
 



 

Blekksprut. 

av 

Hj.Broch. 

Det er ikke så underlig at overtro og uhygge har knyttet seg til 
blekksprutene. De kraftige ottearmete blekksprutene eller «polyppene» 
som de kalles ved Middelhavet, er både fryktet og velsett av fiskerne 
sørover. De klamrer seg utrolig fast med sine tallrike sugeskåler langs 
innsiden av armene, og deres giftige bit skal en helst ikke spøke med. 
Kommer de ombord med fiskeredskapen, kaster fiskeren seg over dem 
og knuser partiet der nervesentret sitter mellom øynene, med en stein 
eller klubbe så fort han bare kan - og så blir polyppen brakt hjem i 
triumf. En slik fyr på en eller halvannen m, rensket og malt i 
kjøttkvernen gir et stort fat fullt av de lekreste karbonadekakene som 
nesten kan konkurrere med kalvekarbonader. 

En slik ottearmet polypp ser ganske utrivelig ut, når en ser den sitte på 
bunnen, kanskje i et stort akvarium, og lure på bytte. Fargen går i ett med 
underlaget, skifter etter dettes avskygninger, så den helt harmonerer med det. 
Armene er bredt ut over 



steinene, bare spissene leer litt på seg som ormer, enkelte er 
kanskje hevet litt opp, så likheten med børsteormer blir enda mere 
påfallende, slik at en kortsynt hummer eller krabbe lar seg narre til 
å komme nært nok til å nappe i den - i et blunk suser andre av 
armene fram, sugeskålene fester seg på panseret av krepsdyret og i 
en-to-tre har blekkspruten byttet under seg, dreper det med et bit 
av de kvasse, papgøyenebbhknende kjevene i samarbeid med et 
par giftavsondrende spyttkjertler, og selv den største hummer er 
hjelpeløst fortapt, sønderlemmes og blir spist opp i en fart. 

Det er noe overnaturlig og demonisk over en slik blekksprut, 
når den ser et bytte nærme seg. Øynene lyser fosforgrønne og 
fargebølge på fargebølge farer over den pungformige kroppen - 
ikke noe rart at den virker avskrekkende også på en menneskelig 
tilskuer og at de enda større polyppene på tropenes korallrev er 
mere hatet og fryktet enn haiene. Deres angrep er lumskere, deres 
armer er kraftigere enn våre og nesten umulige å bli kvitt, hvis de 
ikke blir skåret av kroppen, og mangen perlefisker har endt sitt liv 
i armene på dem under den smilende overflaten av lagunene på 
Sørhavets koralløyer. 

Våre ottearmete blekkspruter langs kysten er heldigvis ikke så 
store at de er farlige for mennesker og det er heller ikke så ofte, vi 
støter på dem. Derimot er de ti-armete både alminnelige og 
velkjente langs hele vår kyst. Siden reketrålingen tok til, har mange 
sett de små blekksprutene som lever på bunnen på rekefeltene, 
antakeligvis mest på bekostning av rekene. De har slik som nesten 
alle de andre ti-armete blekksprutene finner langs begge sider av 
kroppen som forresten hos disse småfyrene også nærmest er rund 
som en pose. Men de fleste ti-armete blekksprutene lever pelagisk 
og deres kropp har mest form omtrent som en torpedo. 

Zoologene kaller blekksprutene for «Cephalopoda», et ord vi 
nærmest kan oversette med «hodeføttinger». Navnet sikter til at 
armene som sitter i en krans omkring munnåpningen blir dannet 
både av hodepartiet og av fremre del av fotpartiet i forening. 
Dette viser seg naturligvis tydelig, når vi studerer 
individutviklingen som går for seg inne i eggskallet. En nyklekt 
blekksprut ser helt ens ut til den voksne, det er bare størrelsen 
som skiller. Men 

også hos den voksne kan vi se at armene er deler både av hodet 
og foten, når vi undersøker nerveforsyningen og hvilke nerve-
sentra, nervene kommer fra. 

De ottearmete blekksprutene har fire armer på hver side av 
munnen og langs innsiden har disse to eller flere rekker med suge-
skåler. Hos de ti-armete er det dessuten mellom tredje og fjerde 
arm om vi teller fra ryggsiden, kommet en ekstra lang fangarm til 
som bare har sugeskåler på det ytterste partiet og som kan trekkes 
tilbake i en skjede. 

Noe av det, vi absolutt må legge merke til hos blekksprutene, er 
øynene som sitter et på hver side av hodet tett bak armene. De er 
praktisk talt heit ut bygget som hos hvirveldyrene, altså også som 
våre øyne og er forholdsvis meget store. Men det som mest 
fengsler en, er deres skjønnhet. Strålende smaragdgrønne lyser de 
forheksende imot oss. Samtidig lurer det en fortettet ondskap 
bakom dem - det er kanskje nettopp dette som gjør dem så 
vidunderlig vakre. Det er vel noe av dette samme motset-
ningsforholdet som gir rovdyrøyet en skjønnhet som langt overgår 
det høyt besungne, men uskyldsmettede og likevel så usigelig 
tomme kvigeøyet eller det «trofaste» hundeøyet med dettes uper-
sonlige tilbedende uttrykk. - Blekksprutøyet narrer heller ikke. Det 
antyder både intelligens og ondskap og vi har da også 'beviser for 
at blekksprutene kan handle etter modne overveielser på grunnlag 
av erfaringer i mange høve. Inne i blekksprutens hode, bakom 
(eller kanskje bedre mellom) begge øynene sitter en sterkt 
konsentrert og utvilsomt meget høyt utviklet hjerne. 

Mellomstore blekkspruter som f.eks. vår akkar, spruten som 
blir om lag 1 m lang fra bakenden av kroppen til spissen av fang-
armene, ferdes oftest i stim. Akkaren og et par nærstående arter 
jager etter sildestimene - sild er hovedføden for dem. Det er derfor 
klart at blekksprutene kan bevege seg både behendig og fort 
gjennom vannet. Mest bruker de ti-armete bare sidefinnene, når de 
beveger seg mere i mak; disse finnene sitter som en brem langs 
hver side av bakkroppen. Men når det kniper, tar de reak-
sjonsmotoren i bruk 

Kroppen er omgitt av en nesten helt lukket kappe som er fast-
vokset langs rygglinjen, men ellers vid og rommelig, så det på 
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buksiden er en stor «kappehule». Framkanten av kappen er låst fast 
til undersiden av dyret der hodet og kroppen grenser mot 
hverandre, og hele kappehulen ville vært lukket, hvis ikke trakten 
var der. Denne er den bakre delen av fotpartiet som er formet ut 
som en trakt. Den har den brede åpningen sin inne i kappehulen, 
mens den trange åpningen vender framover på undersiden av 
hodepartiet. Har nå dyret fylt kappehulen rikelig med vann og 
plutselig trekker kappen kraftig sammen, sprøytes vannet framover 
gjennom trakten og får dyret til å gjøre et voldsomt sett bakover 
som når en starter et moderne jetfly. Ved å vri litt på trakten kan 
retningen endres. 

Men kappehulen er ikke uttømt med dette, bokstavelig talt. 
Helt bakerst er det i veggen en beholder som fra en kjertel blir fylt 
med blekk svart som tusj - en kan godt bruke det som skriveblekk, 
jeg har prøvd det selv. Hos en blekksprut som lever i Middelhavet 
og andre, mere tempererte områder, er blekkvesken mere brunsvart 
og har vært nyttet som grunnlag for den varmbrune fargen som går 
under navn av sepia, samme navnet som blekkspruten selv har fått. 
Sepia-blekkspruten har på ryggsiden inne i kappen et ganske stort, 
finkamret skall og det kan vi kjøpe i mange apoteker som «os sepia»; 
det blir i vår tid mest lagt inn i fugleburene, så kanarifuglene får 
passe sprø kalk å hakke i. Det hviler kanskje noe mere poesi over 
dette for de fleste enn det er over det navnet, fiskerne har satt på 
disse skallene som ofte er å finne på stranden vestpå etter 
pålandsvær etter at de har drevet hit fra Færøyområdene; de kaller 
dem for «hvalspø». 

Hos de fleste blekksprutene ellers er rester av ryggskallet bare å 
finne som en hornaktig flis inne i kappen, eller det er blitt helt borte 
slik som hos våre otteartnete former. Men hos en liten dyphavsslekt 
Spirula ligger skallet som en spiralopprullet, kamret dannelse helt 
bakerst på dyret bare delvis omgitt av kappen, og den sagnomsuste 
Nautilus driver omkring i tropehavene i sitt store, kamrete og 
spiralopprullete utvendige skall; dyret selv sitter i det ytterste 
kammeret. Naistilus er en etterlever etter en eldgammel og primitiv 
gruppe av blekkspruter som levde i urtidens hav og den har gjort 
det mulig for oss å finne ut at forsteiningenes spiralsnodde 
ammonitter er skallene av blekkspruter med ytre 

skall, mens de rette skallene etter orthoceratitter og belemnitter har 
vært gjemt inne i kappen. Det er de siste to gruppene som våre 
moderne otte- og ti-armete blekkspruter nedstammer fra. 

Etter alt å dømme er blekksprutene et av hovedleddene i den 
store stoffomsetningen i havet. Vi ser d.e mellomstore artene samle 
seg i enorme mengder i de såkalte konvergensområdene som f.eks. 
på bottlenosefeltene, hvor polarvannet møter de atlantiske vann-
massene. Her er det rikelig med planktoniske krepsdyr, og sild 
strømmer til for å fråtse i overfloden. Det blir hauk over hauk: 
blekksprutene jager etter sild, bottlenosen etter blekksprut. På 
toppen kom før menneskene, så lenge det lønte seg å drive fangst 
ad bottlenosen. 

Ser vi på beretningene fra de store dyphavsekspedisjonene, 
særlig fra slike som har arbeidet med de effektive fangstredskapene 
i nyere tid, får vi ganske godt inntrykk av hvor mange arter av 
blekkspruter, det alt i alt må være. Hovedmengden av dem ser ut til 
å leve pelagisk, de fleste av artene dyppelagisk i den «intermediære» 
(mellomdype), region i havet, la oss si fra bortimot 1 000 m og 
nedover til kanskje 5-6 000 m dyp. Men artene ser gjennomgående 
ut til å være meget gode svømmere som i meget stor utstrekning 
nytter sine evner ut til å undgå fangstredskapene våre. Jo større dyra 
er, desto færre av dem får vi i redskapene våre. Dels er bevegelsene 
hos de større individene meget mere effektive enn hos 
«småttingene» og dels må vi også innrømme at vi med våre aldri så 
utspekulerte redskaper ennå rett og slett fisker i blinde, både 
bokstavelig og figurlig talt. 

Mange vil kanskje spørre, hvordan en da overhodet kan for-
,svare å si at blekksprutene er et hovedledd i havets store stoff-
omsetning. - Den som har sett stimene av akkar sette under land 
langs kystene vestpå eller langs Nordlandskysten og videre 
nordover eller som lenger ute til havs har hatt føling med stimene 
av Gonntus eller Loligo, kommer lett nok til å studere på om 
blel:ksprutstimene tallmessig ligger noe egentlig tilbake for stimene 
av fisk som sild og torsk. Og når en dertil er klar over at også disse 
blekksprutene vanlig holder seg noe dypere nede i vannmassene, 
slik at stimene av dem mest unndrar seg vår oppmerksomhet og 
bare blir lagt merke til mere undtaksvis, tennes etter hvert en 
talgprås hos de 
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fleste, at blekksprutene alt i alt må spille en ganske stor rolle i 
havet. Det kan her føyes til at alle indisier peker i retning av at 
flere av de dypere levende artene av blekksprut også lever som 
«stimfi sker». 

Enda skal her nevnes et trekk som ytterligere underbygger 
påstanden om blekksprutenes store rolle i havet. De mindre og 
mellomstore artene (altså også spruten og nærstående nesten me-
terlange artet som opptrer i enorme stim) blir etter det vi vet 
normalt om lag ett år gamle og dør da etter å hå forplantet seg den 
ene gang. Det er klart at det skal en god del mat til for å dekke en 
slik vekst, en slik produksjon av organisk substans som vi her står 
overfor. Og på den andre siden, den store opphoping av organisk 
substans, blekksprutstimene representerer, blir ved deres død igjen 
frigjort for neste etappe i stoffomsetningen - den enes død, den 
annens brød. Dels direkte (tenk på torsk, bottlenose, spermhval og 
mange andre «fisker») og dels indirekte (frigjøring av elementære 
næringssalter osv. på grunn av bakterievirksomheten overfor 
kadavrene som driver rundt og råtner). 

Blekksprutstudiet er derfor noe av det mest påkrevde, tillok-
kende og betydningsfulle i havforskningen og det er derfor(?) et av 
de mest « tilbakeliggende områder» i zoologien. Et forjettende land 
som bare ganske få har fått et gløtt inn i. Et «Land of Beyond». 
Blekksprutforskeren blir stilt overfor store krav. Og han må huske 
på at her nytter det ikke bare å bli sittende i laboratoriet og la 
andre arbeide ombord. Nye redskaper må prøves og bare den som 
selv har studert deres konstruksjon og arbeidsmåte i praksis evner 
å dømme om, hvor langt han kan bygge på deres resultater. Vi skal 
også huske på at ikke noen vitenskapsmann er for god til å spytte i 
neven og ta sin tørn i praktisk arbeid, aller minst kanskje, om han 
ønsker å kappes med noen av de andre blekksprutene i sjøen eller 
på land. Og han ville kunne lære meget ved å studere dem mere 
inngående enn de fleste har kunnet det hittil. 

Små blekkspruter lever som plankton i alle hav ned til flere 
tusen meters dyp og i de store havdypene ferdes tydelig kjempe-
blekksprutene i stort tall. Men som sagt, vi kjenner ytterst lite til 
deres liv og yrke. Vi sakner redskap til å fange dem med. 

Av og til kommer en slik kjempeblekksprut på villspor. I 1902 
støtte det første havforskningsskipet vårt, «Michael Sars» på en 
blekksprutbaby som lå og drev i overflaten omsvermet av havhester 
nordenfor Færøyene. Kroppen dens var 75 cm lang, de lange 
armene målte sine gode 4 m, så lengden alt i alt var nesten 5 m. 
Likevel var den altså bare en baby! Stundimellom har ganske store 
ungdommer strandet på kysten av Vestlandet og Trøndelag; de har 
målt sine 7-12 m. Men vi vet at de voksne er en god del 
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at blekksprut kan være god mat. Endog meget god. De små blekk-
sprutene fra rekefeltene våre ville få tennene til å løpe i vann på folk 
fra Middelhavslandene, og det må medgis at de små blekksprutene 
og ungene av flere større arter virkelig er en herrerett, når 
hodepartiet og kappen blir servert griljert og sprøstekt i olivenolje. 

større, det er funnet kjemper med kropp på om lag 6 m og med 12 
m lange fangarmer. Om vi ser bort fra sjøormen, er det bare de 
store hvalene som i vår tid overgår kjempeblekksprutene i størrelse 
og det er da også en av dem, spermhvalen eller kaskelotten som 
nyttegjør seg kjempeblekksprutene og lever av dem. Spermhvalen 
er vel kanskje den beste svømmer, vi har i havet og den kan dykke 
ned til store dybder. Vi kjenner lite til kjempeblekksprutenes 
forhold, og fyrst Albert I av Monaco som var stor havforsker søkte 
omkring hundreårsskiftet å studere dem på materiale, han samlet 
sammen ved å drive jakt på - spermhval. Annen fangstredskap 
som vi kan fange kjempeblekksprut med, har vi idag heller ikke, og 
det er bare i meget sjeldne tilfelle, enkelte individer av dem viser 
seg i overflaten uskadd og i full livskraft. 

Naturligvis, det er mest utseendet som skremmer. Kanskje 
også det at vi ikke er vante til å se blekkspruter på spisebordet 
fra barnsben av. Det skal også villig innrømmes at blekksprutene 
virker noe avskrekkende på grunn av sine karakteregenskaper. 
Vi kan se bort fra en syk blekksprut som er gråhvit, nærmest 
likblek: den har vi liten interesse for. Men så lenge blekkspruten 
er frisk og i full vigør, spiller kroppen dens i skiftende farger etter 
omgivelsene. Fargebølger kan fare over kroppen på den, sterkere 
og fortere under stigende sinnsbevegelse, samtidig som de 
praktfulle øynene da får et ekstra ondskapsfullt uttrykk - vi får 
en intens følelse av at dyret bare ligger og lurer på det rette 
øyeblikket for å slå til. Når vi så videre tenker på 
papegøyenebbet, den skarpe raspetungen og spyttkjertlene 
hvorav et par også er giftavsondrende, får vi en følelse av at vi 
står overfor representative journalister fra havets «gule presse». 
Det er da også karakteristisk for dem, når de føler at de har gått 
over streken og blir skremt eller føler seg underlegne, at de 
sprøyter ut en sky av blekk som de kan gjemme seg bakom for å 
krype inn i redaksjonens lønnkammer igjen. 

Likevel, det er også endel forsonende trekk hos havets blekk-
spruter, også de har sin særegne sjarme. Mange har evnen til å 
lyse opp i mørket. Det hender, når en ligger langt til havs en natt 

Det er derfor heller ikke ofte, kjempeblekksprut strander hos 
oss; det ser vi også derav at en slik begivenhet alltid kommer fram 
i avisene som en nesten like kjærkommen sensasjon som mel-
dingene om sjøormen i den varmeste årstid. Vi kjenner bare 16 
funn langs norskekysten i de siste 80 år'), sikkert villfarne får fra 
den store folden ute i Atlanterhavets dyp, enda folketroen i 
mellomalderen omtaler slike strandede kjempeblekkspruter som 
«sjømunker». da de så på kappen deres som en kort munkekutte. 
Tegninger stiller dyret på hodet, ellers hadde de vel også vanskelig 
kunnet få noe særlig prestelig ut av dem. - Derimot er de veldige 
stimene av akkar et velkjent trekk langs Vestlands- og 
Nordlandskysten, hvor de hilses med glede. Sprutfisket har alltid 
hatt stor betydning for torskefiskeriene, da torsken spiser blekk-
sprut med stor appetitt. i stille vær, at lamper blusser nede i dypet, de tennes og slukkes, 

tennes og slukkes. Det er blekksprutstimen som passerer under 
oss. I den nordlige delen av Nordsjøen, ute på Tampen, på 
Færøybankene og på bottlenosefeltene kommer blinkingen fra 
Gonatusstimene som jager etter sild. Langs Middelhavet derimot 
er det Sepia-blekksprutene som kaster lys omkring seg, når 
artens krav på vedlikehold feirer sin triumf foran individets 
livsavslutning. Og langt nede i havdypets store mørke blinker 
blekkspruter med sine lanterner i forskjellige farger og mønstre. 
Det glimter i blått, 

Vi kan kanskje ikke si det samme om våre landsmenn ellers. 
Men sørpå blir andre blekkspruter spist og det blir hevdet av 
f.eks. folkene langs Middelhavet at akkaren ikke smaker så godt 
som de andre artene, de har der, slik som Loligo, Sepia, Octopus 
osv. - De fleste som virkelig har vågd seg til å prøve, innrømmer ') 
Det siste (16de) funnet ble gjort 4. oktober 1954 i Trondheims-
fjorden ved Ranheim, hvor en ungdom på mellom 9 og 10 m 
lengde drev døende iland. 
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rødt og grønt eller hvitt - det er eventyret i form av en blekk-
sprutstim som svømmer forbi oss i mørket her nede, lydløst, med 
ustanselig skiftende signaler som en veldig eskadre som igjen 
forsvinner i det endeløse, stygiske mørket. «Ships that pass in the 
night». 

Vi kan se på blekksprutstimen her nede som et bilde av na-
turen ellers. Liv i alle nyanser av farger hos vesener, vi ikke forstår, 
vesener som vi kan se, evner å tenke selv, men hvis tankebaner vi 
ikke evner å følge. Deres psyke er en annen enn vår. Trass i all 
psykologisk «vitenskap» som er konstruert opp omkring 
medmennesker evner vi ikke å følge eller forstå disses sjeleliv, hvor 
nært vi enn står dem. Hvordan ski-ille vi da evne å forstå en 
blekksprut? 

Det er nettopp noe av dette som virker rent demonisk 
dragende på oss, når vi søker å lære blekksprutene litt nærmere å 
kjenne. Denne fra hvert menneskelig standpunkt uforståelige og 
merkverdige blandingen av ondskap og skjønnhet, av demonjsk og 
opphøyet. Og tiltrekningen blir enda sterkere for zoologen som vet, 
hvor lite vi i virkeligheten kjenner til blekksprutene og deres liv og 
livsbetingelser, enda det er tydelig at de mere og mindre indirekte 
også griper inn i menneskenes eksistensbetingelser på grunn av sin 
rolle i havets samlete stoffomsetning. Deres betydning for 
forståelsen av mange fenomener i sammenheng med fiskeriene har 
vært lite aktet på av våre fiskerizoologer hittil, enda utforskningen 
av blekksprutene uten tvil ville kaste nytt lys inn i noen av 
havforskningens mørkeste avkroker. 

met til anvendelse. Fra middelalderens bønner og besvergelser 
førte utviklingen til bruk av midler som virket motbydelige på 
menneskene selv, da man trodde de ville ha samme virkning på 
skadeinsektene. Svært lenge ble kampen ført fullstendig planløst, 
da det tok lang tid før folk i sin alminnelighet kunne fatte insek-
tenes store betydning og fremfor alt deres rolle som smittebærere 
av farlige sykdommer. 

De første kjemiske insektmidler som ble tatt i bruk var ut-trekk 
fra planter. I 1747 ble i Øst-India oppdaget at ekstrakt fra 
derrisplantenes røtter var utmerket til å drepe fisk, hvilket førte til 
at derris senere ble tatt i bruk mot insekter. Uttrekk fra tobakks-
planter ble i 1763 funnet å være utmerket mot bladlus og dermed 
hadde vi det første nikotinmiddel. 

Det neste fremskritt henger sammen med koloradobillens møte 
med den frodige, dyrkere potetplanten. Under forsøk på å hindre 
den eksplosive økning og spredning av billen fant man i 1867 at 
visse arsenforbindelser hadde insektdrepende virkning. Fra nå av 
startet jakten etter virksomme insektmidler for alvor. Her i 
landet nevner avdøde statsentomolog W. M. Schøyen 3 forskjellige 
middelgrupper i sin bok «Insekt, og Sopfordrivende midler» utgitt i 
1896, i 2, utgave i 1900 er tallet økt til 6. 

Det er likevel først i vår tid at de virkelige store oppdagelser er 
gjort. Vi lever jo i en tid med en rask utvikling på det kjemisk-
tekniske område, vi har fått radar, penicillin, plastik, nylon som alle 
har vært revolusjonerende, hvert på sitt område. En liknende 
revolusjonerende utvikling må man også si har foregått med in-
sektmidlene. Det er ved planmessig arbeid av kjemikere og prak-
tiske entomologer oppdaget en rekke insektmidler som, når det 
gjelder insektdrepende virkning, fullstendig overgår eldre midler. 
Etterat slusen for de syntetiske midlene ble åpnet, dvs. 
mulighetene for kunstig fremstilling av giftstoffer; står vi overfor 
nær sagt uendelige kombinasjonsmuligheter. Kjemien søker 
forøvrig ikke :e bare å fullkommengjøre midlenes insektdrepende 
virkning, men også deres skånsomhet mot planter og samtidig å 
gjøre dem mindre farlige for mennesker og husdyr, samt bier og 
andre nytteinsekter. 

Eldre insektmidler har bare ensidig virkning overfor skadeinsek-
ter. Magegifter som arsen må insekter ete i seg med plante 

Kampen mot insekter og midder. Av 

Jac. Fjelddalen. 

I århundrer har menneskene fort en ustanselig kamp mot insekter 
og midder som gjør skade på våre kulturplanter, trevirke, klær, 
matvarer, husdyr og sist men ikke minst mot dem som er helsefarlige. 
De mest eiendommelige midler har i tidens løp kom 
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kortelsen DDT som viste vegen. Forhistorien til DDT var at det 
sveitsiske firma Geigy i over 20 år hadde vært på jakt etter et godt 
møllnuddel, og høsten 1939 ble DDT's insektdrepende egenskaper 
oppdaget. Forsøkene viste også at det hadde langt større 
virkningsområde og lenger virkningstid enn noe tidligere kjent 
insektmiddel. 

Selve virkningsmåten representerte også noe nytt. DDT er 
fettoppløselig og kan trenge gjennom insektenes kitinpanser. Derved 
kommer det i berøring med de overflatiske nerver og virkningen 
forplanter seg videre til sentralnervesystemet og insektene lammes og 
dør. Når DDT først kommer i berøring med nervene går insektene 
mot den sikre død, de kan ikke leve opp igjen som ofte er tilfelle, når 
det brukes eldre midler. Virkningen av DDT er spesielt god mot 
trips, sikader, teger, biller og sommerfugllarver i jord- og hagebruk, 
bolig og lager. Det er relativt ufarlig for mennesker og husdyr som 
pulver, når vanlige forsiktighetsregler følges. 

DDT som etter hvert gikk sin seiersgang over hele verden som 
insektdreperen par excellence var ingen ny oppdagelse som stoff 
betraktet. En tysk kjemiker Othmar Zeidler fremstilte det allerede 
i 1874. Da de allierte i 1942 fikk kjennskap til de sveitsiske resul-
tater med DDT, ble det straks tatt i bruk på alle fronter. Millioner 
av soldaters liv ble reddet ved at de store sumpområder i Burmas 
jungler ble dustet fra fly med DDT-pulver mot myggarter som 
overfører malaria. I Italia tok DDT knekken på en flekktyfus-
epidemi vinteren 1943 ved at 1,3 milliongr mennesker ble behand-
let for kroppslus som er smittebærere for tyfus. At DDT har hatt 
og har stor betydning for menneskeheten viser tildelingen av 
Nobelprisen til dr. Paul Mûller oppdageren av DDT's insekt-
drepende egenskaper. 

I England var det mangel på derrismidler under krigen hvilket i 
1942 førte til oppdagelsen av heksaklorcyclohexan, vanlig kalt 
heksaklor eller 666. At heksaklor var sterkt insektdrepende ble 
forøvrig uavhengig oppdaget i Frankrike allerede i 1941. Som DDT 
var heksaklor som stoff betraktet meget gammelt, idet Faraday 
fremstilte det syntetisk allerede i 1825, så i over 100 år hadde dette 
middel ligget gjemt og glemt for praktisk bruk. Virknings 

delene, kontaktgiftene f.eks. derris, må komme i direkte kontakt 
med insektene, mens gassgifter som blåsyre- og naftalinmidler 
trenger inn gjennom insektenes åndehuller. Mange av de nyere 
midlene har flersidig virkning, dvs. de virker samtidig både som 
mage-, kontakt- og gassgift. 

Arsenmidlene som er svært giftige og kan føre til kroniske 
forgiftninger, er for lengst erstattet av nyere midler. Det samme 
gjelder de livsfarlige cyan- eller blåsyremidlene, unntatt ved gassing 
mot skadedyr i lager, treverk og møbler. Derris- og pyrethrum-
midlene er på vikende front p.g.a. sin korte virkningstid. Det er 
likevel all grunn til å fremheve den: da de er ufarlige for mennesker 
og husdyr og derfor utmerket mot helsefarlige insekter, husinsekter 
og til bruk for a.matørhagedyrkere. Pyrethrum som fåes ved maling 
av tørre blomster, ble anvendt første gang omkring 1800. I 1949 
klarte amerikanerne etter 20 års intens forskning å fremstille 
pyrethrum syntetisk, så nå er man ikke lenger avhengig av 
naturproduktet. Preparater av syntetisk fremstilt pyrethrum har 
gruppenavnet allethrinmidler. Av de eldre midler er det nikotin 
som har klart seg best i konkurransen med nyere midler. 40 °/° 
nikotinsulfat, høyere konsentrater er ikke tillatt, er riktignok en av 
de sterkeste akutte gifter som er i bruk, spesielt mot b 1 a d 1 u s, 
men det fordamper etter 3-4 timer så giftvirkningen er svært 
kortvarig. 

Oljemidler brukes hovedsakelig til vinter- og vårsprøyting av 
trær og busker mot insekter og midder i overvintringsstadiet. De 
vanligste oljemidler er tjæreoljer (karbolineer), mineraloljer og 
DNC-oljer. Sistnevnte inneholder dinitrokresol, et gult fargestoff 
som siden 1791 har vært anvendt til så forskjellige formål som 
tekstilfargestoff, sprengstoff, avmagringsmiddel, møllmiddel, 
treimpregYneringsmiddel og som smørfarge, fra 1926 som insekt-
middel og fra 1942 som ugrasmiddel. 

Alle de nevnte midler er uorganiske eller vannoppløselige 
organiske forbindelser vi finner i naturen. Under siste verdenskrig 
ble det arbeidet febrilsk for å finne nye insektmidler p.g.a. 
japanernes midlertidige okkupasjon av råstoffområdene for derris 
og pyrethrum. Anstrengelsene ble kronet med hell. Det var særlig 
oppdagelsen av diklor difenyl trikloretan, bedre kjent under for 
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område og egenskaper ellers tilsvarer stort sett DDT. Dessverre 
har det en skarp lukt og kan sette smak på matnyttige produkter; 
men etter krigen klarte man i U.S.A. å fremstille det virksomme 
stoff rent, den såkalte gammaisomeren, som er uten disse uheldige 
egenskapene. Preparater som inneholder ren gammaforbindelse 
går under gruppenavnet lindanmidler. De har etter hvert fått en ut-
strakt anvendelse hele verden over mot fluer, husinsekter, helse-
farlige insekter og en rekke skadeinsekter på planter. 

I de senere åt har r kjemikerne klorert nær sagt alt mulig, 
hvilket har ført t,_'1 midler som chlordan, aldrin, dieldrin, 
methox yk lor  og Toxaphen-midler m.fl. 

I Tyskland ble det, søm ellers i verden, mangel på nikotin i 
krigens år. I laboratoriene til daværende I. G. Farbenindustrie 
konstaterte kjemikeren Gerhard Schrader at visse fosforforbin-
delser, særlig thiofosfor eller parathion, hadde utmerket virkning 
mot insekter. Thiofosfor er et av de mest allsidige insektmidler 
som finnes. Det virker som kontaktgift ca. 1 uke både mot visse 
rundormer eller ål, midder og de fleste skadeinsekter på planter. 
P.g.a. sin meget sterke giftighet for mennesker og husdyr har det 
liten anvendelse mot husinsekter og helsefarlige insekter. Det kan 
absorberes i blad og fruktskall og dermed drepe ål, møll- og flue-
larver som minerer under overhuden, en egenskap som eldre 
midler ikke er i besittelse av. Thiofosfor, som dreper de fleste 
nytteinsekter tilsvarende DDT, viste seg etter hvert å være langtfra 
ideelt mot midder. Spesialmidler mot midder ble derfor godkjent 
for salg. De er selektive, dvs. de skåner bier og nyttige rov- og 
snylteinsekter og er helt ufarlige for mennesker og husdyr. 

Siste nytt på insektmiddelområdet representeres av systemiske 
fosformidler. Det er midler som absorberes i blad, stengel og rot 
og transporteres videre med saftstrømmen slik at plantedeler, 
også de som ikke er behandlet, blir giftige for sugende skadedyr 
som bladlus og midder. De har dessuten lang virkningstid og 
skåner nyttige rov- og snylteinsekter, men dessverre er de svært 
giftige for mennesker og husdyr. Virkningen er best i forbindelse 
med sterk vekst i plantene, så behandling må foretas om våren og 
forsommeren. Etter 3-8 uker er midlene borte da de, som 
thiofosfor, dels fordamper og dels blir omdannet i plantene av 
enzymer. 

Midlene, som bare anbefales for ervervsdyrkere, er godkjent for 
bruk innenfor et bestemt tidsområde og overhodet ikke tillatt brukt 
på grønnsaker og rotvekster. 

Som denne oversikten viser er det mange forskjellige midler, for 
mange mener forbrukerne. Men når vi tenker på hvor mange 
skadelige insekt- og middarter som opptrer, skjønner vi det er 
behov for mange midler så det oppnåes best mulig virkning i det 
enkelte tilfelle. Det er ingen som bør la seg forvirre av at det er 
flere handelspreparater innenfor hver middelgruppe. F.eks. mot 
kalfluelarver eller maur er det viktigst å få et chlordan- eller 
lindanpreparat, det er ikke avgjørende hva preparatet har for 
handelsnavn. Når det gjelder plantevernmidler, dvs. insekt-, sopp-
og ugrasmidler, står gruppenavnet påført etiketten under handels-
navnet. Det kan samtidig nevnes at plantevernmidler må være 
godkjent før de kan selges. Denne kvalitetskontroll sikrer for-
brukernes interesser. De kontrollerende organer er Institutt for 
Landbrukskjemi og Statens plantevern. Husinsekt- og veterinær-
preparater er ikke underlagt noen offentlig kontroll. 

Til de forskjellige formål kan insektmidlene fås som duste-
pulver, sprøytepulver og emulsjon til dusting, sprøyting, vanning, 
beising, impregnering av tøy, pelsverk og treverk osv. Noen kan 
også fås som pasta, røykemiddel og som aerosol. Sistnevnte 
formulering vil si at insektmiddel og en ufarlig gass er presset inn 
på en beholder eller aerosolbombe. Det er en svært praktisk 
metode for bekjempelse av fluer i hjemmene, da det bare trengs en 
dusj i 7-8 sekunder for å behandle et vanlig værelse. 

Det er ikke alltid de nyere midlene slår insektene så lett og 
sikkert ihjel som reklamen ofte angir, da visse insekter og midder 
etter en tids bruk kan bli motstandsdyktige eller resistente. De 
første årene etter krigen hadde f.eks. DDT glimrende virkning 
mot husfluer, men etterhvert ble flueplagen mange steder like ille 
som før. Man trodde først at fluene kunne utvikle eller erverve 
resistens mot DDT, men det er ikke tilfelle, egenskapen, er 
arvelig bundet og de resistente fluene kan omdanne DDT i 
kroppen til en uvirksom forbindelse. DDT-resistente fluer som 
først ble konstatert i Italia er nå et alminnelig fenomen over hele 
verden. I Danmark er etter hvert blitt konstatert resistens mot 
alle nyere 
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klorerte midler, så nå brukes pyrethrummidler i bolighus og i fjøs 
og stall strimler impregnert med thiofosfor, som fluene selv etter 
90 generasjoner ikke blir særlig resistente mot. Her i landet kan 
f.eks. preparater som inneholder lindan fremdeles brukes med 
fordel de fleste steder - så lenge det varer. 

Resistens mot DDT er ellers i verden konstatert for korn-
snutebillen, trips, eplevikler og visse myggarter m.fl. I Korea ble 
påvist DDT-resistente kroppslus. I de fleste tilfelle av resistens er 
DDT blitt erstattet med lindan. Her i landet er kjent DDT-
resistens for husfluer og sannsynligvis også hode- og kroppslus. I 
1949 ble i Oslo gartnerier konstatert at v e k s t h it s s p i n n m i d d e n 
(Tetranychus althaeae von Haust) var blitt resistent mot thiofosfor-
midler. Resistens hos skadedyr er ikke noe nytt fenomen, det ble 
påvist slcjoldlus resistente mot cyanmidler allerede i 1916 i U. S. 
A. 

Faren for forgiftninger av mennesker og husdyr er et stort og 
alvorlig problem, men for insektmidler i jord- og hagebruk er det 
på etikettene anført hva midlet inneholder, detaljert bruks-
anvisning, om det er farlig for bier, mennesker og husdyr, tidsfrist 
mellom siste behandling og høsting og hvilke forsiktighetsregler 
som ellers må tas. Følges dette er det ingen direkte fare. 

Under våre klimatiske forhold representerer belegg av insekt-
midler på matnyttige produkter ingen risiko, heller ikke skjer det 
noen forgiftning av jorden når de rette midler brukes til jord-
behandling. Det er i denne forbindelse viktig å være klar over at 
moderne insektmidler krever kunnskaper av forbrukerne. De kan 
ikke brukes kritikkløst, minste kravet må ihvertfall være at bruks-
anvisningen leses. 

Naturlig likevekt eller balanse i naturen er et begrep som er 
interessant å diskutere. Når det gjelder insekter ble balansen 
forstyrret den dagen vi startet å dyrke jorden, slik at insektmid-
lenes virkning på nyttige rov- og snylteinsekter ikke har vært av 
noen avgjørende betydning. Midd og bladlus er riktignok god kost 
for marihøner m.fl., men det er først utpå sommeren disse blir til 
noen særlig nytte. Av hensyn til biene er det forbudt å sprøyte 
med de fleste midler under blomstring på planter som besøkes av 
bier. 

Det må ellers understrekes at det i praksis alt for lett gripes til 
et kjemisk middel straks det forekommer insektangrep. Fore-
byggende rådgjerder som jordskifte, tidlig såing, planting og 
tynning, overgjødsling, ugrasfri felter m.m. for å hindre angrep blir 
ikke alltid tillagt tilstrekkelig vekt. Planter i god kultur motstår langt 
bedre et insektangrep enn planter som på forhånd er svekket i sin 
konstitusjon. P.g.a. insektenes og middenes enorme fruktbarhet og 
det forhold at man i moderne plantedyrking stiller veldige mengder 
konsentrert føde til deres rådighet, vil forebyggende rådgjerder ikke 
alltid strekke til. For rasjonell drift er det derfor helt nødvendig med 
planmessig bekjempelse ved hjelp av kjemikalier. Derved oppnås 
større avling, bedre kvalitet og større lagringsevne. Med de midler 
som står til rådighet, er det ikke lenger holdbart med ordtaket: 
«Først skal jordloppene ha det som tilkommer dem, så vi må så 
tykt; tar de alt, må vi så om igjen.» Så rundhåndet kunne man bare 
være i gamle dager. 

De moderne insektmidler har hatt en veldig betydning for 
menneskeheten. En amerikansk forsker har nylig beregnet at siden 
DDT ble tatt i bruk i 1942 har det p.g.a. sin gode virkning mot 
helsefarlige insekter forhindret 5 millioner dødsfall og 100 
millioner sykdomstilfelle. Store områder verden over har kunnet 
tas i bruk til matproduksjon takket være insektmidlene, som har 
beskyttet plantene mot skadeinsekter og menneskene mot 
helsefarlige insekter. Helsestandarden og produksjonen av 
levnetsmidler ville uten tvil bli redusert katastrofalt om ikke 
skadeinsekter og midder ble bekjempet. 
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Om småhvalfangsten på 
Norskekysten og om våge= 
hvalen 

Av Age Jonsgård 

 Tredje artikkel: VÅGEHVALENS LIVSHISTORIE 

ble fanget i Manilabukten på Filippinene (ca. 15 nordlig 
bredde). På den nordlige halvkule er dens utbredelse knyttet til 
tempererte og kolde havområder. I Nordatlanteren forekommer 
den både på øst og vestsiden. På vestsiden kan en si at dens 
utbredelse strekker seg fra Davisstredet i nord til Kap Hatteras i 
syd, men det foreligger et par tilfeller av strandinger så langt syd 
som til Florida. På østsiden finner vi den fra Nordishavet og 
iallfall så langt syd som til området omkring Gibraltar. På den 
sydlige halvkule er den hovedsakelig kjent fra Sydishavet hvor 
den ofte opptrer i store flokker. 

Vågehvalen er ikke stasjonær i de havområder hvor den opp-
trer. Dens forekomst er bundet til årstidene. Om våren og for-
sommeren vandrer den mot høyere breddegrader, hvor den opp-
holder seg til høsten melder seg. I disse områder hvor plankton-
oppblomstringen er er størst på denne tid og dermed 
næringsbetingelsene best, fråtser den i mat. Med denne 
vandringen har den i det hele tatt bare en hensikt, nemlig å finne 
og å fråtse i mat, og vi kaller av den grunn vandringen for en 
næringsvandring. Om høsten vandrer den tilbake til tempererte 
farvann igjen, og her foregår som regel ungekasting og parring. 
Vi kaller denne vandringen en forplantningsvandring, og meget 
tyder på at dyrene i forplantningstiden tar lite næring til seg. 

Vågehvalfangsten i våre kystfarvann har gitt oss visse holde-
punkter om dens vandringer her. Særlig i Vestfjorden som jo er 
et viktig fangstområde, kan en merke spesielle trekk ved vand-
ringene som gjentar seg fra år til år. De større dyr - vesentlig 
hunner - som en treffer på i dette område om våren, vandrer 
praktisk talt alltid enten i nordøstlig retning - dvs. innover 

Når det gjelder livshistorien til hvalene i sin alminnelighet, 
kan en si at den er dårlig kjent for de fleste arters 
vedkommende. Det er vesentlig de arter som har vært 
fangstobjekter og som har hatt økonomisk betydning, som har 
vært gjenstand for generelle biologiske undersøkelser. Dette har 
sin årsak i at materiale til slike undersøkelser bare kan skaffes 
fra arter som beskattes. Av forskjellige grunner er det 
nødvendig å ha kjennskap til slike arters livshistorie, bl.a. fordi 
det er nøkkelen til all fangstregulering, hvis mål er å utnytte en 
bestand best mulig. Vågehvalen som vesentlig har vært 
kontinuerlig beskattet i norske og tilstøtende farvann samt i 
japanske farvann, har også hovedsakelig vært gjenstand for 
generelle biologiske undersøkelser av norske og japanske viten-
skapsmenn. Som et resultat av disse forskeres arbeide kan vi 
idag si at vågehvalen er en av de arter hvis livshistorie er best 
kjent. 

Vågehvalen (Balaenoptera acuto-rostrata) tilhører finnhval-slek-
ten hvor vi også bl.a. finner de større og kanskje mere kjente arter, 
blåhvalen og finnhvalen. Det er en liten hval til bardehval å være, 
hunnene kan oppnå en lengde på vel 9 meter, mens hannene i 
likhet med andre bardehvalarter ikke blir fullt så store som 
hunnene. Den er lett kjennelig på bardene som er gulhvite av farge 
og som kan bli vel 20 cm lange, og på sveivene (forlemmene) som 
har et karakteristisk hvitt bånd tvers over midten på oversiden (fig. 
1). 

Vågehvalen forekommer både på den nordlige og den sydlige 
halvkule. I tropiske og subtropiske farvann er den antakelig sjelden. Så 
vidt jeg vet, foreligger det bare en iakttagelse av vågehval fra tropiske 
farvann. Det var en vågehval som i januar 1925
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i fjorden - eller i sydvestlig retning - dvs. ut av fjorden. Det 
karakteristiske er imidlertid at dyrene som vandrer «på nord-
osten», omtrent alltid bare finnes fra fastlandssiden av fjorden til 
omtrent midtfjords, mens dyrene som vandrer «på sydvesten», 
finnes langs Lofotveggen. Vestfjorden virker altså etter alt å 
dømme som en kile som fanger opp de dyr som vandrer 
nordover i nærheten av kysten. Når disse dyr oppdager at veien 
nordover er «sperret», følger de Lofotveggen tilbake og fortsetter 
vanligvis kursen nordover via Moskenstraumen. Alt taler altså for 
at de vågehval som i vårmånedene innfinner seg i Vestfjorden, 
bare er en snartur innom fjorden, bortsett fra år hvor det på 
denne tid er større ansamlinger av åte i fjorden, f.eks. småsild. Da 
stopper gjerne dyrene vandringen og fråtser i åten slik at vi kan få 
opphopninger av vågehval i åteområdet. Om sommeren derimot 
når 

Vestfjorden hovedsakelig hjemsøkes av årsunger og andre yngre 
vågehval, er forholdene annerledes. Riktignok oppsøker også 
disse dyr eventuelle åteområder i fjorden, men den karakteristiske 
nordøstlige og sydvestlige kurs under vandringen merker en lite 
til. Mange av årsungene som i sommertiden hjemsøker Vest-
fjorden, oppholder seg utvilsomt hele sommeren igjennom i 
fjorden eller i havet utenfor. 

Det er stor forskjell med hensyn til vågehvalens utseende om 
våren sammenlignet med høsten. Om våren. er dyrene magre. 
Dette gjelder i særlig grad de kjønnsmodne hunnene fordi de inntil 
kort tid i forveien har vært fulgt av pattunge som i pattetiden har 
tæret på mor-dyrets opplagsnæring. Men også hanner og umodne 
hunner er magre om våren, og når en ser dyr av samme størrelse 
om høsten, fete og vel preparerte til å tåle 
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en sulteperiode, kan en forstå den betydning næringsvandringen 
har. Hva lever så vågekvalen av i denne tid? 

Undersøkelser av mageinnholdet hos vågehval viser at den 
har en meget variert meny, iallfall sammenlignet med dens slekt-
ninger blant finnhvalartene. I likhet med disse ernærer de seg i 
stor utstrekning av krill, en krepsdyrgruppe som med hensyn til 
utseende minner om reker, men er betydelig mindre enn disse. 
Særlig i Barentshavet og ved Bjørnøya og Spitsbergen synes den i 
stor utstrekning å ernære seg av en krillart - Thysanoessa inermis - 
som i sommertiden finnes i store mengder i dette område. I 
motsetning til de øvrige finnhvalartene er den også en fiskeeter 
av rang. Den synes særlig å like småsild (musse- og bladsild), 
men også større sild og mange andre fiskearter f.eks. hyse, sei og 
torsk er funnet i vågehvalens mage. Det er heller ikke bare små 
ungfisk den tar, i magen på en voksen vågehvalhnnn som ble 
fanget i Vestfjorden under Lofotfisket i 1944, fant jeg 40 store 
Lofottorsker, så i dette tilfelle var det iallfall tydelig at hvalen 
ikke tilfeldig hadde slukt en såvidt stor fisk. Det kan i denne 
sammenheng kanskje være av interesse å nevne at det i flere 
tilfeller er funnet linekroker i magen hos vågehval. Det mest 
sannsynlige er at hvalen i disse tilfeller har gått så å si til dekket 
bord, idet de har slukt fisk som satt fast på linen. 

Når det gjelder vågehvalens forplantningsforhold, kan en si at 
særlig de senere års forskning har utvidet vårt kjennskap til 
denne side ved artens biologi betydelig. Vi vet at vågehvalen har 
en brunstperiode som iallfall for vår vågehvalstammes 
vedkommende varer fra i januar til i slutten av mai. Studier over 
fostrenes lengder har vist at praktisk talt samtlige parringer finner 
sted innenfor dette tidsrom. Da vågehvalfangsten i våre farvann 
tar til allerede i mars, kan det være nærliggende å tro at mange 
hunner blir befruktet etter at de er kommet til våre farvann, men 
det er intet som tyder på det. Når de kjønnsmodne hunner viser 
seg hos oss på vandring nordover, har parringen allerede funnet 
sted, og praktisk talt samtlige dyr er gravide: 

Vågehvalen går drektig ca. 10 måneder. Det vil altså si at 
ungene fødes i vintermånedene - fra november til mars. Vi vet ikke 
med sikkerhet hvor dyrene oppholder seg når fødselen finner 

sted, men vi vet at fødselen normalt ikke foregår i våre kystfar-
vann, men på sydligere breddegrader. 

Vågehvalen føder vanligvis bare en unge som ved fødselen er 
nærmere 3 meter lang. Tvillingfødsler kan også forekomme. Men 
mest bemerkelsesverdig er det at vågehvalen føder hvert år. På dette 
punkt avviker den vesentlig fra sine større slektninger blåhvalen og 
finnhvalen som bare føder henholdsvis med 2-3 og 2 års 
mellomrom. 
Etter at ungen er født, følger den moren og lever av morsmelken 
som er meget rik på fettstoffer. Diegivningen foregår på en annen 
måte enn hos landpattedyrene idet moren ved kontraksjon av visse 
muskler i mageregionen presser melken inn i munnen på ungen, når 
denne tar «patten» mellom kjevene, og ved hjelp av tungen sørger 
for at sjøvann ikke får anledning til å trenge inn i munnen. Etter ca. 
4 måneders pattetid avvennes ungen som da er omkring 4,5 meter 
lang. Moren forlater den da vanligvis og tar fatt på 
næringsvandringen nordover, hvis hun ikke allerede på et tidligere 
tidspunkt har begynt å trekke nordover i følge med ungen. Det 
sistnevnte vet vi forekommer i tilfelle hvor fødselen finner sted på 
et sent tidspunkt, og selv så langt nord som i Lofoten kan det 
forekomme hunner fulgt av unge. Men det karakteristiske for dette 
område er som jeg tidligere har pekt på, at de voksne hunner er de 
første som viser seg i vårmånedene, mens årsungene først viser seg 
i større mengder i sommertiden. 

Hvor stor er så vågehvalen når den blir kjønnsmoden - dvs. 
brunstig for første gang, og dermed voksen nok til å kunne for-
plante seg? Dette kan man få rede på ved å undersøke dyrenes 
kjønnsorganer - eggstokkene og testiklene. Det viser seg at våge-
hvalhunnene som regel blir kjønnsmodne når de er nærmere 7,5, 
meter lange (ca. 24 eng. fot), mens hannene vanligvis bare er vel 
6,5, meter lange (ca. 22 eng. fot). 

Om vågehvalens alder vet vi ennå svært lite. I de senere år er 
det funnet en metode til å bestemme individuell alder på yngre 
bardehval, men det viser seg at denne metode iallfall ikke foreløpig 
er særlig egnet til aldersbestemmelse av vågehval. Ved hjelp av 
andre metoder kan vi få visse opplysninger om alderen hos yngre 
dyr. Vi vet med sikkerhet at de dyr som er ca. 5 meter 
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I denne tiden med meget snø på alle kanter, strør vi ut havregryn og 
brødterninger like utenfor huset, og når småfuglene har spisetid, så 
«lever» formelig bakken av bare fugleskrotter. Mest bokfink, noen 
gulspurv av begge kjønn, av og til en stærflokk (kom 11. april), 
kjøttmeiser, svarttroster, også begge kjønn, og når de ser sitt snitt 
til det, skjærer og nøtteskriker. 
Fra vinduene ser vi ned på dem og kan studere dem så lenge og nøye 
vi vil, eller jeg står utenfor i passe avstand og har dem i kikkerten. 

lange (16-17 eng. fot) eller mindre når de viser seg i våre farvann, 
er årsunger som da er omkring et halvt år gamle. Videre er det 
meget som tyder på at den påfølgende årsklasse, dvs. ett og et 
halvt år gamle dyr, er omkring 6 meter (ca. 20 eng fot). Det er 
disse dyrene som småhvalfangerne gjerne kaller 1 000 kilos hval 
fordi de gir omkring 1 000 kg kjøtt. Det er også sannsynlig om enn 
mere uvisst at den påfølgende årsklasse, dvs. to og et halvt år 
gamle dyr, omfatter dyr som er blitt kjønnsmodne i den foregående 
forplantningssesong. Hvis dette er riktig, betyr det at vågehvalen 
kan bli kjønnsmoden allerede når den er omkring 2 år gammel. 
For de større dyrs vedkommende er alderen ukjent, bortsett fra 
relative aldersforhold som vi på grunnlag av de såkalte gule 
legemer i ovariene kan gjøre oss opp en mening om for hunnenes 
vedkommende. Vi vet ikke hvor gammel vågehvalen kan bli, men 
det er iallfall ikke sannsynlig at den oppnår en større alder enn 
ca. 30 år. 

Smånotiser. 
Fugleobservasjoner fra 

Tinnoset. 

Hva så og hørte jeg idag? Ja, først så jeg den ikke, men hørte den, 
en fin, perlende låt som av en sølvfløyte, mest lik sidensvansens, 
eller heller kanarifuglens triller, men ganske kort hver gang. I 
passende avstand stod jeg klar med kikkerten, og da svermen av 
bokfinker slo seg ned hvor maten var strødd ut, kom det også en 
helt grønn fugl. Den virket litt større enn bokfinkene, men det var 
kanskje den jevne fargen som gjorde det. Kraftig nebb, omtrent grått 
av farge, ja så kraftig at min tanke ble penset inn på 
kirsebærfuglen. Noen tegninger eller flekker noterte jeg ikke. 
«Grønnfink»,') sa jeg og gikk til bøkene. Det navnet fant jeg ikke, og 
det eneste jeg kunne få den til å bli var gulirisken (Serinus canarius 
serinus). 
Skyte den tror jeg ikke jeg vil, om jeg så skulle få se den mer, skjønt 
for det eventuelle bevis' skyld! Ifjor skjøt jeg en gulsanger, 
bastardnattergal, og det angrer jeg på ennå; den hadde visst ingen 
interesse, skjønt jeg har ikke sett den her hverken før eller siden. 
Chr. Kittilsen 

Jeg følger med trekkfuglene her oppe i grenda vår, og har 
gjennom en årrekke notert deres ankomst hit. Litt senere kommer 
de hit opp i høyden (400 m. o. li.); her er ennå smått med bare 
flekker i jordene. Iår begynte hakkespettens trommende vårsang 
den 25. mars. Gulspurven sang 28. mars. Den første bokfinken 
kom alene den 4. april, og fire dager etter kom den første flokk med 
hanner samt en hunn. Svarttrosten kom den 5. april og begynte 
samme aften sin deilige sang. Duetrosten kom 8. april. Det kan 
være litt vill-ledende å høre den når den sitter i jordet; dens 
langtrukne fløytetoner kan minne forbausende om en vaders. Dens 
sang er klar og vakker samt noe melankolsk som svarttrostens. 

Var det en tanke som lå bak? 

En linerlehunn som var vant til å få mat på gårdsplassen, kom 
en dag med 2 unger. Denne dagen foret jeg fuglene med 
kakesmuler, noe som de setter meget stor pris på. Men det varte 
ikke så lenge førenn mitt forråd var oppbrukt, så jeg måtte skaffe 
mer. Jeg tok en kavring, knuste den i hånden og strødde smulene 
ut til mine små venner. Ungene tok også nå med begjærlighet mot 
hva moren brakte dem, så om kort tid lå bare noen større biter 
tilbake. Hunnen tar en av disse, men forstår at det nytter ikke å 
gi den til ungene straks. Den flyr opp på et stenbord vi har på 
gårdsplassen, og sitter der og funderer - ja, slik så det virkelig ut 
for oss som var vidne til denne episoden - på hva den skulle gjøre 
i denne noe kinkige situasjon. Den har funnet løsningen, flyr 
resolutt bort til vannfatet, holder 

Igår, den 12.april, hørtes ringduen for første gang, og da kom 
også jernspurven, et par tre i følge. Sølvsmeden passer bra på den 
og jeg kalte den det i min barndom før jeg fikk bøker og kikkert. 
Den fine «sisselerende» sangen er noe av det yndigste en kan høre. 
Idag, - og nå kommer jeg dit jeg vil, - kom den første ringtrost-
hannen til sin mellomstasjon før fjellreisen. 

1) Beskrivelsen tyder på at det virkelig var en grønnfink (Gloris cloris) eller "svenske" 
som den ofte kalles i håndbøkene. (Red.) 
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biten nede i vannet en stund, og så - bort til ungene som nå ingen 
vanskelighet har med å godgjøre seg med kavringrestene. 

Var dette instinkt? Ikke tror jeg det. Det måtte være et resultat 
av tenkning. 

P. Auerdahl 

gang tok tida på den (fra kl. 22,55), sang den 32. min og 15 sek. i 
ett kjør! Det er nesten 3 min. lenger enn Rosenbergs berømte 
grashoppesanger fra Kvismaren i Sverige i 1930. 

Vi så aldri flere enn denne ene fuglen, så det var nok en 
ensom hann som av en eller annen grunn hadde forvillet seg 
langt fra det vanlige hekkingsområdet for arten. Utover mot 
midten av juni var det likesom en kunne merke at den holdt på å 
gi opp håpet om å få seg en make. Den sang mer uregelmessig, 
streifet mer omkring, og den 14. juni hørte vi den for siste gang. 
Den begynte Li synge som vanlig den kvelden, men kl. 23 ble det 
stilt og vi hørte den ikke siden. I den lyse sommernatten hadde 
den reist videre for å prøve lykken et annet sted. 

Olav Hagelund 

Grashoppesanger (Locustella naevia) i Vestfold. 

Forsommeren 1954 fikk vi på Kile i Stokke besøk av en 
grashoppesanger, og det var en opplevelse å høre dens merkelige 
sang. Som navnet sier ligner sangen lyden av en grashoppe, men 
den er også sammenlignet med lyden av en ringeklokke eller en 
fjern slåmaskin. For å få et riktig inntrykk av sangen må en helst 
høre fuglen nær ved, og det var ikke vanskelig a komme den på 
kort hold. Da kunne vi foruten den surrende låten også høre en 
fin, klokkeringing, som den svenske fugleforsker Rosenberg 
sammenligner med regn på en stille vannflate. Hele busken 
grashoppesangeren satt i, ble likesom innhyllet i denne merkelig 
sammensatte sangen som steg og sank ettersom fuglen vendte 
hodet til og fra. Under sangen satt den med oppblåst strupe og 
vidåpent nebb som den rettet på skrå oppover. Og mens hele den 
vesle kroppen dirret, lød sangen uavbrutt i lange perioder, uten 
tegn til pauser når den trakk pusten. På stedet hvor den holdt seg 
er det dyrka mark på alle kanter, bare noen busker langs gjerder 
og grøfter. Det er ikke noe vann- eller sumpvegetasjon i nærheten. 
Den flyttet ofte fra busk til busk, og av og til tok den seg en tur ut 
i en frodig eng. I flukten holdt den seg lavt over marka, og i 
tussmørket var det nesten umulig å få øye på den når den flyttet. 
Vi hørte bare at den plutselig sang på et nytt sted. 

Det var ved 22-tida den 2. juni vi fikk høre den første gangen. 
Den sang da opptil 15-20 sek. om gangen med noen minutters 
mellomrom. Etter en times tid begynte det å blåse nokså mye, og 
da sluttet den å synge. Men morgenen etter var den i aktivitet igjen 
og sang til ca. kl. 8. Den holdt da til i enga, og når den sang satte 
den seg så høyt på et strå den kunne komme. Om kvelden den 3. 
juni var fuglekjennerne kommet for å høre på den. Den sang da 
ganske flittig og ved 23-tida da den var på sitt beste, sang den ca. 
3 minutter i ett strekk. Som nevnt var den lite redd for folk, når 
den sang, og for å se hvor nær vi kunne komme den satte vi oss 
under en heggebusk som var dens yndlingsplass. Straks etter kom 
den og begynte å synge mens den hoppet fra kvist til kvist. Den 
holdt faktisk på å sette seg på hendene til Brun, og den satt og 
sang ca. 30 cm foran ansiktet mitt! 

Neshornbiller (Oryctes nasicornis) i Rogaland. 

Som et apropos til Alf Bakkes utredning om neshornbillen i 
Norge (Fauna h.1., årg. 7) kan jeg nevne at denne billen for noen 
år siden ble funnet på Nærbø stasjon på Jæren. Fra Fredrikstad 
kom det den 4. februar 1950 en vognlast sagflis til Nærbø. Sag-
flisen skulle brukes til iblanding ved sementstøping. Nå viste det 
seg en hel del store «troll» i sagflisen, og fire av disse dyrene - to 
hanner og to hunner av neshornbillen - ble sendt levende til 
Stavanger Museum. På veien hit tilbragte de en natt på 
postkontoret her i byen, og der forstyrret de ved stadig kravling 
og kloring og krafsing inne i pappesken sin nattevakten slik at 
det rekommanderte brevet ble bragt ut så tidlig som det 
anstendigvis kunne gå an neste morgen, enda dette var en 
søndag. 

Under lossingen av vognlasten viste det seg at sagflisen 
inneholdt ganske store mengder både larver og imagines, og da 
folk var redde for at billene kunne spre seg og gjøre skade på 
skog eller annet, ble det satt igang en ren utryddelseskrig mot 
dyrene. Den har øyensynlig vært helt vellykket, for på forespørsel 
i september 1954 blir det opplyst at neshornbillen ikke har vært 
sett på Nærbø siden den gangen. Men tilfellet gir et utmerket 
eksempel på hvordan dette insektet kan bli spredt, selv om det 
ikke denne gang oppnådde å få fotfeste på ankomststedet. 

Holger Holgersen. 

Sølvkveite i Rogaland. 
Ettersom dagene (nettene!) gikk, steg sangen i intensitet. Den 

begynte regelmessig ved 22-tida, og holdt antagelig på i ett til 
morgenen. Den 7. juni overgikk den seg selv i utholdenhet, og da 
jeg en 
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i land på norskekysten, men i Rogaland er slike funn sparsomme. 
Det første kjente ble gjort ved Haugesund 31. okt. 1886 (A. 
BernhoftOsa i Stav. Mus. Årsh. 44, 1935). Senere er det kommet 
inn eksemplarer fra følgende steder: Åkrehamn 12. mars 1920, 
Skudeneshavn 15. april 1936, Skiftun 15. juni 1948. 

Kirsebærfinker (Coccothraustes c. coccothraustes L.) ved Sandefjord. I 
februar og mars d.å. så jeg nesten daglig en eller flere kirsebær-
finker på foringsplassen vår i Orelund, like ved Sandefjord. Kirse-
bærfinken er ikke en fugl man ser hvert år, så det var pussig at flere 
stykker holdt til her såpass lenge. I «Fauna» 1952, side 71, forteller 
Olav Andr. Dovland om noen omstreifende kirsebærfinker, men det 
viser seg også at de holder lenge til på samme sted, hvis de får nok 
mat. 

Funnene i 1954 er følgende: Erfjorden 8. juni, Vatlandsvåg 15. 
juni, Sandnes 16. august, Rennesøy 20. august. Dessuten ble det 
fra Rennesøy meldt om et femte funn engang tidligere på 
sommeren, en fisk som dessverre ikke ble tatt vare på. Den ene 
fisken, den i Erfjorden, ble tatt i en synkenot, de andre ble funnet i 
stranden, fremdeles levende, men øyensynlig døende. 

Størrelsen på sommerens eksemplarer varierer fra ca. 75 cm 
på fisken fra Vatlandsvåg til 145 på det fra Sandnes. Sølvkveita 
skal kunne bli opptil 3 meter lang, så disse er forholdsvis små. Det 
minste av museets eksemplarer er ellers det fra Skiftun, som målte 
bare en halv meter; det største er det fra Åkrehamn, som hadde en 
lengde på 221 cm og finnes - utstoppet - i utstillingssamlingen. 

Første gangen, den 14. febr., så jeg bare en kirsebærfink (~), 
men få dager senere kom det to stykker ( ?og~). De kom særlig om 
morgenen, og spiste utrolige mengder av solsikkefrø. Merkelig nok 
rørte de ikke noen kirsebærsteiner som jeg la ut til dem. De var 
ikke særlig redde, og den 21. februar våget de seg begge to opp på 
et fuglebrett utenfor kjøkkenvinduet. Der var det imidlertid bare 
spekk til meisene, men de tok til takke med det, og røsket ut store 
klumper med de kraftige nebbene. Det så nesten ut som om de 
likte det, for de kom ofte på brettet senere. 

Mitt store mål disse dagene var å få fanget og merket kirsebær-
finkene, da det her i landet ikke var merket noen av denne arten 
før. Dette viste seg heldigvis å være en smal sak, for 
kirsebærfinkene gikk lettere «på limpinnen» enn noen andre fugler. 
I en ganske enkel og uautomatisk felle tok jeg begge to den 27. 
februar, og i de følgende dager fløy de stadig inn i fellen, slik at jeg 
ikke kunne unngå å fange dem igjen et par ganger, når jeg skulle 
fange andre fugler. 

I begynnelsen av mars viste det seg en tredje kirsebærfink (en 
Y). Jeg fikk straks merket den, og senere så jeg den flere ganger 
sammen med de to andre. Den 31. mars merket jeg en fjerde (også 
en ?), men jeg er *temmelig sikker på at det var minst en til som 
jeg ikke fikk merket. Denne fjerde og siste hadde tydelig blått 
nebb, mens de andre hadde gult nebb i hvert fall til midten av 
mars. Nebbet er forøvrig særlig kraftig, så hvis en annen er så 
heldig å få fanget en kirsebærfink, er det tilrådelig å holde fingrene 
langt unna nebbet. Hvis ikke tar fuglen et tak i fingeren så kraftig 
som med en knipetang, slik at man kjenner det i flere dager. - Det 
siste jeg så av kirsebærfinkene var en enslig d morgen den 1. april. 

Levevis og utbredelse er svært lite kjent for denne fisken, men 
den antas å være en pelagisk art med hovedtilhold i Norskehavet. 
Derfor er det også ganske naturlig at den oftere er å finne på den 
nordlige delen av norskekysten enn langt sør på Vestlandet. Når det 
så i løpet av kort tid finnes hele 5 sølvkveiter her sør, må det 
skyldes rent eksepsjonelle forhold i havet. En fisk med et så 
påfallende ytre kan ikke forekomme her ofte uten at funnene blir 
rapportert til museet. Det ser vi tydelig av de mange mer eller 
mindre sjeldne fisker som hvert år blir sendt inn. Kan det være en 
unormal strøm som fra Norskehavet har ført forholdsvis store 
mengder sølvkveite inn mot den søre del av Vestlandet, eller er 
unormalt mange funn kjent også fra andre og nordligere deler av 
kysten vår i det siste? 

At slike strømmer kan forekomme og også bringe med seg over-
raskelser for en zoolog, hadde vi et bevis på i mars 1954. I tiden 
mellom 9. og 16. mars strømmet det inn i «fjorden» ved Utsira og 
Røvær i et dyp av fra ca. 75 cm til botnen varmt og salt 
atlanterhavsvann, tydelig varmere, tyngre og saltere enn det som 
var tilstede før. Den 15. mars ble det innenfor Røvær i reketrål tatt 
en liten fisk, Capros aper, som hører hjemme i Middelhavet og ved 
de SV-europeiske kystene så langt nord som i den vestlige del av 
Kanalen. Funnet er så meget mer interessant som denne arten ikke 
tidligere er påvist i Nordsjøområdet. Det er nærmere omtalt i 
«Sterna» nr. 17, Stavanger 1954. 

Holger Holgersen. 

Einar Brun jr. 

Sent kull av låvesvale (Hirundo rustica L.) 

I et fabrikklokale i Langevåg på Sunnmøre fant jeg 1218-54 et 
låvesvalereir med 5 egg. Ved kontroll 2118 inneholdt reiret ett egg og 
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svale, låvesvale, sandsvale, gråspurv, sivspurv, svenske, 
løvsanger, tornsanger, tjeld, strandsnipe, åkerrikse og fiskemåke 
- helt fortreffelig gjengitt. Særlig ofte gjentatt ble piplerkens, 
erlenes og sandsvalens lokketoner samt låter som kan gjengis 
med drryy, tsserr, trrr, tirrr. ty-ty-ty, pe-pe. 

siden av reiret. Om formiddagen fløy to av dem et lite stykke. Alle 
ungene var på vingene 8/9. Samme dag lå en voksen svale død i 
nærheten, og bare en matet. Neste margen var en voksen og to 
unger i rommet. Senere fløy svalene omkring ute og inne, og siste 
gang jeg så dem var 14;9. 
Gustav Devold FUGLENOTISER FRA VESTLANDSKYSTEN Gulerle 
(Motacilla flaret) 

Først henimot midnatt ble det riktig fart i sangen som så 
kunne fortsette i et rivende tempo, sikkert i timevis uten særlig 
stopp. Fuglene i Ervik lot seg av og til også høre midt på dagen, 
men da ble det bare kortere perioder av gangen. Jeg har også 
inntrykk av at de ofte sang bare av opphisselse eller angst når vi 
trengte oss for nær inn på oppholdsstedet. 

Den 16. og 17. juni 1953 så jeg i Ervik, ytre Stadt en gulerle. 
Den var temmelig sky, ble flere ganger oppjagd fra et bestemt 
sted og pleide da fly et stykke utover sandmarkene mot den åpne 
stranden. Det lot seg ikke gjøre å få se nøyere på den, men etter 
hodetegningen så det ut til å være en hann av Motacilla f. flara og 
forsåvidt kan funnet være ganske interessant. Tross endel leting 
ble hverken hunnfugl eller reir funnet der. 

De to sivsangerne ble observert på de samme plassene 3 dager 
i trekk. Ved et hastig besøk på stedet også natten mellom den 22. og 
23. juni hørtes sangen fremdeles ved Ervikvatnet. Heller ikke iår ble 
funnet noe reir. Det er jo mulig at hunnen på det tidspunkt vi lette 
etter reir (11.-13. juni) ennå ikke hadde innfunnet seg. 

Det er visstnok første gangen at sivsangeren er funnet på Vest-
landet om sommeren. En har regnet med at den fantes hos oss i to 
vidt adskilte områder. Det ene, våre tre nordligste fylker og det 
andre på Jæren og Lista og etter senere observasjoner også i Vest-
fold og Østfold samt ved Haugesund. 

Sivsanger (Acrocephalus scoenobaenus) 

Det ser ut til at sivsangeren har fast tilhold ved Ervikvatn på 
Stadt. Da jeg første gang undersøkte dette stedet, fant jeg (16. juni 
1953) en syngende hann på en liten holme ved østenden av dette 
vatnet. Strandpartiet er her for det meste lavt med grunt vann, 
bevokst med siv (Juncus). Selve holmen som ligger nærland, kunne 
være ca. 10 meter i tverrmål og var meget tett bevokst med vier, 
gras og urter. Fuglen satt for det meste i en bestemt vierbusk og 
sang med korte pauser imellom den tiden jeg var på stedet (kl. 20-
21). En gang så jeg den jage omkring i lav høyde etter en annen 
fugl trolig av samme art. Noe reir ble ikke funnet her. 

Havørn Haliætus albicilla) 

På Vestlandet har vi under mine sjøfuglundersøkelser de siste 
somrene funnet havørn (voksen fugl) på 8 forskjellige lokaliteter 
hvorav 7 i Sogn og Fjordane og 1 på Sunnmøre. 

På 4 av disse stedene er også funnet reir. Bebodd havørnreir er 
funnet sørligst i Solund (ca. 61o 12'N), som nå trolig må regnes for 
landets sørligste lokalitet. 2 ungkull er blitt ringmerket (Solund 
1952 og 1954). 

Ved et nytt besøk på stedet den 11. juni 1954 ble sivsangeren 
straks funnet på nøyaktig samme sted der den satt på holmen og 
sang utrettelig utover natten. Iår var det forresten også en annen 
sivsanger her i Ervikvatnet som samtidig lot høre fra seg fra 
bredden 4-500 meter lenger nord. Denne hadde også en ganske 
bestemt sangplass i et lite vierkratt. Den flyttet seg ellers over et 
lite område langs stranden og fløy fram og tilbake mellom 3-4 
små vierkratt da vi prøvde å komme nærmere inn på den. 

Havsule (Sula bassana) 

På Rundøy, Sunnmøre ble den 14. og 19. juni 1954 foretatt 
opptelling av sulebestanden. Etter en rekke tellinger ble funnet 48 
voksne fugl samlet på rugestedet i Rundebranden. Jeg antar at 
dette tallet skulle ligge nokså nær det riktige for bestanden, da 
observasjonene ble tatt på et tidspunkt da aktiviteten i kolonien var 
meget liten. Om en nå skulle kunne regne med minst 24 reir på 
Rundøy iår, så får en da si at økningen er nokså bra. Som bekjent 
fant Valeur og Christiansen 7 reir på stedet i 1947, da havsulen for 
første gang med sikkerhet ble konstatert som norsk rugefugl. 

Fuglen på den lille holmen hørtes ut til å være en særlig dyktig 
sanger med en utpreget imitasjonsevne. I sangen dens kunne vi 
således høre innflettet karakteristiske låter, minst 17 forskjellige, 
fra fugler som heipiplerke, linerle, gulerle, kjøttmeis, blåmeis, tak 
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Bokanmeldelser. Stormsvale (Hydrobates pelagicus) 

Den 9. juni så jeg et eksemplar ligge på sjøen i Sildegapet like 
sør for Stadtpynten og litt senere enda 2 stykker noe nærmere land 
her. Den 9. juni 1953 ble en stormsvale, trolig samme art, sett i 
flukt nær øya Kinn, også i Sogn og Fjordane. 

James Fisher: A History of Birds. 

Birds as animals 1. Hutchinson's University Library, London 
1954. 205 s. Pris 8s. 6d. innb. 

Dette er øyensynlig ment som en bok særlig for 
zoologistuderende og er det første av 2 bind. Det annet vil komme 
under titelen "Migra.tion and Habits of Birds». Noen fullstendig 
håndbok er det imidlertid ikke og er neppe heller av noen ment å 
skulle være en sådan. De 11 kapitler omtaler - og det til dels 
meget grundig - ornitologiens historie, systematikk, geografisk 
utbredelse, fylogenetisk utvikling, artsdannelse o.s.v. Men en 
savner avsnitt som anatomi, fysiologi, embryologi og flere som 
ville gjort verket mere komplett. Forfatteren velger også sine 
mange eksempler, som forøvrig på en utmerket måte underbygger 
og beviser de forskjellige påstander, alt for meget bare fra de 
Britiske øyer og tar for lite hensyn til kontinentale og uten-
europeiske forhold. Boka kan derfor vanskelig bli helt akseptert 
av en ikke-britisk ornitolog. Tross alle mangler vil en fugle-
interessert allikevel finne mye av interesse i boka og både i dette 
og neste bind få en grundig oversikt over nyere landevinninger 
innen den ornitologiske forskning. Den nesten utrolig lave pris 
(delvis en følge av at illustrasjoner er sløyfet) gjør at den bør finne 
veien til alle fugle-interessertes bokhylle. 

Lire (Puffinus puffinus) 

Den 13. juni 1954 om kvelden ble 3 eksemplarer observert ca. 
500 meter vest av Stålet, Stadt. Fuglene fløy sammen 2-5 meter 
over sjøen. Den 21. juni om natten da vi igjen passerte Stadt, såes 
en lire i lav høyde over sjøen et par sjømil vest av Hoddevik og 20 
min. senere enda en fugl i ytre Sildegapet. Neste dag om morgenen 
ble enda 3 eksemplarer iakttatt i flukt 2-300 meter fra land ved 
Kråkenes fyr, Nord-Vågsøy. 

Det er slett ikke urimelig at både stormsvale og lire kan ruge 
et eller annet sted på den norske vestkysten. Selv om dette er 
tilfelle vil det likevel være noe av et slumpetreff om en engang fikk 
det konstatert ved reirfunn. Disse fuglene er som bekjent meget 
vanskelige observasjonsobjekter som bare viser seg ved sine godt 
skjulte reirplasser om natten. 

Holger Holgersen 
Havhest (Fulmarus glacialis) 

Gerald M. Durrell: Hele arken full. 
Rundøy-bestanden er ikke lett å få noe pålitelig tall på, da 

fuglene ruger nokså spredt over et større område. Om Valeur og 
Christiansen i 1947 anslo bestanden til 3-400 par, tror jeg iallfall å 
kunne si at den i 1954 ligger godt over dette, kanskje er det nå 
omkring 500 par. 

På villdyrfangst i Vest-Afrika. Med tegninger av Sabine Baur. 
Oversatt av Ragnar Kvam d.e. Stabenfeldt 1954. 

Sammen med en venn har forfatteren utrustet en ekspedisjon 
til engelsk Kamerun for å samle dyr til zoologiske hager. Dette er 
et arbeid som setter overordentlig store krav til utøveren. Han må 
på den ene siden være i besittelse av en meget god zoologisk-
systematisk utdannelse og dertil sette seg detaljert inn i dyrenes 
krav til mat, leveforhold i det hele, og hygiene. Disse siste 
forholdene må særlig studeres på artenes hjemlige levesteder og 
er naturligvis meget varierte fra art til art og setter store krav til 
samleren og pleieren som må skaffe fram de mest varierte 
næringsmidler fra frukt og insekter til kjøtt, fisk og krepsdyr, for 
Durrells vedkommende mest ferskvannsdyr. Det er ikke så enkelt 
som å samle skinn eller putte dyr på flasker til museene. 

Vi får et ganske sterkt inntrykk av vanskene både når det gjelder 

Havhesten viste seg i sommer mer enn vanlig tallrik også i Sogn 
og Fjordane. Ved Buholmen, Stadt hadde havhesten tilhold da vi 
passerte stedet både den 11. og 21. juni. Ialt ble det sett ca. 30 
eksemplarer. Mellom Kråkenes og Einevarden, Nord Vågsøy, såes 5 
eksemplarer som fløy omkring. I fugleberget Einevarden, der jeg i 
1952 så bare en fugl, så det iår ut til at havhesten hadde slått seg 
ned for å hekke. Ved vårt besøk den 22. juni var det 6 fugl her, 3 
av dem satt i fjellet i ca. 20 meters høyde og såvidt det kunne av-
gjøres fra sjøen, var fuglene her trolig i gang med ruging. 

J. F. Willgohs 
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Bind II inneholder 91 fargeplansjer og ikke 12. Dette er ikke 
uvesentlig, for fargeplansjene er i høy grad med på å 
gjøre«Fuglene i Norden» til det det er. 

fangst, transport og pleie av et slikt broket menasjeri som de to 
bringer sammen, mest fugler, pattedyr og krypdyr som skal til 
England levende og uskadde. Enda forfatteren bare streifer 
vanskene mere og mindre humoristisk her og der, står det ganske 
meget «mellom linjene». Fangsten gjelder naturligvis helst sjeldne 
arter som er meget lite kjent og hvis levevis derfor må studeres i 
detalj, sa å si fra bar bakke. 

Innsamlingene resulterte til slutt virkelig i en «Noas ark» full av 
mangfoldige slags «biff» - det engelske «beaf» er afrikanernes 
betegnelse fer alle slags dyr, særlig hvirveldyr, og har tydelig 
samband med deres materialistiske syn på alt som lever. 

Skildringene av slike reiser og arbeider vil i de fleste høve ha 
liten interesse for folk flest. Men vi står her overfor en forfatter som 
virkelig kan skrive. Durrell fører en ganske usedvanlig elegant penn 
og boken er så morsomt og spennende skrevet at det er vanskelig å 
legge den bort, før den er lest ut, når en først har tatt fatt på den. 
Forfatteren er ikke så lite av en humorist og hans humørfylte bok gir 
oss ikke bare et gløtt inn i Kameruns dyreverden og naturforhold i 
det hele, men kanskje enda mere i mentaliteten og karakterene hos 
hans forskjellige afrikanske hjelpere, noe som er av stor verdi. Han 
gir et sympatisk bilde av folkene som har arbeidet sammen med ham, 
og åpner vegen for forståelsen og aktelsen for afrikanerne. Hele stilen 
krydres av den utstrakte bruk av pidgin, det internasjonale 
blandingsspråket som formidler forbindelsen med «primitive» folk 
flest. 

Med tredje bind, er da dette store verket avsluttet, og et verdi-
fullt bidrag til den nordiske ornithologi foreligger dermed 
omarbeidet og lettere tilgjengelig for norske fugleinteresserte. 
Originalverket, det svenske, er så kjent og skattet at en nærmere 
omtale av dette er overflødig. Men det vii være rettferdig å 
understreke at det er atskillig flere svenske ormithologer som har 
ytet betydelige bidrag enn de 4 hovedforfatterne som er nevnt på 
titelbladet i den norske utgaven. En støter stadig på kjente 
signaturer som K.C.I. (Kai curry Lindahl), T.M. (Torsten Malmberg 
og G.O. (Gunnar Otterlind) og mange fere. Skjønt, det er ofte ikke 
lett å -jette hvem signaturene står for, det burde ha vært tydeligere 
anført. 

Det tredje bindet behandler ganske mange, temmelig ulike 
fuglegrupper, ofte med få arter hver. Derfor har nesten alle de 
norske medarbeiderne i verket vært med på det siste bindet: E. K. 
Barth har bearbeidet avsnittene lappedykkere, lommefugler, 
steppehøns og måkefugler, H. Holgersen alle vadefuglene og 
gruppen rikser, T. Soot-Ryen alkefuglene og Hj. Munthe-Kaas Lund 
hønsefuglene. 

La oss ta for oss et par små innvendinger, så er det gjort. Taxo-
nomiske og biologiske data er ikke alltid helt ajour. Når fuglenes 
vekt er benyttet noen steder, burde de ha vært med konsekvent, i 
beskrivelsen av artene. Iallfall så langt råd er, etter som vekter som 
regel er meget opplysende. Som oftest kan en ikke unnskylde seg 
med at tilgjengelige data mangler, idet iallfall en så kjent håndbok 
som Niethammers oppgir vekter (ofte også vekt-variasjoner) for 
nesten alle arter som kommer på tale. Eller i det minste for en av 
rasene hvor en art er delt opp i slike. 

De som interesserer seg for eksotiske mennesker og forhold, vil 
ha udelt glede av å lese Durrells bok. Den livlige skildring er 
omsatt til et meget godt norsk ved Ragnar Kvam d.e.; han har evnet 
å beholde originalens stilistiske sjarme og humor og har også gjort 
dette ved å knytte pidgin-grunnlaget sammen med vårt eget lands 
ordforråd. 

Hj. Broch 

FUGLENE I NORDEN 
At lirypa og skogsfuglene er tillagt for lang rugetid, ser jeg en 

annen anmelder har bemerket, så jeg skal innskrenke meg til å 
korrigere oppgaven over lirypas rugetid. Den skal være 21 døgn. Norsk utgave av det svenske praktverket « Våra Fåglar i 

Norden» av C. T. Holmstrøm, Paul Henrici Erik Rosenberg og 
Rudolf Søderberg. Redigert av professor Fridtthjof Økland. 
Aschehoug. 

Redaktør og medarbeidere har a11 grunn til å være fornøyd med 
det siste og avsluttende bindet som står fullt på høyde med de 
foregående. Som i bind I og II er de faunistiske opplysningene for 
det meste meget godt ajourført; det er i hovedsaken bare godt å si 
om det arbeidet som her er gjort. Teksten er stort sett holdt i den 
samme, mest mulig knappe form som preger de tidligere bind. 
Enkelte diskusjoner forekommer jo. Men jeg syns dette bare er 
avvekslende og behagelige innslag, slik som når Henrici imøtegår 
Pays temmelig spekulative oppfatning av rugdens 
forplantningsforhold og kjønnsmodning. 

Hasten 1953 utkommet: III bind, 288 sider, 84 helsides far-
geplansjer og et stort antall illustrasjoner i teksten. Omfatter 
gruppene lappedykkere til og med hønsefugler. De to 
foregående bind er tidligere omtalt i Fauna (1952, 3 og 1953, 
2). 
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Fargeplansjene er gjennomgående aldeles førsteklasses gjennom 
hele bindet og en nytelse for øyet. skriftet British Birds, og representerer merkelig nok det første sam-

menfattende arbeide som er gjort på dette felt for hele Vest-Europa. 
Resultatet har høstet stor anerkjennelse, samtidig som en 
naturligvis er fullt oppmerksom på de store vanskeligheter denne 
kartleggingen har budt på. Slik som kartene må foreligger, er det 
nemlig ikke alle som er helt ajour med vårt nyeste kjennskap til 
utbredelsen. For oss vil det være mest synlig for Norges 
vedkommende - men det skyldes sikkert for en star del at 
kunnskapene nå til dags øker så raskt at et arbeide som dette, som 
Hollom vel har brukt mange år på, av rent tekniske grunner i k k e  

k a n  være ajour alle steder på en gang. Forresten er det på sin plass 
a nevne hvor ofte en merker at rent norske publikasjoner vanskelig 
finner fram til utenlandsk ornithologi, Jeg vet ikke hvem som har 
skylden - ikke så lite vi selv antagelig? 

Det bør nevnes at hver art, utenom den latinske betegnelsen, er 
forsynt både med sitt engelske, hollandske, tyske, franske og svenske 
navn. En skulte derfor tre at norske fugleinteresserte ikke vil ha noen 
vanskelighet med å bruke boken slik den er beregnet. Forøvrig vil en 
svensk utgave, som også inneholder de vedtatte norske navner, snart 
komme. En tysk utgave er allerede trykt, og også i andre land plan-
legges utgaver. 

Oslo, den 24. september 1954. 

Yngvar Hagen 

Oslo, den 22. september 1954. 

Yngvar Hagen Roger Peterson, Guy Mountfort & P.A.D. Hollom: 

A Field Guide to the Birds of Britain and Europe. 

Collins London 1954. 318 sider, 40 helsides fargeplansjer, 24 i 
svart og hvitt, tallrike tekstfigurer. Pris 25 sh. 

Neppe noe ornithologisk arbeide har på kort tid oppnådd en slik 
popularitet blant <fuglefolkene» i Europa som denne hendige lille 
boken. Utkommet i januar, har den bare eksistert vel et halvt år når 
dette skrives, men « Field Guide», som den bare kalles, er på god veg 
til å bli feltornithologenes kjeledegge og deres selvfølgelige utstyr på 
alle ekskursjoner og reiser. 

Men så er det heller ingen annen fuglebok i et format som gjør den 
egnet til a puttes i en vindjakkelomme, som inneholder mer enn 1200 
(!) enkelte avbildninger, omfattende alle Europas ca. 550 fuglearter, 
de fleste i farger. Utenom den nødvendige tekst for hver art har boken 
dessuten karter over utbredelsen til de fleste av dem, men begrenset til 
den dei av Europa som ligger vestenfor en linje KolaBosporus. 
Underarter er for det meste ikke tatt med, og vel er det. Det ville ha 
sprengt bokens ramme, dessuten lar enkelte ute i marken seg friste 
til å «se», hva de i virkeligheten ikke kan se. Noe det ikke er grunn til 
å oppmuntre. 

Fargeplansjene, som er meget klart reprodusert, for det meste i 
behagelige og naturalistiske toner, er sirlige små saker med instruk-
tive piler som viser hva. en skal huske på å se på når en har fuglen 

Finn Salomonsen: Fugletrekket og dets gåder. 

Munkgaard, København 1953. 244 sider, 8 plansjer, 60 figurer i 
teksten. Heftet, pris 19.50 D. ler. 

I en tid som vår, da den vitenskapelige erkjennelse på alle na-
turens områder vokser med en rivende fart, er det en velsignelse at 
det finnes noen som har overblikk, evne og energi til å sammenfatte 
hele forskningsgreners nyeste resultater i en bok som det er over-
kommelig å lese. Nettopp en mann som Dr. Finn Salomonsen er i 
stand til å løse en slik oppgave, for det er få forskere i Norden som 
har et så inngående kjennskap som han til den kolossalt. 
omfattende ornithologiske litteratur som er vokst frem i løpet av 
de siste decennier. 

«Fugletrekket og dets gåder» er på en måte en revidert utgave av 
Salomonsens «Fugletrekket over Danmark» som utkom i 1938. Men 
da det ligger 15 år imellom, og trekkfugleforskningen i denne tid har 
avansert betydelig, er det kommet til så mye nytt og så meget er blitt 
endret, at det synes rimeligere å betrakte den boken som nå 
foreligger som et selvstendig arbeide i forhold til den første - så 
meget mer som også titelen er en annen og mer omfattende. Inn-
holdsfortegnelsen gir en anelse om hvilke grunnleggende spørsmål 

i kikkerten. De er tegnet av amerikaneren Dr. Sc. Roger Peterson, 
som tilbragte 3 år i Europa, stadig på reiser, for å få se i levende live 
de fugler han skulle avbilde. Også de to andre forfatterne har reist 
kolossalt mye omkring, bade i Europa og utenfor. Mr. Guy Mountfort, 
generalsekretær i British Ornitologist Union, er ansvarlig for tekstene 
som er instruktive, men naturligvis høyst kortfattet, så sammentrengt 
som boken er. Ider enn et halvt tusen arter - det gir en ide om det 
arbeide som her er nedlagt, med kontroll av opplysninger og 
ajourføring. Selvfølgelig gis bare det som feltornithologen har bruk 
for: Fuglens særlige kjennetegn, dens stemme og dens tilholdssteder. 
Dette suppleres så av illustrasjonene og figurtekstene. Det mest 
interessante er i denne forbindelse utbredelseskartene som jeg 
nevnte. Der er utarbeidet av Mr. P.A.D. Hollom, redaktør for tids 
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var nødvendig å desimere bjørnebestanden. Han må også for å 
gjøre framstillingen fullstendig, skildre jakt - og fangstmåter som 
vi idag stempler som opprørende dyrplageri. Men skal vi dømme, 
må vi ta i betraktning de historiske kjennsgjerninger: Folk hadde 
primitive våpen, levde under elendige økonomiske forhold og var 
plaget av en tallrik rovdyrbestand. Boka gir en framstilling av 
jaktmåtene ned gjennom tidene og omtaler lovene for bjørnejakt. 
Og så får jegere fra de enkelte landsdeler ordet. Deres fortellinger 
er gjengitt friskt og folkelig - og vi får del i mange spennende 
opplevelser. Et av de siste avsnitt handler om hvordan bjørnen 
omsider ble borte i det ene fylket etter det andre. Vi aner hvor mye 
fattigere norsk natur ville bli, dersom de store rovdyra helt skulle 
forsvinne fra skogene våre. Skade forårsaket av bjørn burde helt 
ut dekkes av offentlige midler. 

Til sist får vi vite hvordan stillingen er for bjørnen idag, etterat 
vår lille bestand har vært i økning de siste 20 åra. I 1932 ble som 
bekjent bjørnen totalfredet på eiendommene til en rekke skogeiere, 
som fortjener å minnes. Det er gledelig at Heimås Dokken nevner 
samtlige i boka si. Han slutter med en henstilling til oss alle om å 
fare varlig fram, og verne om landets naturverdier. 

Flere av bildene i boka skyldes de kjente svenske storviltfoto-
grafene G. Tysk og B. Haglund. 

E. Nybø 

til forståelse av trekket boken behandler: Dyrenes vandringer, 
fugletrekkets utforskning, standfugl - trekkfugl, vandreveienes 
retning og utstrekning, trekkets nærmere forløp, ytre forhoids 
innvirkning på, trekket, invasjonsfugler, orientering under 
trekket, trekkfuglenes fysiologi og - trekkets opprinnelse. Mest 
omfattende er det siste: Oversikt over de danske fuglers 
trekkforhold, et kapitel som er sentralt for de mange ivrige 
trekkfuglforskere, amatører og observatører av alle kategorier i 
Danmark. Landet ligger jo også ualminnelig gunstig til nettopp for 
arbeide og undersøkelser på feltet trekkfugl. Men også for norske 
lesere tror jeg denne del av boken er verd å ta med. Jeg tror den 
kan virke ansporende nettopp for sammenligningens skyld med 
våre egne forhold. Dessuten, helt uvesentlig er vel ikke Norges del 
i de fuglemasser som trekker over Danmark. 

For den alminnelige leser som «bare» er interessert i 
fugletrekket uten å ha noen ambisjoner i retning av aktiv innsats 
(som ringmerker eller observatør), er boken noe av det beste han 
kan ønske seg for 
å få en allsidig, men samtidig både nøktern og interessant 
orientering. Og så er den så lett å lese. Lengere kapitler er ofte 
delt opp i avsnitt - for eksempel kapitlet om trekkets forløp 
således: fluktens hastighet, trekket høyde, forskjell i trekket etter 
alder og kjønn, felles vandring av flere arter, trekkfuglenes lyd, 
flokkenes farm osv. 

For en fagmann som har sin spesialitet på andre felter innen 
fugleforskningen, og som nettopp på grunn av sin spesialisering 
står i stadig fare for å tape kontakten med nærliggende felter, er 
en bok som «Fugletrækket og dets gåder» en meget god hjelp til å 
holde seg noenlunde underrettet am forskningens status. 

Niels Blædel: Snodige dyr. 

Oversatt av Hj. Munthe-Kaas Lund. Steensballe 1954. 

Det var til å begynne med noe uklart for meg, om boka mest 
var beregnet på voksne eller på barn, mest fordi de første 36 
sidene nærmest gir oss noe i smak med artiklene i et 
konversasjonsleksikon. Vi sakner en tråd, artiklene henger 
sammen som tørt sand og er altfor korte og fragmentariske. Da de 
dertil er nokså tungt skrevet, ble inntrykket det at boka mest 
sikter på voksne lesere. De større artiklene fra side 36 og utover 
hvor forfatteren behandler emner som symbioseforhold, etterlevere 
fra svunne jordperioder, smådyr og mikroklima osv., er meget 
bedre skrevet og her er det en tråd, vi kan følge i hver, om en enn 
kunne ønsket at framstillingen hadde vært litt fyldigere. men vi 
merker da her at forfatteren har hatt mere innføling med 
problemer og aktuelle undersøkelser av mere almen interesse i 
zoologien. Boka er meget delikat i utstyret, trykt pa 
kunsttrykkpapir, så de vakre bildene helt ut kommer til sin rett. - 
Boka er oversatt fra dansk. Det virker nedtrykkende at vi ennå 
står på det kulturelle trin her i landet at bøker må oversettes fra 
dansk (og svensk) for å finne publikum; det gjør også sitt til at 
bøker 

Oslo, den 26. september 

1954. Yngvar Hagen Einar Heimås Dokken: Bjørnen 
Gyldendal norsk forlag. 

Dette er ingen zoologisk lærebok i vanlig forstand. Det er krigen 
mellom bjørn og menneske som blir skildret. «Det er noe av 

bjørnens historie i Norge jeg har tenkt å fortelle i denne boka», sier 
forfatteren. Han vii vise hva folk i gammel tid har tenkt og trodd om 

bjørnen, og hvordan de har gått frem mot den. Boka er tilegnet 
norsk ungdom, Heimås Dokken er en utpreget bjørnevenn. Det kan 

derfor i første omgang undre leseren at jakten og jegerne har fått en 
så bred plass i framstillingen. Jeg antar hensikten er - ved siden av 

å gi en historisk oversikt - også å vekke avsky for den brutale ut-
ryddingskrig som har vært drevet mot rovdyra våre. Men forfatteren 

lar sjelden følelser løpe av med seg. Og han lar oss innse at det 
engang 
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blir dyrere. Men - oversetteren har gjennomgående greidd brasene 
bra, selv om han ikke alltid er klar over forskjellen mellom at og å. 
Men en pussighet har han oversett: s. 44 sier bildeteksten om 
nebbdyret «Det voksne nebbdyret er ikke større enn at det lett kan 
holdes i to hule hender». De hendene må jamen være ganske store, 
da et voksent nebbdyr er ganske klumpet bygget og måler en halv 
meter i lengden! Men boka er i det hele så pen og inneholder så 
mange pussige småtrekk at alle zoologisk interesserte vil kunne 
glede seg over den. 

Magne Østby: Skriket fra skogene. 

156 sider. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1954. 

Østby har oppkonstruert en bortgjemt dal mellom øde fjell og 
på en fantasifylt måte utstaffert den med alle nøvdendige kulisser 
og naturforhold, så den er lagt til rette for et vårdøgns 
bloddryppende rovdyrdramaer, hvori han får anbrakt nær sagt 
samtlige norske rovdyr, fra slagbjørn og ulv til mink og snømus. 
Han søker å gi et fortettet bilde av rovdyra. Dessverre, det er på 
flere steder atskillig fortegnet og det hele sterkt ensidig og uttalt 
tendensiøst. Når en forfatter stuver sammen samtlige rovdyrarter 
på et slikt litet område i en fortelling, vil lesere som ikke kjenner 
noe til dyra og deres forhold i den virkelige natur lett kunne bli 
synkvervd. Her vasser vi i blod til langt oppover skaftene som i de 
beste røverromanene. 

Hj. 

Broch Henning Anthon & Jan Boetius: Nordiske fugle. 
Bind 2. Gyldendal. København 1953. 

Annet bind av dette utmerkede verk - som nå allerede har vært i 
handelen en tid - omhandler bl.a. rovfugler, ugler, hønsefugler, duer 
og spetter. Her som i forrige bind er det lagt stor vekt på kvaliteten 
av de mange plansjer, og det skal til kunstnerens og forlagets ros 
sies at boken inneholder en rekke nydelige ting i så måte. Det er 
bare så synd at helhetsinntrykket forstyrres ved at enkelte plansjer 
også denne gang har fått en skjemmende bruntone, som gir de 
berørte fugler et mørkt, diffust preg. 

Boka har ellers sin egen sjarme. Veltrufne naturstemninger er 
sprengt inn mellom dramaene og gjør boka verd å lese. En må 
bare notere seg at en flere steder ser at forfatteren har mangelfull 
kjennskap til levemåten hos noen av de dyra, han skriver om, og 
at rovdyras jakt er blitt både enklere og mere liketil og derfor 
betydelig mere givende enn den er i naturen selv. Men dette høver 
sammen med at skueplassen er for snevert avgrenset. Derfor 
virker det også nærmest komisk, når både mink, bever og rådyr 
er blandet inn i ensemblet. 

Gjennomgående er boka språklig godt skrevet; men i natur-
skildringene sammenhoper forfatteren her og der vel mange, til 
dels søkte uttrykk som skjemmer. - Jegere og zoologer vil sikkert 
sluke boka med begjærlighet. Jeg tror ellers forfatteren ville vinne 
på igjen å samle seg i en bok om et enkelt eller et par dyreslag, 
slik også Fønhus har gjort det. Men det vil kreve atskillig arbeid 
ennå, før Østby kan nå opp i høyde med ham. 

Hj. Broch. 

Det virker fra først av temmelig overraskende å finne plansjene 
innordnet i teksten; i første bind står jo plansjene samlet til slutt. 
Men grunnen til at forlaget her har gjort brudd på tradisjonen er 
formodentlig et teksten denne gang er påtakelig utvidet. Dessuten er 
det innflettet en god del helt utmerkede svart/hvitt-tegninger, som 
øker bokens anvendelighet, særlig når det gjelder bestemmelse av 
rovfugler i flukt. 

Teksten er som nevnt fyldigere, mer uttømmende og serveres i en 
hendigere form, idet stoffet i dette bind er inndelt i navngitte 
underavsnitt: utbredelse, vandringer, utseende, levevis. 

Boken later til å være velsignet fri for trykkfeil, men på side 178 
er Dalarne henlagt til Norge, og det er kanskje vel drøyt. Det er også 
enkelte andre unøyaktigheter. Opplysningen om at «et fåtal» glenter 
ruger i traktene ved Fredrikstad er således en hyggelig ønskedrøm. 
Glenten er som kjent ikke funnet rugende i Norge på denne siden av 
1900-tallet, ja praktisk talt ikke observert engang. 

Men selv om karakteristikken av de forskjellige fuglers 
utbredelse ikke alltid er så helt treffende, synes til gjengjeld den 
øvrige tekst å være bedre avveid. Boken inneholder i det hele et vell 
av opplysninger, som sikkert vil tilfredsstille de fleste av de mange 

Zoologiens historie å Norge. 

Dessverre har det kommet inn noen feil i boka som jeg må be 
leserne være oppmerksomme på: 

Side 53, linje 3 ovenfra; les: sjølilje av en primitiv gruppe som man 
trodde utdødd og som ........ 

Side 53, linje 18 ovenfra: her i landet l). 
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Side 135, linje 5 ovenfra; styrer av, les: lærer ved linje 
9 ovenfra; i Oslo, les: i Larvik Side 141, linje 17 
ovenfra; 1930, les: 1939 

kasserer: magister Arvid Hylen, styret forøvrig: gjenvalg. 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Som ny revisor istedenfor Dr. L.R. Natvig som ønsket å fratre, 
foreslo arbeidsutvalget konservator Nils Knaben, som ble enstemmig 
valgt. 

Styret fikk årsmøtets fullmakt til å bestemme tid og sted for neste 
årsmøte. 

Under eventuelt ble spørsmålet om å danne en lokalavdeling i 
Bergen drøftet. Formannen orienterte litt om arbeidet i lokalavdeingen 
i Oslo. Det var stemning for å få dannet en lokalavdeling i Bergen, men 
noen mente at en først burde undersøke litt om eventuell tilslutning. 
Det ble foreslått å sette ned et utvalg til å arbeide med saken. Som 
medlemmer av utvalget ble disse valgt: Professor Brattstrøm, lektorene 
O. Solemdal og C. Hysing-Dahl og en representant for de 
zoologistuderende som de selv skulle oppnevne. 

Fiskerikonsulent G. Dannevig holdt så et meget interessant og klart 
foredrag om skreiens beskatning belyst ved merkeforsøk. Preparant P. 
Valeur holdt medlemmene i ånde med et kåseri om fuglesang 
demonstrert med lydopptak. 

Foreningens nye formann amanuensis Jonsgård takket Kolstad for 
arbeidet han hadde utført for Norsk Zoologisk Forening i sin 
formannstid. Spesielt nevnte han den interessen lektor Kolstad hadde 
vist i arbeidet med å bygge ut foreningen. 

Professor Brattstrøm ga så noen opplysninger om ekskursjonen til 
Universitets biologiske stasion på Espeland dagen etter. 

Til slutt takket Kolstad de av bergensmedlemmene som hadde stått 
for arrangementet av årsmøtet. 
Etter møtet var medlemmene samlet til en enkel lunsj. 

Hj. Broch. 

Foreningsmeddelelser. ÅRSMØTET I 

BERGEN 1954. 
Årsmøtet 1954 ble holdt i Zoologisk Laboratorium, 

Universitetet, i Bergen søndag den 22. august 1954. 
Formannen lektor K. Kolstad åpnet møtet med å ønske velkom-

men og sa bl.a. at han håpet at dette møtet skulle danne opptakten til 
starten av en lokalavdeling av Norsk Zoologisk Forening i Bergen. 

Saksliste: 

1. Årsberetning 2. 
Regnskap 3. Valg 
4. Årsmøtet 
1955 5. Eventuelt 
6. Foredrag av fiskerikonsulent G. Dannevig: «Omkring beskattning 

av skreibestanden, belyst med merkeforsøk.» 

7. Kåseri ledsaget av lydopptak av preparant P. Valeur. 

Årsberetningen ble opplest og godkjent. 
Årsberetningen gav opptakt til en debatt omkring Norsk Zoolo-

gisk Forenings dyrenavnkomite. Det ble hevdet at komiteen kunne 
vært mer allsidig sammensatt og at materialinnsamlingen kunne vært 
lagt bredere an, f.eks. ved å engasjere lektorer og lærere utover ]andet 
i arbeidet. 

A. H. 

NORSK ZOOLOGISK FORENING 

Årsberetning 
for tidsrommet 17. oktober 1953 til 22. august 

1954 Foreningens styre i beretningsåret har vært: 

Regnskapet ble opplest og godkjent. Formannen nevnte at den ene 
revisor Dr. L.R. Natvig p.g.a. sykdom hadde vært forhindret fra å 
delta i revisjonen av regnskapet, men at han ville gjennomgå 
regnskapet senere. 

Lektor K. Kolstad opplyste at han ønsket å fratre som formann. 
Han nevnte videre at det ikke hadde kommet inn noe forslag til 
valgene fra medlemmene, men at arbeidsutvalget foreslo følgende: 
Formann: Amanuensis Age Jonsgård, sekretær: lærer Arne Hauknes, 

Formann: lektor Knut Kolstad, Jar. 
Sekretær: amanuensis Age Jonsgård, 
Oslo. Kasserer: Arne Hauknes, Oslo. 
Øvrige styremedlemmer: professor dr. Hans Brattstrøm, Bergen, 
konservator H. Holgersen, Stavanger, museumsdirektør dr. E. 
Sivertsen, Trondheim, direktør T. Soot Ryen, Tromsø. 
Varamenn: cand. real. Ragnhild Sundby, Oslo, frk Minna 
Jebsen, Oslo. 
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Som revisorer har fungert: bestyrer dr. Leif Natvig og cand. real. 
Per Bergan, begge Oslo. 
Det har vært holdt 2 styremøter, og 5 ordinære møter i arbeids-

utvalget. Løpende småsaker er blitt avgjort ved telefonsamtaler 
mellom arbeidsutvalgets medlemmer. Videre har det vært holdt et 
fellesmøte mellom arbeidsutvalget i N.Z.F. og styret i Oslo-avdelingen 
hvor en ble enige om at Oslo-avdelingens medlemmer skulle betale en 
tilleggskontingent kr. 2,00 pr. år. Denne tilleggskontingent er 
innkrevd fra og med 1. januar 1954. 

Norsk Zoologisk Forenings komite for norske dyrenavn holdt den 
31. mars 1954 et møte hvor et arbeidsutvalg på 3 medlemmer 
foreløpig ble overlatt det videre arbeid. 

Foreningen holdt den 1. april 1954 et medlemsmøte i tilknytning 
til årsmøtet i Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund. 

Norsk Zoologisk Forening, som nå teller 662 medlemmer, har 
siden forrige årsmøte fått 81 nye medlemmer, mens 67 tidligere 
medlemmer er utmeldt. Praktisk talt samtlige av de utmeldte er 
strøket som medlemmer fordi de sto til rest med kontingent. 

Sirkulære og prøvehefter av «Fauna» er siden forrige årsmøte 
sendt alle lokale lærerlag i landet, og mange folkeskoler har som et 
resultat av dette meldt seg inn i foreningen. 

Styret har i beretningsåret søkt Norges Almenvitenskapelige 
Forskningsråd om et bidrag - stort kr. 4 000,00 - til utgivelse av 
«Fauna», og dette bidrag er blitt innvilget for budsjettåret 1954/55. 

Det er ikke kommet inn noen besvarelser på de prisoppgaver som 
ble gitt for 1953. For 1955 har styret satt opp 3 nye prisoppgaver. 
Deres titel og en orientering om dem trykkes i «Fauna» nr. 2 1954. 
Oslo, den 17. august 1954. Styret. 

Ekskursjonen til Espegrend. 

Bergensmedlemmene hadde i forbindelse med årsmøtet 
arrangert en ekskursjon til universitetets biologiske stasjon på 
Espegrend, Espeland. Turen til Espegrend foregikk med buss. 

Det hadde meldt seg så mange deltakere at de måtte deles i to 
grupper. Den ene gruppen gikk straks ombord i universitetets 
forskningsfartøy, «Herman Friele», som under ledelse av 
amanuensis H. Tambs-Lyche gikk ut for å skrape og tråle. 
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Nye medlemmer: 
Imens fikk den andre gruppen omvisning på stasjonen av 

bestyreren, professor Brattstrøm. Alle som en ble imponert over 
prosjektet for stasjonen. Universitetet har kjøpt et tidligere 
gardsbruk, som når planene er ferdig utbygget vil bli omdannet til 
Nord-Europas største biologiske stasjon. En merket snart at 
professoren var lidenskapelig opptatt av planene om akvarium i 
«møkkabingen» og laboratorier i fjøset. Professor Brattstrøm viste 
også et prosjekt han hadde satt i gang for å kartlegge floraen i 
strandregionen, og floraens svingninger med årstidene. 

Gruppen fikk deretter en interessant tur i skjærgården med 
konservator Willgohs i motorbåten hans. 

Etter turen ble det servert en herlig lunsj. Men «så stevnte 
'Herman Friele' mot bryggen», og den gruppen som hadde vært på 
stasjonen, skulle ut å se på dyrelivet. Det var tydelig at de som ble 
satt i land, var imponert over hva de hadde sett. Ekskursjonen ble 
meget vellykket fra først til sist. Alt var så godt planlagt, og alle 
likte seg. Noen som hadde tenkt å reise tilbake litt tidligere på 
ettermiddagen, ble helt til slutt. Alle som var med, bar også 
sikkert på et skjult ønske om å få komme tilbake for å være med 
på ekskursjoner og kurs. 

Før medlemmene skiltes takket lektor Kolstad alle som hadde 
vært med på å arrangere den vellykte ekskursjonen, stasjonens 
personale og mannskapet på «Herman Friele». 

A. H. 

Foreningen har alle årganger av «Fauna» til salgs for kr. 8,00 pr. 
årgang (1948-53). Tidsskriftene passer godt til elev- og lærer-
bibliotek. 

Bestilling kan sendes til: Norsk Zoologisk 

Forening Universitetet 
Blindern. 

Til medlemmer som ønsker adresseforandring. 

Vare utgifter til ekspedisjon av «Fauna» øker stadig. M.a.o. 
medfører det adresseplatoteket vi har, at en adresseforandring 
koster oss ca. kr. 1,00. Vi må derfor heretter be alle som ønsker 
adresseforandring, sammen med meldingen sende kr. 1,00 i 
frimerker (eller kr. 1,00 til vår postgirokonto 125 38). 

Husk også: 1. Skriv tydelig navn og adresse. 

2. Gi opp den gamle adressen. 

Norsk Zoologisk 

Forening. 

Osloavdelingen. Kontingenten til Norsk Zoologisk Forening. 

Årsmøte for 1954 avholdes den 20. januar 1955 på Blindern, 
Universitetet, Store Kjemiske Auditorium, kl. 19.30. Endel medlemmer fikk krav på skyldig kontingent sammen med 

innkallingen til møtet den 1. april iår. De fleste har etter dette 
ordnet sitt mellomværende med foreningen, men det står enda 
noen igjen som vi ikke har hørt fra. Disse vil med det første få et 
nytt krav på kontingent. 

Medlemmene i Norsk Zoologisk Forening bør huske at kr. 10,00 
pr. år er under det som det koster å gi ut «Fauna». «Fauna» kunne 
ikke komme ut i det hele tatt uten det tilskuddet foreningen får 
fra Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd. 

Det er medlemmene som bestemmer om «Fauna» skal fortsette! 
Styret nytter høvet til å takke dem som har ordnet med kon-
tingenten, og sist men ikke minst, en hjertelig takk til dem som 
stadig betaler sin kontingent i rett tid. 

Styret. 

1. Årsberetning og regnskap. 

2. Forslag til forandring av Osloavdelingens lover. 
3. Valg. 
4. Eventuelt. 

5. Fuglefotograf Gunnar Frydenlund kåserer og viser 
fargelysbilder. 

Etter møtet selskapelig samvær. Blindern Universitet, 22. november 
1954. Styret. 
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