som er omfattet med interesse hos oss, er 
etterkommere etter de to nevnte raser. 

I vårt århundre er fasanen i store deler av Europa, 
mange steder i Nord-Amerika og på New Zealand blitt et 
viktig jaktobjekt med en tildels meget betydelig avkastning. 
I de forskjellige områder er fasanen blitt stelt og vernet om 
på forskjellig vis. Den må de fleste steder betraktes som en 
halvvill art, avhengig av den omsorg den blir til del, derfor 
kan det være vanskelig å få rede på hvordan den kan til-
passe seg til naturforholdene i sine nye leveområder. I 
tidens løp er det gjort såpass mange forsøk med fasaner at 
vi likevel kan slutte noe om artens krav til leveområdet. 
Fasanen opptrer i hele det område den er innført som et 
atypisk kultursteppedyr. Den forekommer der det er sterk 
oppdyrking, gjerne vekslende med mindre 
lauvskogstrekninger, krattvegetasjon og sumpmark, slik 
som man finner i store deler av kulturområdene i 
Mellomeuropa, Danmark og Sør-Sverige. I større, 
sammenhengende skoger trives den dårlig, i ren 
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Mellom-Sverige, opp til Värmland og sørlige deler av Gåvle-
borgs len. Nord for dette område er det gjort, og gjøres 
stadig, forsøk med utsettinger av fasaner, men stort sett 
med dårlig resultat. Det er særlig i de sørligste deler av 
landet, i Skåne, Halland og Blekinge, og på Gotland, at 
resultatene har vært gode. Siste år ga jakta på fasaner i 
Sverige et utbytte på ca. 150 tusen fugler, fasanen spiller 
altså en betydelig rolle som jaktobjekt der. 

Å dømme etter de erfaringene man hittil har, er det om-
råde som har interesse for fasanutsettinger i Norden det 
som dyregeografene kaller Sørskandinavia. Dette område 
berører Norge i den sørøstlige delen og i en stripe langs 
sørlandskysten til Jæren. Det sørskandinaviske område må 
i likhet med store deler av fasanens utbredelsesområde i 
MellomEuropa betraktes som grenseområde for arten. I vill 
tilstand kan den greie seg i dette område en stund, sålenge 
forholdene er gunstige, men ugunstige forhold virker så 
sterkt på stammene at de desimeres sterkt eller forsvinner 
helt, tross de tiltak som tas for å verne om dem. Forsøk på 
utsettinger av fasaner med henblikk på at de skal greie seg i 
vill tilstand med det de kan finne av næring i 
kulturområdene og få noen betydning som viltlevende dyr i 
Norden, har stort sett vært lite vellykkete, og har vel utspilt 
sin rolle. I NordEuropa er fasanen avhengig av intenst stell, 
så intenst at den stort sett bare kan bli av betydning der 
hvor den lever i halvvill tilstand. Selv i Danmark hvor 
forholdene er så langt mer gunstige enn noe sted hos oss, 
regner man at de viltlevende fasanstammene, selv der hvor 
de blir foret om vinteren, er av liten betydning for jakta. 

I områder der kulturen er så sterkt dominerende at de 
ville, jaktbare dyrearter som kan leve der er helt eller 
nesten helt fortrengt, kan fasanen ha sin berettigelse. Stell 
av fasaner i disse områder er en form for landbruk, en ut-
nyttelse av markene som stort sett foregår uten gene for 
de øvrige næringer. Riktignok kan fasanen under særlige 
forhold gjøre litt skade på vekster, men stort sett er denne 
skaden ubetydelig. Utenom det kultiverte område forekom 
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mer fasanen bare streifende og tilfeldig, den kan i Nord-
Europa neppe virke fortrengende på noen av 
skogsviltartene. Derimot må vi nok regne med at fasanen i 
en viss utstrekning kan opptre som konkurrent med 
rapphøna. Ved konkurranse om næringen i de tider av året 
dette er mest følbart, kan fasanene kanskje virke 
bremsende på oppgang i rapphønebestanden når 
forholdene ellers ligger til rette for det. 

De forsøk som er gjort med utsettinger av fansaner her i 
Norge har stort sett falt i to perioder. Den første perioden 
var tiden omkring århundreskiftet. De første forsøkene ble 
gjort i Bærum i 1875-76, senere ble det gjort mange forsøk 
i Sør-Norge og Trøndelag til tiden omkring første 
verdenskrig. Etter dette var det en pause, stort sett var 
slike forsøk mindre aktuelle inntil begynnelsen av 1930-
årene. Fra da av er forsøkene fortsatt, med et avbrekk 
under siste krig. 

Figur 1 viser lokaliteter i Norge hvor forsøk med utset-
ting av fasaner ble gjort i denne første perioden. Det er 
selvsagt vanskelig å få rede på alle de forsøkene som er 
gjort, det kan være gjort forsøk som ikke er omtalt i 
litteratur eller i avisene; men kartet gir rimeligvis en 
oversikt over hovedtrekkene i forsøkene. Stort sett ble alle 
disse forsøkene gjort med sikte på å skaffe ville 
fasanstammer som man mente kunne formere seg og få 
betydning som jaktobjekter, ihvertfall hvis de ble gitt et 
visst tilskudd av for i de vanskeligste periodene. De fleste 
av forsøkene ble mislykket, fasanene forsvant forholdsvis 
fort etterat, de var satt ut. Enkelte av forsøkene må 
betegnes som forholdsvis vellykkete, forsåvidt som de førte 
til dannelser av fasanstammer som holdt seg noen tid. De 
mest vellykkete forsøkene ble gjort på øyer i Sørøst-Norge. 
På Malmøya i Viksfjorden, på Hankøy og på enkelte øyer i 
Asker og Bærum. Disse stammene vokste alle sammen i en 
kortere eller lengere periode etter utsettingen og ga tildels 
et ikke lite utbytte. Ettersom forskjellige regulerende 
faktorer begynte å virke avtok de; men de holdt seg lenge. 
Enkelte av stammene finnes det fremdeles levninger av. 

Figur 2. Lokaliteter i Norge hvor fasaner er utsatt i de senere år. 
Skravert: De viktigste områder for fasaner i Skandinavia. 
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vintren oppnår man jo at det på en forholdsvis begrenset 
lokalitet blir en ansamling av byttedyr for rovdyrene som 
tiltrekker disse fra vid omkrets, på samme måte som en 
hønsegård kan gjøre det. På grunn av forholdene om vintren 
hos oss med det langt større behov for foringsplasser, blir de 
lokaliteter hvor fasanene overhodet kan leve på den årstida 
så sterkt innsnevret, at den del av bestanden som samler 
seg på små områder prosentvis blir langt større enn i land 
med mindre fremtredende næringsmangel om vintren. I sør-
ligere land med svære, sammenhengende arealer kultivert 
land er det lettere å holde kontroll med tilsiget av i hvert fall 
en del av fasanens fiender. Og da det bare er i kortere tid 
om vintren at forholdene er slik at fasaner tvinges til å 
samle seg på mindre områder, og samtidig næringsvanskene 
for rovdyrene ikke blir så utpreget som hos oss, blir for-
holdene helt andre også i denne henseende. 

Avkomproduksjonen av de dyr som blir berget gjennom 
vintren er også underlagt de samme eller tildels større van-
sker enn i sørligere strøk. Avkomproduksjonen av viltleven-
de fasaner i Nord-Europa er i det hele liten, erfaringene 
tyder på at for det første er avgangen av egg stor, for det 
annet er det en stor avgang av små kyllinger. Av denne 
grunn regner man selv under så gunstige forhold som i 
Danmark, at skal man få utbytte av jakta må kyllingene 
drettes opp og først slippes ut som halvvoksne. En meget 
betydelig del av høstens jaktutbytte i Danmark utgjøres av 
kyllinger utsatt samme sommer. Hvor slike utsettinger ikke 
foretas blir jaktutbyttet lite, selv etter at man har reddet et 
stort antall fugler gjennom vinteren. 

Fasanene har vært fredet hos oss helt fra 1899. Men det 
har vært tillatt å drive jakt på fasaner i park eller på Øy 
hvor det er fasaneri. I den første periode frem til ca. 1915 
var dette aktuelt enkelte steder. På noen av øyene hvor 
fasaner var utsatt ble det skutt endel. Den jakt som er 
drevet på fasaner hos oss i den siste perioden, har stort sett 
vært helt uten betydning. Noe resultat av fasanutsettingene 
i form av jaktutbytte kan man neppe snakke om i denne 

det vært endel fasaner der, i andre perioder har de avtatt 
sterkt, men rester av stammene finnes den dag i dag. 

I den perioden vi nå er inne i er det foretatt en mengde 
utsettinger, særlig i de aller siste år. Hovedsakelig er utset-
tingene foretatt i den sørøstlige delen av landet, men ellers 
spredt i mange landsdeler. Det er fortrinsvis i de sørøstlige 
traktene at utsettingene har gitt resultater, forsåvidt som 
fasanene der finnes over et ikke lite område. Utenom dette 
område har utsettingene stort sett vært nokså mislykket. 
Unntak er enkelte øyer, således oppgis det at det på Bolsøy 
ved Ålesund skal være en ganske stor stamme. Kartet, (fig. 
2) gir en oversikt over de lokalitetene fasanutsettinger er 
foretatt på i den siste perioden. Også når det gjelder dette 
kartet må det presiseres at det bare er de utsettingsstedene 
jeg har fått kjennskap til som er avmerket. Det er mulig det 
er foretatt utsettinger mange andre steder. 

Stort sett må man si at de resultatene man foreløpig har 
hatt av fasanutsettingene ikke er bedre enn det man kan 
vente seg etter det alminnelige kjennskap til fasanens leve-
vis ellers i Nord-Europa. I det store og hele er forholdene 
overalt i vårt land slik at det ikke er betingelser for at fa-
sanene kan greie seg i lengere tid i vill tilstand. Skal det ha 
noen interesse med fasanutsettinger hos oss må det være 
som en form for landbruk som enkelte av de større bruk 
kan drive, og det kan bare gi resultater hvis dyrene i enda 
større grad enn i Nord-Europa forøvrig, gjøres til gjenstand 
for omhyggelig stell. Den lange vinter hos oss, som selv i de 
trakter av landet hvor forholdene ligger best an skaper store 
vanskeligheter for dyrene, har større betydning enn de 
fleste er klar over. Foruten de vanskeligheter dyrene har 
med å skaffe seg tilstrekkelig mat, kommer andre forhold til 
som er mer fremtredende hos oss enn i de trakter av Nord-
Europa forøvrig hvor fasanutsettingene gir noen resultater. 
Selv i de sterkest oppdyrkete trakter hos oss, er det 
områder av ikke liten utstrekning hvor den opprinnelige 
fauna er bevart. I disse områder lever også atskillige rovdyr 
og rovfugler som fasanene blir et lett bytte for. Ved foring av 
fasanene om 
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perioden. Det man har oppnådd ved utsettingene hittil har 
vært at stammer av fasaner har holdt seg på enkelte 
steder. I noen år har det vært en viss økning på enkelte 
lokaliteter, særlig hvor foring har vært organisert, men 
virkningene av denne økningen har opphørt med en gang 
det har kommet en periode med særlig ugunstige forhold. 
Det kan være et stort spørsmål om antallet av fasaner nå, 
tross praktisk talt totalfredning, er synderlig større enn 
det antall som er oppdrettet og sluppet ut i den siste 
periode, selv der hvor forholdene ligger best til rette for 
fuglene. Vi må nok gå ut fra, at forsøk på å opparbeide 
fasanstammer som frittlevende skal kunne gi muligheter 
for jakt og gi utbytte av noen betydning ikke vil bli 
vellykket hos oss. Vi må regne med at skal vi få noe 
utbytte av fasanjakt må vi, som ellers i NordEuropa, 
basere stellet på utsetting av halvvoksne kyllinger på 
forsommeren, forat disse skal kunne være jaktobjekter på 
høsten. Det er en dyr fornøyelse, og ligger ellers nokså 
langt på siden av det vi ellers oppfatter med «viltstell» her i 
landet. 

Hvis vi undersøker nærmere hvor og under hvilke 
forhold man har hatt gode resultater av fasanstellet i 
Danmark og Sverige finner vi at det først og fremst er på de 
store godser. Av praktiske grunner som har sammenheng 
med mange forhald, må fasanstellet foregå på enheter som 
er store nok til at fasanstammene kan halde seg stasjonære 
der. Man kan, i hvert fall hvis man bare legger en rent 
biologisk betraktning til grunn, tenke seg at en passende 
enhet skulle kunne tilveiebringes ved at flere mindre 
eiendommer som ligger slik at de tilsammen disponerer 
store sammenhengende arealer dyrket mark, går sammen 
am fasanstellet. Dette har vært forsøkt mange ganger, men 
stort sett med lite hell. Rimeligvis spiller de samme forhold 
inn som med forsøkene på felles drift på andre felter i 
jordbruket. 

Innen det område hvor forholdene ligger best an hos oss 
og hvor det først og fremst kan antas å være aktuelt med 
fasaner, den sørøstlige delen av landet, er det i alt 35 bruk 

500 dekar dyrket mark. Det vil i første rekke være disse 
som vil kunne tenkes å få utbytte av fasanstell. I det 
sterkt oppdyrkete område er det et par tusen bruk med 
over 200 dekar dyrket mark, enkelte steder ligger 
forholdene slik an at det burde kunne være mulighet å 
danne passende enheter ved samarbeide mellom flere 
bruk. Alt i alt er det et lite antall bruk som vil kunne 
antas å få utbytte av fasanstell. Derfor kan man heller 
ikke vente seg at fasanen skal få noen særlig stor 
betydning som jaktvilt hos oss. Man kan i hvert fall neppe 
vente seg resultater som kan sammenliknes med det som 
oppnåes på tilsvarende arealer i Sør= og MellomSverige. 

Etter mitt skjønn er det derfor ikke grunnlag for å be-
trakte stell av fasaner hos oss som noen sak av alminnelig 
interesse. Det bør overlates til den enkelte jordbruker å 
drive med det hvis han kan få utbytte av det i form av jakt 
eller bortleie av jakt, eller hvis han har lyst til å drive det 
som hobby. 

Litt om farmmink og 
villmink Av Jørgen 
Pedersen. 

Minken (Mustela vison) står nær røyskatt og ilder. Den 
er mørkbrun og har under haken en liten hvitgul flekk. 
Den kan forveksles med ilder (M. putoris), men denne har 
gule bunnhår i pelsen og hvite kanter på ører og snute. 

Dens nærmeste slektning i Europa er flodilderen (M. 
lutreala) som forekommer i Finland (Menk) og i Mellom-
Europa ( Nertz ) . 

Med hensyn til de forskjellige synonymer har jeg 
forstått disse slik: 

Mustela lutreola = f 1 o d i 1 d e r, europeisk mink, 
nertz, nerts ( am pelsverk), menk (Finland), sumpoter. 

Mustela vison = m i n k, n-amerikansk mink, 
amerikansk elvemår. 

Jeg vil i denne artikkel bruke det først anførte navn. Med 
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klare seg, har disse forvillede dyr lagt grunnen til en 
bestand som med tiden har utviklet seg så meget at den 
kan betegnes som hjemmehørende i det nye lands fauna. 
Dette er tilfellet med villminken i Norge og andre 
skandinaviske land. 

I 1929 skrev dr. Hjalmar Broch i «Naturen» en artikkel 
«Norge og pelsdyrspørsmålet» et par ting som man kan 
merke seg i dag, men vel egentlig skulle bemerket noe før. 

Han mener det berettiget å si at pelsfarmeriet hos oss 
ennå ikke (1929) har trått sine barnesko, og fortsetter: 
«Det drives en tildels lite forsvarlig eksperimentering med 
å innføre fremmede dyreslag. Vi importerer amerikanske 
elvemår (mink) og vaskebjørn, det har vært forsøkt å få 
inn sibirisk sobel og en vakker dag får vi vel også skunken 
fra Amerika - det er et rent skipperskjønn som avgjør det 
hele, nemlig at dyrene i sitt hjemland lever under 
klimatologiske forhold som temmelig nær svarer til dem i 
vårt land. Men her står vi overfor en nasjonaløkonomisk 
fare. Jeg har tidligere gitt en utsikt over bisamrottenes 
forhold efter importen til Europa (dette tidsskrift, s. 1 i år). 
Mange vil si at den ulykke denne import har medført, 
skyldes at dyrene slapp ut i «fri bane» og at dette ikke er 
det samme som å holde dem i en pelsfarm. Men 
bisamrotten blev oprinnelig holdt i «pelsfarm», og 
erfaringen har vist at før eller senere slipper flere eller 
færre individer også av de andre artene ut på den ene eller 
andre måten, og så har vi dem i fri bane. Denne 
eventualitet innebærer et faremoment som ikke må 
undervurderes. Hvis vi i tillegg til våre hjemlige rovdyr 
ytterligere skal måtte regne med elvemår (mink) og skunk, 
kan det være at mange vil få lide. For hønseeierne vil 
denne tilvekst til landets dyreverden ikke være av det 
gode, og heller ikke jegerne vil søke å forsvare en slik 
økning av dyreartenes tall på bekostning av våre ville 
hønsefugler. Jeg forutsetter altså her at det er riktig, som 
det hevdes, at våre klimatologiske forhold ligger godt an 
for disse dyreslag så de trives her. Vi kan da godt komme 
til å erfare gjennom selvoplevelse, hva australerne bittert 
har lært av kaninutplantningen eller hva amerikanerne alt 
har høstet av 

erfaringer angående gråspurvens velsignelsesrike virke på 
ny jord.» 

Videre omtales den fare at det kan innføres nye snyltere 
(parasitter) og smittespirer med disse dyr. 

Har nå professor Broch i 1929 overvurdert 
faremomentet ved å tilføre den norske fauna et nytt 
rovdyr? Meningene er forskjellige! Den mann som mister 
noen av sine høns og er sikker på å ha sett en villmink 
forlate gjerningsstedet syns det nok ikke. De folk som på 
Jonsvannet den 6/5-54 (iflg. Adresseavisen, Trondheim) så 
en villmink dukke ned og bringe i land en gjedde tre ganger 
så stor som seg selv, tiltror den sikkert et og annet i likhet 
med det. Herr Eskil Eden, Sverige ser ikke med blide øyne 
på villminken og bruker til og med kraftige uttrykk om den 
i sin artikkel «Villminken - ett problem» i «Sveriges Natur», 
Svenska Naturskyddsforeningens Tidsskrift nr. 5 1950. 

Er en bedømmelse av villminkens betydning nødvendig 
skal den grunnes på objektive studier. Tidligere var det slik 
at noen jegere drev en kampanje mot alle kjøttetende dyre-
arter som konkurrenter. Slik er det ikke mer. En har erfart 
at desimering av «rovvilt» ikke alltid er en fordel for mat-
viltet, og at det ikke alltid har blitt mer å jakte. 

Det er da mange spørsmål som melder seg! Hvordan er 
disse dyrs levevis i det nye land? Hva lever de av. Hvor 
treffes de - og når? osv. Jeg gjør oppmerksom på cand real. 
Åge Wildhagens artikkel i «Fauna» hft. 4, 1949. «Minken i 
Norge» angående villminkens utbredelse på daværende 
tidspunkt. Villminken var da spredt over store deler av 
Østlandet og Trøndelag, på Sør- og Vestlandet fantes den 
hist og her i kyststrøkene. 

Skulle leserne komme i kontakt med villminken vil jeg 
være takknemlig for å motta nøyaktige opplysninger! - Hvis 
villmink blir fanget, vil jeg svært gjerne ha tilsendt skrotten 
til undersøkelse (særlig angående ernæring) med angivelse 
av tid, sted og også gjerne en beskrivelse av det nærmeste 
omgivende terreng. 

Adressen er Jørgen Pedersen, Jarvn. 24 B II, Jar p. å. 
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og rødstrupen, da det ikke ofte ble tid til fugleobservasjoner på 
landjorden den vinteren. - Ellers er ja fuglenes stillfarenhet og 
skjulte levesett under fjærfellingen et velkjent trekk hos alle arter 
som har en sterkere muting. 

Hj. Broch 

Smånotiser 

Hvilke av trekkfuglene våre synger i vinterkvarteret? 

Det ser ut som om det har vært en ganske utbredt oppfatning 
at trekkfuglene bare synger fra de kommer her til landet om våren 
og til matstrev og ungeoppdragelse tar pusten fra dem om 
sommeren, så de ikke har tid lenger til kunstneriske prestasjoner. 
Men spørsmålet må tydelig besvares noe forskjellig for ulike arter; 
det framgår også klart av et lite arbeid av belgieren R. Verheyen 
som nylig kom meg i hende. Han sier at mange av de franske 
trekkfuglartene (deriblant flere av våre norske små sangere) som 
overvintrer i det sentrale Afrika, synger, mens andre arter ikke lar 
sin stemme høre så lenge de gjester det svarte fastland. På den 
andre siden sier han i likhet med de andre iakttakerne at alle 
artene er tause i den tiden, mutingen (fjærfellingen) går for seg. 

Et par tilfeldige iakttagelser kan kanskje interessere i denne 
sammenheng. - Da jeg vinteren 1931-32 bodde litt utenfor Split (i 
Dalmatia på den jugoslaviske Adria-kyst), hadde jeg hele vinteren 
igjennom utenfor vinduet en gjerdesmett som gledet meg med sin 
underlige, hjemlige låt både i solskin og regn, ja en enkelt gang 
også i snødrev, til fuglen farsvant sist i mars, antakelig på veg mot 
nord. Og hele vinteren igjennom gol gauken på øyene utenfor Split, 
aller mest på den tiden, da mandeltrærne i januarfebruar sto 
dryssende fulle av blomster og minnet om epletrærne her hjemme. 

Da jeg i oktober-november 1950 igjen var i Dalmatia, sang rød-
strupene overalt i nåleskogplantingene i nærheten av instituttet for 
hav- og fiskeriforskning ved Split og av og til hørte jeg også 
bokfinken slå deromkring. Omkring 1. november var jeg en tur noe 
lenger sørover til Dubrovnik, og både der og på den paradisiske 
Øya Lokrum utenfor byen var det et eneste jublende kor av bokfink 
og rødstrupe. Derimot var stillitsene lite å høre på trekket i sol-
skinnet noen dager etter ved Split. 

Verheyen hevder at trekkfuglene synger «med sordin» i vinter-
kvarteret og det kan forsåvidt også stemme med rødstrupen og 
bokfinken, iallfall når været er grått, og det er kanskje det som 
gjorde at jeg ikke la så spesielt merke til dem vinteren 1931-32. 
Men særlig gauken kunne en ikke beskylde for å bruke sordin - jeg 
hadde nær sagt at da ville den jo ikke vært noe gauk heller. Og 
gjerdesmettens sang var ikke mere dempet ved Split enn hjemme i 
Norge. Så det er kanskje også her noen variasjon. 

Ellers nevner Verheyen også som den herskende oppfatning at 
trekkfuglene er tause i den tiden, mutingen pågår. Dette gjorde vel 
også sitt i 1931-32 til at jeg ikke la videre merke til bokfinken 

Fra gjesteboken. 

I «Vår Fågelvärld» Arg. 12, 1953, Nr. 4 (Goteborg 1954) har for-
fatteren John Bernstrom offentliggjort en artikkel «Har en asgam, 
Neophron percnopterus percnopterus (Linne), i midten av 1700-talet 
tillvaratagits i Norge?» som også har interesse for norske zoologer, 
Til orientering for dem som ikke kjenner det latinske navnet skal 
jeg nevne at det svenske «asgam» svarer til det norske åtselgribb. - 
Forf. peker på at Buffon i sin «Histoire naturelle» i fuglebindene 
som ble gitt ut fra 1770 og framover, omtaler et eksemplar av en 
åtselgribb som er kommet til Paris fra Norge og som han gir et 
fargelagt kobberstikk av, utført etter dyret selv av den franske 
tegner og gravør Martinet sist i 1760-årene. Tegningen viser en 
utfarget, d.v.s. minst fem år gammel åtselgribb. Etter alt å 
dømme, mener Bernstrom, må fuglen være sendt til Paris av 
falkefangere, . sannsynligvis sammen med jaktfalker som i den tid 
meget alminnelig ble utført fra Norge (også fra Sverige, Danmark 
og Island) til det kgl. falkoneri i Paris. Atselgribben må som sagt, 
antagelig være kommet med en slik sending og det er ikke noen 
grunn til å tvile på Buffons anførsel om, hvorfra fuglen er 
kommet. Likevel finner vi den ikke omtalt i fortegnelsene over 
skandinaviske fugler. 

Vi står her tydelig overfor et meget sjeldent tilfelle av en forfløyen 
fugl, enda åtselgribber så å si minst hvert tiende år blir skutt 
enkeltvis her eller der i Nardeuropa (Tyskland, England eller 
Danmark). Men til dato er Buffons eksemplar det eneste som er 
kjent fra Den skandinaviske halvøyen. Likevel finner Bernstrom at 
det ikke er noen grunn til å utelukke den fra skandinaviske 
fuglefortegnelser. - 

Tilfellet er meget interessant og kan minne ganske sterkt om 
forfløyne insekter som er «tatt av vinden» uten å inngå som fast 
ledd i et lands dyreverden. Kuriositeter som gir oss vink om 
spredningsmekanismen i dyreverdenen, dens muligheter og 
begrensning. Hj. Broch 
Og gauken gol i lia. 

Gaukens «sang» eller «spill», er, såvidt jeg har sett, forholdsvis 
lite behandlet utenom de korte opplysninger i fuglebøkene. På en 
kort ferie ved grensen mellom Telemark og Setesdalen sist i juni 
1953 hadde jeg usedvanlig god anledning til å gjøre iakttagelser, 
og jeg våger å prøve å fortelle litt om mine inntrykk av 
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gaukens musikalske sans. Da jeg er hverken ornitolog eller 
musiker ble iakttagelsene mer av subjektiv følelsesmessig art enn 
av objektiv vitenskapelig. 

Jeg hørte så meget gaukespill på mine korte vandringer, som 
jeg ikke har opplevet før, ikke som vanlig en gauk her og en 
annen langt borte, nei, to-tre opp til fire på et lite område. Ja det 
fikk meg til å tenke på noe jeg har lest om sekkepipekonkurranse 
i Skottland, uten sammenligning farøvrig, og selvfølgelig uten for-
kleinelse av sekkepipeblåserne - - eller gauken. 

Forklaringen på mengden av gauk kan vel være både flerårig 
masseopptreden av insektlarver som ribbet lauvskogen og en 
småfuglmengde som jeg sjelden har sett eller hørt. Det var blant 
andre arter en mengde blåstrupe. Den har jeg så vidt hilst på 
også på andre kanter, og har ikke riktig forstått det samiske 
'navnet Løvenskiold i «Norges fugler» oversetter med «som kan 
hundre språk». Nå forstår jeg det. Det var nesten utrolig som den 
kunne synge, og av et veldig repertoar. Jeg var helt begeistret. 
Men unnskyld sidespranget, det var jo gaukens «sang» jeg skulle 
snakke om. 

Jeg har nok tidligere hørt forskjellig låt fra gauken, men må 
tilstå at jeg ikke har brydd meg særlig med å analysere den. Nå 
var jeg nødt til det, for låten trengte seg på meg, både i dur og 
moll. Jeg måtte høre nærmere etter. 

lille pausen mellom strofene. Dette var jo bare teknikk, som 
hadde lite med musikk å gjøre. Den forsøkte seg da heller ikke 
am igjen. Mange arbeidet seg opp fra liten toneavstand til større, 
og da som regel med halve toner ad gangen. Men jeg hørte en som 
begynte med en 1/2 tones avstand og arbeidet seg med omtrent 1/4 
tone ad gangen oppover, og slett ikke alltid pent. Det måtte være 
en usikker begynner. Den arbeidet seg imidlertid til slutt app i 
klingende ren «ters», og holdt seg der. Det hørtes ut som den var 
like begeistret over resultatet, som jeg var lettet over at den 
endelig fant harmonien. (Ters = 3dje tone, grunntonen lste). De 
fleste gauker gol i ters. Noen kunne gale i «sekund» (lste og 2nen 
tone) i lengere tid. Jeg vil ikke si det ikke var pent, men det ble for 
liten begeistring over spillet til at de kunne tenkes å vinne i 
konkurransen. Det hørtes ofte at en og samme fugl varierte i dur 
og mall. Jeg vet ikke om en rent musikkteoretisk kan si det slik, 
men inntrykket ble iallfall dur, eller mall. 

En gauk arbeidet seg opp til «kvart» (4de tone) og det syntes 
den nok var enestående, far den hørtes så stolt ut i klangen, og 
var så kraftig i tonen at det sang i åsene. Jeg syntes den hadde 
grunn til å være stolt. Men den var ikke ferdig før mesteren 
begynte. Det hørtes ikke til å begynne med ut til at dette var noen 
mester, for den strevet fælt. Men jeg skjønte snart at den hadde 
vilje, og stare mål. Den kom da virkelig også opp i «kvint» - 5te 
tone. Jeg har aldri hørt det før, såvidt jeg vet da, og jeg måtte 
plystre skalaen far å være sikker. Gauken holdt seg i kvint til jeg 
fikk overbevist meg selv. 

Kanskje det ikke er så ualminnelig? Jeg har jo tidligere vært 
for uoppmerksam på gauken som musiker. Det skulle være 
interessant å høre fra en som har bedre greie på fuglelåt og som 
kan analysere den mer vitenskapelig. 

T. S. 

For meg synes det som alminnelig fuglesang ligger i nokså 
nøyaktig samme tonehøyde hos representanter av samme art. 
Den eneste unntagelse jeg har truffet, var en bass-sanger av en 
bokfink. Gauken derimot er mer individuell. Jeg konstaterte 
tonehøyder med opp til flere toners forskjell. En kan vel uttrykke 
det best ved å si at en gauk kunne ha tydelig baryton preg, mens 
en annen hadde utpreget tenor. Gauken må også ha meget godt 
musikalsk øre, for som regel ga den seg ikke før spillets samklang 
lød heit rent. 

Den alminnelige «sangen» består jo av bare to toner, men det 
var forbausende å høre hvor meget gauken kunne variere dem, 
både uttrykksmessig og på annen måte. Andre toner og mindre 
pene uttrykk forekom nok, f. eks. når enkelte i sinne kunne frese 
noen ukvemsord nede i bassen, eller i ren iver begynte med en 
hurtig stamming oppe i diskanten. Stemmen til en framslenging i 
stemmeskiftet kunne også slå klikk av og til. Hvis gauken var for 
nær, lød tonen ofte hes, nesten som hos uglen. Men tonen bar så 
godt at den fine, rene klangen kom bedre frem på avstand. Og det 
var nok klangen på de to kjente tonene - og toneavstanden - 
gauken selv la mest vekt på, skjønte jeg. Den ville ha fin musikk. 
Riktignok var det en som tenkte å slå sine konkurrenter ved et 
trick, idet den gol i nesten dobbelt hurtig takt, og uten den 
vanlige 

Sjeldne fisk på Sørlandskysten. 

I årenes løp er det ved Statens utklekningsanstalt ved Fløde-
vigen samlet inn ganske mange fisk som er sjeldne eller uvanlige 
ved våre kyster og det kan derfor kanskje være av en viss 
interesse å omtale disse funnene ganske kort, særlig etter at 
konservator Willgahs i Naturen nr. 1, 1954 har gitt en oversikt 
over sjeldne fisk på Vestlandskysten og konservator Støp-Bowitz i 
Fauna nr. 3, 1951 har behandlet en del fisk brakt inn til 
Zoologisk Museum i Oslo. 
Flekkpagell (Pagellus centrodontus de la Roche) : 

Et eksemplar, 35 cm langt, ble tatt like sør av Torungen 23/7 
1912 på 10-15 meters dyp. Forekommer sparsomt i Atlanterhavet 
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tatt i reketrål på 100 meters dyp utenfor lille Torungen fyr ved 
Arendal. Fisken målte 123 mm. - Et annet eksemplar ble tatt i 
reketrål utenfor SandØya ved Tvedestrand på ca. 80 meters vann. 
Denne fisken målte 150 mm. 

Finn Otterbech. 

opp til Trondheimsfjorden, enkelte eksemplarer sydover til øre-
sund og Storebelt. 

Ansjos (Engraulis encrasicholus Linne) 

Fisken kan til sine tider være ganske tallrik, f. eks. i 1948 da 
det i slutten av september ble tatt ganske mange ansjos i 
Bonnefjorden sammen med småsild og brisling. Lengden var 8-
12 cm. - Et eksemplar ble tatt i bonngarn ved Sandefjord 10/7 
1953, lengde 18 cm. - Fra Vest-Norge er tidligere rapportert 2 
funn (Willgohs 1954). Arten ser imidlertid ut til å være vanligere 
på sydkysten. Fra Sveriges vestkyst forekommer også 
opplysninger om gyting («Fiskar och fiske i Norden», 1942): 

Har brunryggvarsleren (Lanius collurio) ruget i Rogaland? 

Her i Rogaland er brunryggvarsleren (Lanius collurio)
 iaktt
att 3 ganger under vårtrekket. Siste gang arten vites observert, 
var den 10. mai 1952. Da så T o r b j Ørn F e y 1 i n g en o som 
rastet i en liten furuplanting i nærheten av Ornitologisk Stasjon 
på Revtangen. Fuglen satt i en furutopp og lot seg betrakte på 
noen meters avstand. 

Selv har jeg funnet arten en gang om våren og en gang i ruge-
tida. I juni 1948 hadde en a tilhold ved gården Bjerga på 
Rennesøy i Ryfylke. Den holdt seg ved et lite tjern der det vokser 
en del bjørk, noen ospetrær og hasselbusker. Her så jeg fuglen 
daglig fra den 24. til 26. juni. Den sang ganske flittig, men streifet 
nokså vidt omkring, og det ble ikke konstatert om den hadde 
noen make. Den 8. juli var jeg atter på Bjerga og oppholdt meg 
der i flere timer, men så ikke noe til brunryggvarsleren. 

På det sted der fuglen helst holdt seg, fant jeg i en liten, tett 
hasselbusk et fjorgammelt reir som etter størrelsen og 
materialene å dømme, muligens har vært et varsler-reir. Det lå 
omlag 70 em over marka. Særlig påfallende var det at reirskåla 
var halvfylt med rester, helst dekkvinger, av tordivler og andre 
sØrre biller. Disse levninger måtte skrive seg fra oppgulp etter 
ungene, hva art de nå enn har tilhørt. En slik kolossal mengde 
billerester har jeg i hvert fall aldri sett før i noe fuglereir. 

Etter at jeg hadde skrevet en avisartikkel am 
brunryggvarsleren, fikk jeg et interessant brev fra lærer Om. 
Lunde, Stavanger. Han forteller at han en dag høsten 1940 eller 
1941, oppdaget et forlatt fuglereir i en hagtornhekk ved Hetland 
kirke i Stavanger by. Det lå omlag 1 meter over jorda i den 
tetteste delen av hekken. Og rundt reiret hang det tett i tett med 
insektlik som var spiddet på hagtorntaggene, bl. a. var det to-tre 
tordivler og en enda større bille. 

Lærer Lunde skriver at han den gang dessverre ikke var opp-
merksom på at brunryggvarsleren er så sjelden på våre kanter, 
ellers hadde han straks underrettet meg da han fant reiret. 

Mine iakttagelser fra Rennesøy og Lundes funn kan tyde på at 

Sardin (Clupea pilchardus Walbaum) 

2 eksemplarer er mottatt. Den ene ble fanget i bonngarn ved 
Havsøya ved Arendal 16/10 1936 og målte 24 cm, den andre fra 
september 1952 er av mer usikker opprinnelse. - Sardinen er 
vanlig nordover til Kanalen, sjeldnere i Nordsjøen og Kattegat. 
Langs vår kyst er den funnet nordover til Trondheim. 

Maisild (Clupea alosa Linne). 

1 eksemplar ble tatt i bonngarn ved Flødevigen i juni 1940. 
Lengden var 54 cm, vekten 1250 g. - Et annet eksemplar ble tatt 
foregående år på samme lokalitet (data usikre). 

Stamsild (Clupea finta Cuvier) 

Under sildefisket 27 mil NV av Skagen 14/11 1953 fikk vi på ca. 
100 meters dyp et eksemplar av denne fisk. Det var en hun, 
lengde 45 cm, vekt 800 g, alder (iflg. skjell) 61/2 år. 

Begge de foran nevnte arter påtreffes av og til ved våre kyster til 
et stykke nord av Bergen. Maisilden har en noe sydligere ut-
bredelse enn stamsilden. 

St. Peters-fisk (Zeus faber Linne) 

2 eksemplarer, begge tatt i 1940, er kjent. Det ene ble tatt i 
reketrål utenfor Hambersund på 90-100 meters dyp den 10/1. 
Lengden var 31 cm, høyden 12,5 cm. - På Utvårefjorden vest av 
Kristiansand ble det også tatt et eksemplar i reketrål 20/1 s. å. - 
Fra Norskekysten er det kjent flere funn mellom Oslofjorden og 
Bergen. 
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nevner at den ble funnet i Ranafjord i 1842 og i LØdingen i 1899. 
Løvenskiold (1947) har ikke tatt disse funnene med, men forteller 
at vannriksa opptrer' ved Trondheimsfjorden. 

Halvdan Møller jr. 

blant rugefuglene i vårt fylke. - Observasjonene tyder videre på at 
det kanskje ikke er noen feil, når Henrik E. S. Bahr i Stavanger 
Museums årsberetning for 1895, skriver at han har fått egg av 
brunryggvarsleren tilsendt fra Ryfylke. 
A. Bernhoft-Osa. Elveperlemusling (Margaritana margaritifera) 
funnet, ytterst på Stadt. I «Fuglene i Norden» bd. 3, s. 242 sier H. H. «I Norge er vann-

riksa ikke vanlig, og reirfunn mangler visstnok helt fra dette 
århundre. Om høsten og vinteren er den funnet en rekke steder, 
særlig langs kysten, i Sør-Norge til Trondheim sjeldnere i som-
merhalvåret. Tilfeldig kan den finnes også lengre nord. - - - I 
Norge ser det derimot ut som om overvintring er vanligere, og 
vannriksa er faktisk truffet oftere hos oss høst og vinter enn om 
sommeren.» 

Red. Boltiten (Eudromias morinellus) funnet rugende på 
Sremangerøyen Bremangerøy ligger helt ut mot havet i den nordlige 
delen av Sogn og Fjordane. Terrenget der 7 boltit, deriblant en på 
reir (3 nylagte egg) ble funnet 8. juni 1953, er ganske flat, tØrr vidde 
i ca. 400 meters høyde. - Boltiten ble også iakttatt samme år på Ytre 
Stadtlandet i lignende terreng. 2 par ble sett her 16. juni. 

Såvidt jeg vet er arten ikke tidligere konstatert hekkende på 
denne kanten av landet, og ellers i Sør-Norges fjelltrakter bare i 
meget større høyder. 

J. F. Willgahs. Foreningsrneddelelser Prisoppgaver i zoologi 
far skoleungdom. 

I den lille elven som fører ned i Ervikvatnet, ytterst på Stadt fant 
jeg i juni 1953 en ganske tett bestand av elveperlemusling. 
Eksemplarene som tildels var ganske store (opptil 12-13 cm i 
lengde) sto i den nederste delen av elven omtrent i nivå med 
vatnet. Muslingene ble funnet på stein og grusbunn på 1-0,5 me-
ters dyp i strømmende vann. 

I Ervika og omkring vatnet består grunnen for mesteparten av 
fin sand. 

Det er første gangen jeg har funnet denne muslingen på disse 
kanter. 

J. F. 

Willgohs. En feil opplysning om skjeanda i «Norges Dyreliv». 
I «Norges dyreliv» Bd. II. side 313, heter det at skjeanda (Spatula 

clypeata) først fikk «borgerbrev» i Norge i 1947! Det opplyses at 
det tidligere ikke var lykkes å finne noe reir av denne fuglen i vårt 
land. Denne opplysning er merkelig nok ikke blitt korrigert under 
«Rettelser» i slutten av bindet. 

Som kjent er det nå 18 år siden skjeanda for første gang med 
sikkerhet ble påvist som norsk rugefugl. Den 2. juni 1935 fant 
undertegnede et reir med 10 egg ved Grudevatnet på Jæren. Reiret er 
utstilt på Stavanger Museum, og funnet er utførlig omtalt i Stavanger 
Museums Årshefte 1934-35, side 81. Dessuten omtaler jeg i 
Stavanger Museums årbok 1946, side 192, noen observasjoner som 
viser at i 1947 hekket skjeanda ikke bare ved Grudevatnet, men også 
ved flere andre vatn på Jæren. A, gernhoft-Osa. 
Vannrikse (Rallus a. aquaticus L.) i Nordland. 

Norsk Zoologisk Forening stiller hvert år opp en prisbelønning 
for den beste besvarelse av en oppgitt oppgave i zoologi. Opp-
gavene er beregnet på den høgre skoles elever, men en elev som 
har begynt på en oppgave, har anledning til å gjøre den ferdig 
høsten etter avsluttet eksamen. 

Som prisbelønning stilles hvert år opp en bokpremie. 
Oppgavene for 1954 er kunngjort i «Fauna» nr. 1 1953, som kan 
fåes ved henvendelse til foreningen. 

For 1955 er det stilt opp følgende oppgaver å velge mellom: 
1. Fortell om en samling du har laget av dyremateriale 
(insekter, skjell eller lignende). 
2. Trekkfuglenes ankomsttider ved ditt hjemsted. En katt kom 3/12-53 med en vannrikse som den nylig hadde 

fanget i en bekk mellom husene på Skaga i Nordvik, det sørvestre 
nesset av Dønna, på 66° 1' n.br. Jeg reddet en fot, en ving og 
noen av de typiske svartkvite flankefjærene. Været var svært 
mildt, selv til her å være, utover mot jul, så det var ikke så rart at 
fuglen overvintret. Derimot viser litteraturen at dette var det 
tredje ekseplar av arten som er funnet i Nord-Norge. Callett 

3. Undersøk hvilke måkearter som forekommer på ditt hjemsted 
og studer deres levevis. 
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Det er sikkert flere dyreinteresserte skoleelever som har laget 
eller er i ferd med å lage en samling av zoologisk materiale av et 
eller annet slag. Slike samlinger kan være svært nyttige og 
lærerike, og oppgave nr. 1 1955 går først og fremst ut på å gi en 
beskrivelse av den samling du har. Glem ikke å redegjøre far hvor 
dyrene er samlet og hvis det er spesielle metoder som er anvendt 
under innsamlingen, bør disse omtales. Forøvrig bør du 
tilrettelegge den slik som sunn fornuft tilsier og legge hovedvekten 
på den eller de ting som karakteriserer din spesielle samling. En 
god støtte vil det være å lese T. Soot-Ryens artikkel i «Fauna» nr. 2 
1950: Vi lager oss en samling. Og Alf Bakkes artikkel i «Fauna» 
nr. 1 1953: Hvordan vi lager en sommerfuglsamling. 

De ta siste oppgavene har vært gitt tidligere, men ingen be-
svarelser er innkommet. Vi synes oppgavene er såvidt 
interessante at de bør tas opp igjen. - Forøvrig kan vi vise til 
«Fauna» nr. 2, 1952 hvor oppgavene er nærmere omtalt. 

Lykke til med oppgavene! 

Styret. 
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