


Fisk i elektrisk felt 
Av Olav Dragesund. 

I de siste ti år har såvel fagtidsskrifter som aviser brakt 
meldinger om at elektrisitet er tatt i bruk ved fiske i ferskvann og 
i sjøen. Elektriske fiskemetoder har imidlertid til denne tid bare 
fått praktisk anvendelse i ferskvann, og selv i 
ferskvannsfiskeriene spiller elektrofisket en underordnet rolle. På 
grunn av ferskvannets lave ledningsevne er kraftforbruket her 
forholdsvis lite og apparaturen relativ enkel. Når det gjelder sjø, 
som er en god leder, stiller forholdene seg helt annerledes, og det 
kreves her ganske andre energimengder og dermed annet 
elektrisk utstyr enn i ferskvann. 

Det er særlig to tyske forskere, dr. Kreutzer og ingeniør 
Peglow, som har viet elektrofisket i sjøen stor oppmerksomhet, 
og de har forsøkt å løse kraftproblemet ved å sende strøm 
gjennom sjøen i form av kraftige pulser av kort varighet. De 
konstruerte en pulsgenerator som sendte ut pulser i brøkdeler av 
et sekund, og klarte på denne måten å få kraftforbruket ned på 
et forsvarlig økonomisk nivå. Ved å variere pulsenes form, 



Deres resultater har gitt forhåpninger om at elektriske fiske-
metoder også kan få praktisk betydning for saltvanns-fiskeriene. 
Det har imidlertid ennå ikke lykkes å utvikle elektrofisket i sjøen 
til å bli en ny og supplerende fiskemetode, og det vil i årene 
framover kreves et intenst forskningsarbeide både i akvarium og i 
fri sjø, hvis en skal ha forhåpninger om å få praktiske resultater 
ut av forsøkene. 

tabellen at strømtettheten er betraktelig større for saltvannsfisk 
enn for ferskvannsfisk. 

 

Fiskens reaksjon på de forskjellige strømarter. 

Når det gjelder selve fiskens reaksjon overfor elektrisk strøm, 
så har forsøk vist at fisk i saltvann reagerer på samme måte som 
ferskvannsfisk. De arbeider som det i det følgende blir referert til, 
skriver seg derfor både fra forsøk utført i ferskvann og saltvann. 
Hvis en sender kontinuerlig likestrøm gjennom vannet i et akva-
rium, vil en finne tre forskjellige hovedreaksjoner hos fisk 
avhengig av feltstyrken: 
1. Med økende feltstyrke fra null er den første reaksjon øyensynlig 
en skrekk-reaksjon hvor fisken forsøker å unnslippe irritamentet. 
Reaksjonen kjennetegnes ved en vibrering av kroppen når fisken 
står parallelt med strømretningen. Står derimot fisken på tvers av 
kraftlinje-feltet, innstiller den seg med hodet mot anoden. 

Hvis en opprettholder samme feltstyrke i vannet, vil 
spenningen over en stor fisk være større enn spenningen over en 
liten, og det skal derfor mindre strømtetthet til for å framkalle en 
av de ovenfor nevnte reaksjoner hos en stor enn en liten fisk. 

Hvis en har fisk i et vekselstrømfelt, vil ikke fisken svømme 
hverken mot katoden eller anoden, men den forsøker å innstille 
seg på tvers av strømretningen mellom de to elektrodene slik at 
spenningen over fisken blir minst mulig. Dette fenomen er kalt 
oscillotaxis. 

Narkose framkommer også ved bruk av vekselstrøm, men 
ifølge Scheminzky et al (1941) vil de fleste fisk (for eksempel ørret 
og karpe m.fl.) komme i en slags «hypnose» etter at strømmen er 
slått av. De begynner ikke å svømme igjen, men blir liggende 
noen minutter enten på siden eller med buken opp. Når 
«hypnosen» er over svømmer fisken avsted på samme måte som 
den gjør etter påvirkning med kontinuerlig og pulserende 
likestrøm. 

Ved bruk av pulserende likestrøm vil en oppdage at fisken 
vibrerer i takt med frekvensen av pulsene, særlig kommer dette 
tydelig fram ved relativt lave frekvenser. Under forsøk med 
pulserende likestrøm spiller formen på pulsene en stor rolle. På 

2. Ved en ytterligere økning av feltstyrken kommer en, men ikke 
alltid like entydig, orientering mot den positive pol, elektrotaxis. 
3. Den tredje reaksjon, elektronarkose, er nådd når fisken 
svømmer mot anoden med krampaktige bevegelser og etter hvert 
legger seg over på siden med utspilt gjellelokk, for til slutt å være 
ute av stand til å svømme videre. 

Felles for alle tre reaksjoner er, at når strømmen slåes av, 
svømmer fisken omkring igjen uten tilsynelatende skrekk eller 
ubehag etter påvirkningen. Terskelverdien for den spenning en 
måler over fisken ved hver av de ovenfor nevnte reaksjoner er av 
Holzer (1931) kalt «kroppsspenningen», og den er konstant for 
fisk av samme art og størrelse. I tabell 1. er gitt eksempler på 
verdier for den strømtetthet ( å -- -q) som skal til for å framkalle 
førstereaksjon, elektrotaxis og elektronarkose hos fire 
forskjellige fiskearter, to ferskvannsfisk og to saltvannsfisk. Det 
vil framgå av 
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satte er tilfelle når kretsen brytes. Dersom strømmen øker gradvis 
ved slutning og avtar gradvis ved brytning, vil den ikke ha stimu-
lerende effekt, idet en antar at nervene etter hvert venner seg til 
strømforandringen. For å oppnå positiv elektrotaxis er det derfor 
nødvendig at pulsen har en slik form at den øker hurtig ved 
slutning øg avtar gradvis ved brytning. Fisken vil da ikke svømme 
mot katoden ved brytning, men ved neste puls få en ny stimulering, 
som bevirker fortsatt bevegelse mot den positive pol. 

fig. 1 er vist noen av de pulsformer det er eksperimentert med: A. 
Rektangulær pulsform. B. Del av sinusformet puls. C. Pulsform 
framkommet ved kondensator-utladning. Når terskelverdien for 

De pulsformene som framkommer ved kondensator-
utladning, har vist seg å være de mest effektive. Formen er vist 
på fig. 1 C. Denne puls har tilnærmet samme form som den den 
elektriske ål (Elektrophorus elektricus) sender ut, og i de fleste 
forsøk med pulserende likestrøm i dag brukes pulsformer 
framkommet ved kondensator-utladning. 

Frekvensen. Gjentatte forsøk har vist at også frekvensen spiller 
en rolle for effektiviteten av forsøkene, og dermed vil også 
minimums-verdien for den elektriske energi som skal til for å 
frambringe elektrotaxis eller narkose bli avhengig av frekvensen. I 
tabell 2. er ført opp korresponderende verdier mellom en puls' 
amplitude, oppgitt i volt, og frekvens for framkalling av 
elektronarkose hos en del fiskearter. Terskelverdiene som er ført 
opp i tabellen, kan ikke betraktes som absolutte, idet de er 
avhengig av størrelsen på fisken, temperaturen i vannet og visse 
fysiologiske forhold. Verdiene må derfor betraktes som relative. 

elektrotaxis er nådd, svømmer fisken mot anoden ved alle tre 
pulsformene som er nevnt ovenfor. 

Elektronarkose framkalt av pulserende likestrøm ytrer seg til-
synelatende på samme måte som ved bruk av kontinuerlig 
likestrøm. 

Noe mer om forsøk med pulserende likestrøm. 

De forsøkene det knytter seg størst interesse til, er de som er 
utført med pulserende likestrøm, og det er derfor naturlig å gå litt 
nærmere inn på noen av de viktigste resultater fra disse forsøk. 

Fisk som befinner seg i et avgrenset område og blir utsatt for 
en frekvens som ligger over den terskelverdi som skal til for å 
framkalle narkose, vil bli bedøvd med en gang strømmen sluttes. 
Men dersom frekvensen ligger under terskelverdien, vil fisken, 
hvis den befinner seg i en viss avstand fra anoden, begynne å 
svømme mot denne, og først bli narkotisert når den kommer 
nærmere anoden. Ved bruk av frekvenser under terskelverdien for 
narkose, vil den nødvendige elektriske energi være betraktelig 
mindre enn hvis en bruker frekvenser over terskelverdien. 

Ved bruk av pulserende likestrøm har det vist seg å være tre 
faktorer som har særlig betydning, både for reaksjonene og energi-
forbruket, nemlig: pulsformen, frekvensen og pulsbredden. 

Pulsformen. Det er kjent fra muskel- og nervefysiologien at når 
en isolert muskel- eller nervecelle stimuleres med kontinuerlig 
likestrøm, så vil stimuleringen oppstå ved katoden ved slutning av 
strømkretsen og ved anoden ved brytning av kretsen. Reaksjonen 
er svakere ved brytning enn ved slutning. Hver enkelt fiskeart reagerer forskjellig på varierende pulsfre-

kvens, og hvis en kjenner frekvensenes terskelverdier for 
framkalling av narkose, er det mulig å velge ut fisk av forskjellig 
art og størrelse innenfor et avgrenset område ved hjelp av 
pulserende likestrøm. 

Ifølge Halsband (1959) kan en fisk's reaksjon i et elektrisk felt, 
når strømmen sluttes og brytes, sammenliknes med den isolerte 
celles reaksjon. Når strømkretsen sluttes, blir fisken stimulert 
innenfor katodens rekkevidde, og svømmer til anoden. Det mot 

48 
49 



hvert tillegg i tid utover nyttetiden vil ikke øke effektiviteten av 
stimuleringen, men føre til en sløsing av energi. Da det ofte er 
vanskelig å måle nyttetiden, måler en i stedet det tidsrom som skal 
til for å få reaksjon når stimulus er to ganger det minimale. Dette 
tidsrom kalles chronaxi. 

Nervefysiologiske eksperimenter har vist at det til hvert 
elektrisk stimulus svarer en nyttetid. Hvis for eksempel sammen-
hengen mellom spenning og nyttetid framstilles grafisk, framkom-
mer en kurve som har form av en hyperbel, fig. 2. Kurven viser at 
den spenning som skal til for å få reaksjon, avtar etter hvert som 
nyttetiden øker, inntil en viss terskelverdi er nådd. Fra dette punkt 
på kurven (Rh) er den forlangte spenning konstant, selv om tiden 
går mot uendelig. 

 
Vendepunktet for hyperbelen viser hvor forbruket av energi er 

minst, og verdien for spenning og nyttetid i vendepunktet vil bli 
det mest økonomiske punktet på kurven for å framkalle en bestemt 
reaksjon. Dette punktet korresponderer med punktet for chronaxi 
(Ch). 

De reaksjoner som er vist å gjelde for en isolert nerve, er av 
Kreutzer og Halsband funnet å kunne sammenliknes med det 

Terskelverdiene ligger lavere for store enn små fisk. Hver 
puls forårsaker nemlig en vibrering av musklene i fisken. 
Dersom neste puls oppstår før den mekaniske bevegelsen, som 
den forutgående puls forårsaket, er slutt, vil musklene bli 
stimulert kontinuerlig og en får krampe. En stimulering med 
påfølgende refleksbevegelse vil ta lenger tid hos store enn små 
fisk, fordi muskelmassen som stimuleres, er større. En trenger 
derfor ikke så hurtig gjentakelse av pulsene for å framkalle 
krampe hos store fisk som hos små. Små fisk kan også bli 
narkotisert ved lave frekvenser, men da må bredden eller 
amplituden av pulsen økes, og det vil igjen kreve mer elektrisk 
energi. 

Pulsbredden. For overhode å få reaksjon i en isolert muskel eller 
nerve, må den elektriske stimulus ha en viss minimums styrke, kalt 
rheobasen, og det minimale stimulus må tilføres over et bestemt 
tidsrom. Den tid stimulus varer, har fått betegnelsen nyttetid. Et
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atferds-mønster en fisk har i et elektrisk felt. Som eksempel kan 
nevnes de forsøk Halsband (1959) har gjort med ørret og karpe. 
Først fant han terskelverdien for den spenning som skal til for 
overhode å gi reaksjon hos fiskene. Med en pulsbredde på 2 ms. 
svarte terskelverdien til rbeobasen når denne ble målt i fiskenes 
nervecelle. Halsband tok så for seg de forskjellige reaksjoner 
(første reaksjon, elektrotaxis og elektronarkose) og undersøkte 
sammenhengen mellom spenning og nyttetid for hver av disse 
reaksjoner. De verdier som framkom for karpe, er framstilt på fig. 
3. Bare kurvene for elektrotaxis (Et) og elektronarkose (En) er tatt 
med på figuren. Spenningen er uttrykt i volt/cm og nyttetiden 
eller pulsbredden i ms. Det er halv-verdibredden av pulsene som 
er målt. 

Som det framgår av figuren, er forbruket av energi stort ved 
henholdsvis høye og lave verdier av pulsbredden. I det eksemplet 
som er vist på figuren, vil minimum forbruk av energi for å få 
elektrotaxis være ved en halv-verdibredde på ca. 0.3 ms., som 
igjen svarer til en spenning på 6-7 volt/cm (Lm på fig. 3). Som det framgår av figuren, vil spenningen avta etter hvert 

som pulsbredden øker for å framkalle reaksjon, men hvis 
spenningen kommer under en viss verdi (G), vil en ikke få 
reaksjon selv om pulsbredden økes aldri så mye. 

De tilsvarende verdier for elektronarkose kan avleses på figur 
3og4. 

Forsøk med pulserende likestrøm ved Havforskningsinstituttet. 
For å kunne følge med i den videre forskning på elektrofiskets 

område, ble det i 1953 gjort en del orienterende forsøk med 

Hvis en sammenholder verdiene for forbrukt energi, 
framkommer kurvene som er vist på fig. 4. 

Energiforbruket er omregnet etter formelen: 
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pulserende likestrøm på saltvannsfisk ved 
Havforskningsinstituttets laboratorium på Nordnes. Planen for 
undersøkelsene var i første omgang å kontrollere andres 
resultater. 

Havforskningsinstituttet har ennå ikke funnet det tilrådelig å 
satse større beløp på storstilte forsøk i fri sjø. Selv ved bruk av 
pulserende likestrøm skal det store energimengder til for å 
framkalle positiv elektrotaxis i sjøen. Følgende utledning vil gi et 
begrep om hvilke energimengder en må operere med og innenfor 
hvilken rekkevidde en kan ha forhåpninger om å få elektrotaxis. 

Til forsøksakvarium ble det anskaffet en stor spesialtank av 
tre (5 m lang, 1 m bred og 0,5 m dyp). Da de rent elektrofysiske 
problemene lå noe utenfor Havforskningsinstituttets 
kompetanseområde, påtok daværende amanuensis ved 
Universitetets Fysiske Institutt, Harald Enge, seg i samarbeide 
med havforsker Gunnar Sætersdal å konstruere en 
pulsgenerator, som det i årene framover ble utført en rekke 
eksperimenter med. Undersøkelsene ble først foretatt av 
havforsker G. Sætersdal, senere av havforskerne G. Sætersdal 
og O. Dragesund, og under de avsluttende forsøk kom også 
magister H. Leivestad med i arbeidet. 

Det ble foretatt forsøk på torsk, sei, flyndre, steinbit, 
hummer og krabbe. I de fleste tilfelle kunne en bekrefte de 
tidligere iakttakelser når det gjaldt arten av reaksjon: Med 
økende feltstyrke var den første reaksjonen øyensynlig en 
skrekk-reaksjon hvor fisken forsøkte å unnslippe irritamentet, 
siden kom en ikke alltid like uttalt orientering mot den positive 
pol, så narkose og til sist åndedretts opphør. Resultatene av 

Kreutzer's formel. Kreutzer (1951) har utviklet en formel som 
viser hvor stor avstanden fra fisken til den positive elektrode vil 
bli for å få positiv elektrotaxis hos forskjellige fisk i fri sjø. Hvis en 
antar at potensialflatene rundt den positive elektrode har form 
som en kuleflate, vil strømtettheten (8) i avstanden R fra 
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medlemmer. Den utgir «Norsk Entomologisk Tidsskrift», hvor de 
fleste arbeider om Norges insektfauna blir publisert, og i Oslo 
holdes årlig 4-5 møter med foredrag og diskusjoner. Om våren 
arrangeres ekskursjoner, hvor det ofte har vært anledning for 
medlemmer av Norsk Zoologisk Forening til å delta. N.E.F. tar 
gjerne imot nye medlemmer, og interesserte kan henvende seg til 
Zoologisk Museum, Oslo. 

N.E.F.'s årsmøte på Vollebekk og i Oslo i dagene 12.-13. 
februar 1960 ble lagt opp som et symposium med tittelen 
«Entomologiens stilling og oppgaver i Norge ida,,». Tre av 
foredragene som ble holdt, er i uavkortet form trykket i dette 
nummer av «Fauna», og endel av diskusjonen i tilknytning til 
foredragene er også tatt med. 

Oversikt over entomologien i Norge gjennom 20o år. Av Leif 

Reinhardt Natvig. 

Det er ganske betegnende at de eldste skrifter hvor norske 
insekter omtales, alle er skrevne av geistlige. Dette gir årsak til 
refleksjoner både om gamle tiders universitetsutdannelse og de 
vidtfavnende interesser hos mange av dem som studerte. 

Den første fortegnelse over norske insekter finner vi i presten 
Johan Rasmus: «Norriges Beskrivelse», som bærer årstallet 1715 
på titelbladet, men som utkom i København i 1735. Boken 
inneholder bl.a. en, etter de norske navn, alfabetisk ordnet 
fortegnelse over: «Dyr, Fugle, Fiske, Træær og Urter», men det 
hele bærer preg av å være en temmelig ukritisk kompilasjon. 
Ramus var prest til Norderhov og var gift med den bekjente 
Anna Kolbjørnsdatter. 

Adskillig fyldigere er Erich Pontoppidan's: «Forsøg paa Norges 
Naturlige Historie» som utkom i København i 1752-53, seks år 
etter at Pontoppidan var blitt utnevnt til biskop i Bergen. Også i 
dette verk finnes adskillig ukritisk kompilasjon, men forfatteren 
gir også mange interessante opplysninger, særlig om 
høyerestående 

Entomologiens stilling og 
oppgaver i Norge. 

Innhold. 

Oversikt over entomologien i Norge gjennom 200 år. 
Av Leif Reinhardt Natvig. 

Anvendt entomologisk forskning i Norge. 
Av Jac. Fjelddalen. 

Museenes oppgaver ved utforskningen av insektfaunaen. 
Av Astrid Løken. 

Innledning. 

Norsk Entomologisk Forening er en sammenslutning av ama-
tører og fagzoologer med interesse for insekter. Foruten ca. 40 
utenlandske medlemmer har foreningen for tiden 70 norske 
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dyr, om fangst og fiske. Et kapitel: «Om Norges Ormer og 
Insecter» omtaler adskillige insekter, men bare de norske navn 
angis. 

I presten Hans Strøm møter vi for første gang en forfatter hvis 
skrifter bygger på selvstendige studier. Strøm er født i Borgund i 
1726, tok embedseksamen i København og ble senere utnevnt til 
kapellan i Borgund. I 1764 ble han prest i Volda, i 1778 prest til 
Eiker. Hans første, om enn beskjedne, entomologiske bidrag, 
finner vi i hans store verk: «Physisk og Oeconomisk Beskrivelse 
over Fogderiet Søndmør, beliggende i Bergens Stift i Norge». 
Boken utkom i Sorø i 2 deler, henholdsvis 1762 og 1769. Et 
kapitel: «Orme og Insecter med videre» gir en, etter de norske 
navn, alfabetisk fortegnelse over de ham bekjente arter. Det meget 
omfattende verk, hvor insektene bare utgjør en liten del, vakte 
almen anerkjennelse, og Hans Strøm ble kalt til medlem av både 
Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem og det danske Viden-
skabsakademi i København. I begge disse lærde selskapers skrifter 
begynte han nå å publisere en rekke avhandlinger over norske 
insekter, i alt 8, det første i 1765 - de to siste i 1788. I alt har han 
beskrevet 393 insektarter, publisert tegninger av 115 av disse og 
beskrevet utviklingen til 94 forskjellige arter. Tiltross for 
denne imponerende vitenskapelige virksomhet, forble Strøms 
skrifter lenge glemt av ettertiden, og årsaken er at han tilhørte den 
«førLinneiske» tid, idet han bare unntagelsesvis benyttet den 
binære nomenklatur i sine beskrivelser. Først i 1873 gjorde den 
tyske entomolog og bibliograf H. Hagen, i «Stettiner 
Entomologischer Zeitung» oppmerksom på Strøms verdifulle 
skrifter som han viet en inngående omtale. Senere har W. M. 
Schøyen og H. Wallengren søkt å identifisere en del av Strøms 
nybeskrivelser, likeledes er han omtalt i et lite arbeide av J. 
Werner (1917). 

I 1700-årene har det øyensynlig ikke vært så få 
naturinteresserte privatzoologer som også anla insektsamlinger. 
De fleste er glemt, da de ikke har publisert noe og deres samlinger 
forlengst er gått tapt. Om en av disse privatentomologer har ing. 
M. Opheim nylig publisert en meget interessant og vakkert 
illustrert avhandling i Bergens Universitets skrifter. 
Bergensgullsmeden, Arent Greve, født 1733, død 1808, var ikke 
alene naturinteressert, men også en dyktig amatørmaler, som 
avbildet, både i sort og hvitt og i 

fargelagte billeder en rekke insekter fra sin egen og fra kollegers 
samlinger. Ikke mindre enn 36 plansjer og en fortegnelse over 
Greve's insektsamling kom senere til Universitetsbiblioteket i 
Bergen. På dette grunnlag har Opheim kunnet gi en kritisk 
vurdering av en rekke arter i samlingen og samtidig en fornøyelig 
skildring av det naturinteresserte miljø i Bergen i disse fjerne 
tider. 

En samler av langt større format møter vi i presten Peter 
Vogelius Deinboll, hvis insektsamling delvis er bevart og eies av 
Universitetets zoologiske museum i Oslo. Deinboll var født i 
København i 1783, kom i 1809/10 til Norge, tok embedseksamen 
ved Universitetet i 1815 og ble året etter konstituert som 
sogneprest til Vadso hvor han virket til 1824. I 1824 ble han 
utnevnt til sogneprest i Løiten, i 1832 til Bolsø i Romsdal og i 1844 
til prost i Romsdals provsti. Han døde i 1874. Overalt hvor han 
kom, foretok han kortere eller lengre studie- og samlereiser og 
samlet særlig blomster og insekter. Han sto også i bytteforbindelse 
med danske entomologer, bl.a. Geheimeråd Ove Ramel Sehested 
og Etatsråd Tønder Lund, fra hvis berømte samling han fikk mange 
utenlandske insekter i bytte. I de eldste Universitetsberetninger 
angis at Deinboll i 1817 skjenket Universitetet en dublettsamling på 
1000 insekter, og i 1833 kjøpte Universitetet Deinbolls samling 
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Eidsvollmann Jacob Aall, hadde zoologi som hobby, og skaffet seg 
etterhvert store, verdifulle samlinger, særlig av fugler og insekter. 
I 1884 kjøpte staten Aalls samling til Universitetet. Endel av de 
sjeldnere fugler, bl.a. eksemplaret av Geirfuglen (Alca impennis) 
ble beholdt, resten ble fordelt på en rekke skolesamlinger. Insekt-
samlingen ble i sin helhet innlemmet i museets samling. 

for 5000 species. Enkelte bibliografer angir at en betydelig del av 
denne samling omfattet arktiske insekter. 1 over 100 år stod 
Dein-bolls samling anonymt og delvis spredt i flere insektskap i 
zoologisk museum. Den håndskrevne katalog til samlingen ble 
gjenfunnet i 1938 i Munsters etterlatte papirer, og det lykkedes 
etterhvert å identifisere samlingen ved hjelp av de håndskrevne 
etiketter. Katalogen omfatter vel 2000 arter, hvorav 1350 er 
gjenfunnet og oppstillet. Jeg henviser forøvrig til Norsk 
Entomologisk Tidsskrift, bd. VI, hvor denne eiendommelige sak er 
beskrevet. Samlingen omfatter fortrinnsvis eksotiske insekter, 
mange fra den SehestedTønder Lundske samling, som dannet 
grunnlaget for en rekke av Johan Christian Fabricius 
beskrivelser. Arktiske insekter er ikke nevnt i katalogen, og det 
finnes ingen eksemplarer med lokalitetsetiketter fra arktisk Norge 
i samlingen. 

Nils Gren Moe, overgartner ved Universitetets botaniske hage, 
født 1812, død 1892, var også en interessert insektsamler. Moe 
var en god venn av den meget yngre W. M. Schøyen, og denne er 
sikkert blitt ansporet i sin entomologiske interesse ved samværet 
med Moe. Også Thomas Munster ble i sine yngre år påvirket av 
Moe, og jeg har ofte hørt Munster omtale «gamle gartner Moe» med 
megen venerasjon. Moe's insektsamlinger er dels kommet til 
museet i Oslo og dels til Bergens-museet. 

Jens Fredrik Berg var født i Christiania i 1807, ble student i 1827 
og teologisk kandidat i 1832. Årene 1833-35 tilbragte han på reiser 
i Tyskland, Sveits og Frankrike, og besøkte en mengde museer og 
privatsamlere med hvem han knyttet bytteforbindelser. Hans meget 
interessante reisebrever til familien ble senere trykt som 
manuskript, men dette privattrykk, som inneholder adskillige 
verdifulle opplysninger om datidens entomologiske samlinger, er 
dessverre meget sjeldent. Berg var også en dyktig amatørmaler og , 
har etterlatt et album med bl.a. en rekke billeder, utført i miniatyr-
maleriets teknikk, av norske sommerfugler og deres larver. Over-
lærer Ullmann skrev en liten biografi over Berg i «Julehelg» for 1918 
hvor en del av hans sommerfuglskisser i farger er reprodusert. 
Bergs merkeligste fund var Satyrus alcyone Hübner som dengang var 
ny for Skandinavien. Den ble funnet av ham ved Kragerø, hvor Berg 
da var ansatt som personal kapellan. Han døde i 1847, bare 40 år 
gammel. Hans samling av insekter ble i 1848 testamentert til 
Universitetet. 

Et par zoologiprofessorer bør også nevnes, både fordi de 
skaffet zoologisk museum store insektsamlinger, og da deres 
personlige innsamling av insekter i inn- og utland og deres 
interesse for denne dyregruppe, tydelig viser oss at den tids 
zoologer anså insektene som en nødvendig og intergrerende del av 
den zoologiske videnskap. Det gjelder professor Halvor Heyerdahl 
Rasch, som var museets bestyrer i årene 1847-1874 og professor 
Lauritz Martin Esmark, bestyrer av museet i årene 1854-1882. 
Rasch foretok en studiereise til Holland, Belgia, Frankrike, Sveits 
og Tyskland, hvor han besøkte alle større museer, bekjente 
privatsamlere og naturaliehandlere. Han kjøpte samlinger og 
knyttet forbindelser eller avtalte senere bytte. Esmark fulgte i 
1849-50 korvetten «Ørnen» på en tokt i Middelhavet, oppholdt seg 
4 måneder på Sicilia, dro gjennom Italia og Sveits til Berlin, hvor 
han studerte en tid ved museet der. I 1870-71 dro han på et nytt 
tokt, denne gang til U.S.A., hvor han oppholdt seg halvannet år 
og gjennomtrålet store deler av kontinentet. Fra disse reiser 
medbragte han enorme samlinger, bl.a. av insekter. Det hører 
med i billedet at en betydelig del av disse fremdeles står 
magasinert --- ubestemt på museet. 

I tilknytning til disse menn bør også nevnes noen privat-
entomologer som ikke har publisert noe, men hvis samlinger er 
kommet til offentlige museer. Jernverkseier Nicolai Benjamin Aall 
(født 1807, død 1888), eier av Nes Jernverk og sønn av den 
bekjente 

I Johan Heinrich Spalckhawer Siebke møter vi for første gangen 
norsk entomolog av internasjonalt format. Siebke var født i 1816, 
studerte medicin og tok embedseksamen i 1843, men kom aldri til 
å praktisere. Allerede fra ungdommen av hadde han vært sterkt 
naturhistorisk interessert, og han tok etter eksamen opp igjen 
sine zoologiske studier og spesialiserte seg fortrinnsvis på 
insektene. 
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arter i ca. 24 000 eksemplarer, derav 1300-1400 arter av Diptera, 
ble i 1880 ervervet av Universitetet. 

Siebkes livsverk har utvilsomt hatt umåtelig betydning for 
entomologiens videre utvikling her i landet, idet alle interesserte 
nå hadde fått et virkelig grunnlag å bygge videre på. 

Blant privatentomologene fra siste halvdel av 1800-årene bør 
først og fremst nevnes Thomas Munster, som ved siden av sitt 
fremragende forskerarbeide over norske Coleopterers faunistikk 
og systematikk, ila seg særlig fortjeneste ved å stifte Norsk 
Entomologisk Forening, og senere (1920) startet han «Norsk 
Entomologisk Tidsskrift», som etterhvert er blitt det samlende 
fagorgan for alle interesserte og hvor han stadig publiserte nye 
arbeider. Munster var født i Christiania i 1855, ble student 1872, 
tok bergeksamen 1872 og var ansatt som myntmester på 
Kongsberg i årene 18991906. I årene 1906-1911 var han 
bergmester i Finnmark, og ble i 1911 utnevnt til bergmester i 
Østlandske distrikt. Han døde i 1938. Munster var en allsidig 
begavet og interessert mann. I årene 1891-97 var han 
stortingsrepresentant og deltok i flere interparlamentarikermøter, 
han utga flere geologiske arbeider, hans kaktussamling var 
berømt, han dyrket også filatelien, men hans største hobby var 
Coleoptera. Ved korrespondanse og bytteforbindelse med en 
rekke av Europas mest fremstående entomologer bygget han opp 
en palæarktisk coleoptersamling av internasjonalt format. Hans 
samling på ca. 12 000 arter og ca. 80 000 ekspl. samt hans 
fagbibliotek og store entomologiske korrespondanse som fyller 8 
brevordnere, kom til zoologisk museum i 1918. 

Av andre coleopterologer nevnes lektor Hans Kristian 
Hanssen, født 1860. Han ble i 1888 ansatt ved den Dahlske skole 
i Grimstad, i 1898 ved Fredrikshalds skole hvorfra han tok 
avskjed i 1925. Senere bodde han i Oslo omegn. Allerede i 
Grimstadtiden begynte han å samle insekter, men først etter et 
samvær med Warloe i Gjøvik i 1894 spesieliserte han seg for alvor 
på coleopterne. Hans senere betydningsfulle arbeider over den 
systematisk vanskelige slekt Atheta ligger utenfor det tidsrum jeg 
har valgt å kåsere om, hvorfor det bare nevnes her. Han døde i 
1948. 

Fra 1843 og i en årrekke framover foretok han mange 
omfattende studie- og samlereiser i de østlige deler av det sørlige 
Norge. Fra alle disse reiser bragte han hjem et stort og rikt 
insektmateriale, som ikke bare omfattet en rekke nye arter for 
vår fauna, men også flere for vitenskapen ukjente arter som 
Siebke beskrev. I 1849 besøkte han Lund hvor han studerte 
insektsamlingen, i 1850 deltok han i Naturforskermøtet i 
København og i 1863 i møtet i Stockholm. Han ble i 1849 ansatt 
som konservator ved Universitetets zootomiske museum, en 
stilling han innehadde til sin død i 1875. Ved siden av var han 
lærer i naturhistorie ved Borgerskolen og ved Nissens skole, 
likesom han manduserte zoologi og komparativ anatomi for 
medisinere. Fra sine større reiser har Siebke publisert 
omfattende reiseberetninger, og hele sin viden om norsk 
insektfauna samlet han i det store verk: «Enumeratio insectorum 
Norvegicorum», som i årene 1874-1880 utkom i 5 deler, hvorav 
de 3 siste er utgitt ved Sparre-Schneider. Man tør vel trygt si at 
Siebke er den største entomolog vårt land har fostret hittil, hans 
«Enumeratio» har inntil den nyeste tid vært standardverket for 
enhver som vil ha oversikt over Norges insektfauna. For mange 
gruppers vedkommende må vi fortsatt bygge på Siebke, da ingen 
har ført hans undersøkelser videre. Hans samling av insekter, på 
ca. 5000 

Overlærer Axel Conradin Ullmann vat født i Kristiania i 1840, 
ble student i 1859 og var noen år huslærer på Nes Jernverk hos 
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Aall, hvor hans entomologiske interesse sikkerlig fikk rik næring. 
I 1868 tok han filologisk embedseksamen og ble ansatt som 
lærer ved Fredrikstad Latin- og Realskole. I 1873 ble han 
bestyrer av middelskolen i Kragerø, og i 1896 ved Kristiansand 
Kathedralskole, hvorfra han i 1913 tok avskjed og flyttet til Oslo. 
Både i Kragerø og Kristiansand bygget han opp store 
skolesamlinger av insekter, og ved sin død etterlot han seg en 
vakker samling på over 2000 arter Coleptera, som dessverre ikke 
er kommet til noe offentlig museum. Han har publisert flere 
mindre entomologiske arbeider. 

Hans Warloe, fhv. overlærer og skolebesty=rer, er født 1852, 
tok realembedseksamen i 1882, og etter poster ved forskjellige 
skoler ble han bestyrer av Middelskolen i Drøbak 1886-1899, 
deretter styrer av middelskolen i Risør til han tok avskjed i 1922. 
Også han begynte med å studere coleoptera, men gikk etterhvert 
over til studiet av Hemipterne, hvor han ble vår første spesialist. 
Hans publikasjoner før 1914 omhandlet alle coleopterne, og 
først i 1924 kom hans grunnleggende oversikt over Hemiptera 
Heteroptera (i Vid. Selsk. Forh.). Han skjenket sin store samling 
og sitt bibliotek til Zoologisk museum i Oslo. Warloe døde i 
1939. 

Georg Sandberg, født i Arendal 1842, tok teologisk embeds-
eksamen 1868 og ble, etter et par års virke som lærer, utnevnt til 
stiftskapellan i Tromsø 1871, til sogneprest i Sydvaranger i 1875 
og sogneprest i Søndre Aurdal i Valdres i 1883. Allerede som gutt 
viste han utpreget interesse for entomologien, og i årenes løp 
samlet han og innsendte til Universitetet adskillige interessante og 
nye arter for Norge og Skandinaviens fauna. Han publiserte flere 
arbeider i «Entomologisk Tidsskrift», hvor han bl.a. redegjorde for 
flere arktiske sommerfuglers utvikling. Sandberg døde i 1891. 

I 1884 ble den unge Wilhelm Maribo Schøyen ansatt som 
konservator for invertebratene ved Zoologisk museum i Oslo, da 
disse dyregrupper i en årrekke hadde stått uten noen til å ta seg av 
dem. Schøyen var født i 1844, ble student i 1862, begynte å 
studere medisin, men oppga dette og viet seg til entomologiske 
studier. I 1866-67 gjennomgikk han et kurs ved Landbrukshøi-
skolen på Ås. Schøyen er uten sammenligning den betydeligste 
entomolog som hår vært knyttet til museet og et av norsk ento 

mologis største navn. Han var en allsidig begavet mann, med utpreget 
pedagogiske evner, og hans store litterære produksjon vidner om hans 
omfattende kunnskaper og hans store arbeidskraft. I løpet av de 
følgende 10 år reviderte Schøyen alle tidligere innkomne norske 
insektsamlinger, og sammenstillet materialet til en stor, oversiktelig og 
vakkert preparert norsk insektsamling, nøyaktig etikettert og tildels 
komplettert med hans egne omfattende innsamlinger. Han fikk også 
begynt på en gjennomgåelse av eksotiske dagsommerfugler, men 
måtte avbryte dette arbeide, da han ble pålagt museumsarbeide med 
andre invertebratgrupper. Under sine mange reiser omkring i landet 
ble han etterhvert mer og mer interessert i den praktiske entomologi, 
og han arbeidet meget for å få opprettet en stilling for denne disiplin. 
I 1894 fratrådte han som konservator og ble utnevnt til Norges første 
statsentomolog, en stilling han innehadde til han falt for 
aldersgrensen. Han døde i 1918. 

Også Nord-Norge hadde en fremragende yrkes-entomolog, 
Hans Jacob Sparre Schneider. Han var født 1853, ble student 1871 
og begynte å studere medisin, men gikk senere over til å studere 
realfag, særlig zoologi og med entomologi som spesiale. Etter en 
kort tid som naturhistorielærer i Christiania, ble Schneider i 1877, 
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bare 24 år gammel, ansatt som konservator ved det nyopprettede 
Tromsø museum. I de første 20 år, da Schneider var den eneste 
zoolog ved museet, arbeidet han med mange dyregrupper, men 
hovedarbeidet la han på insekter og krepsdyr. Senere viet han seg 
vesentlig til insektene, og under sine omfattende reiser i det 
nordlige Norge sammenbragte han et imponerende materiale 
som han etterhvert bearbeidet. Hans mange verdifulle 
publikasjoner, særlig om coleoptera, lepidoptera og visse grupper av 
hymenoptera, har lagt grunnlaget for vårt kjennskap til de nordlige 
landsdelers fauna. Det var ikke bare systematikk og ren 
faunistikk som opptok ham, men også forskjellige 
zoogeografiske problemer, hvor han var en av de første norske 
entomologer som tok opp disse emner. Han har forøvrig også 
foretatt undersøkelser i Sør-Norge og utgitt publikasjoner om 
dette. Schneider døde i 1918. 

Ved Videnskabs-selskabets museum i Trondhjem var det en 
zoolog som også arbeidet en del med entomologi, nemlig 
konservator Vilhelm Ferdinand Johan Storm (født 1835, død 
1913). Han arbeidet fortrinnsvis med utforskningen av 
Trondhjernsfjordens fauna, skrev også om fugler og har i 1891-
1907 utgitt arbeider over Diptera, i 1898 også et over Myriopoda. 

Det neste store navn blant yrkesentomologer i denne tids-
periode er Tor Ambrosivs Helliesen, født i Halden i 1855, student 
fra 1875, tok realembedseksamen i 1881. Året etter ble han 
ansatt som enekonservator ved Stavanger museum, hvor han 
måtte arbeide både med arkeologiske og zoologiske 
undersøkelser. Hans entomologiske spesiale var Coleoptera, og 
fra 1890 til sin død i 1914 utga han en lang rekke verdifulle 
arbeider over denne orden, arbeider som vitner om hans 
omfattende undersøkelser i Stavanger amt. Takket være ham fikk 
Stavanger museum en av landets største samlinger av norske 
coleoptera. 

Også en rekke privatentomologer arbeidet på forskjellige om-
råder innen entomologien i dette tidsrum. 

En av de betydeligste var Edvard Ellingsen, født i 1855 og 
utdannet som ingeniør. Senere gikk han over til læreryrket og ble 
adjunkt ved Kragerø komm. middelskole, hvor han søkte avskjed 
i 1913. Ellingsen begynte sine entomologiske studier med 
Myriopoder og Opilioner, men spesialiserte seg senere på 
Pseudoscor 

piones, som ble det område hvor han etterhvert ervervet seg 
internasjonal anseelse. Fra museer i alle verdensdeler fikk 
Ellingsen tilsendt materiale til bearbeidelse, og han beskrev en 
mengde for vitenskapen nye arter i forskjellige utenlandske 
tidsskrifter. Hans arbeider over norske former er publisert i 
Videnskapsakademiets publikasjoner. Da han i 1913 trakk seg 
tilbake, skjenket han sin verdifulle samling med typene og hele sitt 
bibliotek til Zoologisk museum. 

Embrik Strand, født i Ål i Hallingdal i 1878, ble student 1895 
og tok eksamen philosophicum i 1897. I årene 1898-1903 foretok 
han, med offentlige stipendier, samlereiser i forskjellige deler av 
Norge, hvorfra han medbragte et meget stort materiale. Fra 
oktober 1901 til juni 1903 fungert han som vikarierende 
konservator ved Zoologisk museum i Oslo. Fra slutten av 1903 
ble han knyttet til universitetet i Marburg og arbeidet siden den 
tid ved en rekke utenlandske museer og universiteter. Han døde 
1953. Strand har i årene 1900-1919 utgitt en rekke publikasjoner 
over norske Landarthropoder. 

Den eneste betydelige forsker på middenes store gruppe, som 
vårt land har hatt, er Sig. Thor. Han er født i 1856, ble student 
1875, tok i 1881 teologisk embedseksamen og i 1889 matematisk-
naturvitenskap. embedseksamen. I sine første år virket han ved 
skolen, i 1896 ble han konservator ved Zoologisk museum, en 
stilling han innehadde til 1905. I 1904 tok han doktorgraden ved 
Universitetet og tok i 1905 avskjed som konservator og gikk tilbake 
til skolegjerningen igjen. Han har foretatt en rekke studiereiser til 
utlandet og likeledes adskillige innsamlinger i Norge. Han utga flere 
lærebøker for skolen, også en liten bok: «Norske biller», men hans 
vesentligste vitenskapelige produksjon omfatter Hydrachnidenes, 
systematisk vanskelige gruppe. Hans arbeider over slekten Lebertia 
har vunnet almen anerkjennelse, men forøvrig var mange av hans 
arbeider meget omstridt, og hans zoogeografiske spekulasjoner 
vant ingen gjenklang. Han døde i 1937. 

En spesialist på et helt annet område var O. J. Lie-Pettersen, født i 
Bergen 1870, uteksaminert fra lærerskolen på Stord i 1889 og ansatt 
som lærer i Bergen 1895. Innen entomologien arbeidet han både med 
Lepidoptera og Bombus, men det var særlig Collem 
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Jon Werner, født i 1884, tok 1903 eksamen ved Steinkjær 
skogskole og senere også eksamen ved Norges Landbrukshøgskoles 
skogbruksavdeling. I 1910-13 var han ansatt i forstvesenet i 
Hedmark og ble i 1913 ansatt som fylkesskogassistent i Møre, hvor 
han virket til sin død i 1937. Han hadde en smukk privatsamling av 
Lepidoptera og en forstentomologisk samling. Disse skjenket han 
til Sundmøre museum. De fleste av hans publikasjoner utkom etter 
1914. 

Emil Barca, født i Bergen 1888, tok mat.-naturv, embeds-
eksamen i 1912 med hovedfagsoppgavene: «Hudsanseorganer hos 
Lepidoptera». I de første år etter eksamen virket han som lærer ved 
forskjellige utenbys skoler. Han var særlig interessert i Micro-
lepidoptera og skaffet seg etterhvert en meget verdifull 
spesialsamling av palæarktiske og norske arter, som etter hans død 
(1959) ble ervervet av Z.M. Oslo. Hans fleste entomologiske 
arbeider ble utgitt etter 1914. 

Etter at arbeidet ved Universitetets insektsamling hadde vært så 
godt som innstillet i 14 år, ble det i 1908 opprettet en konser-
vatorstilling for insektsamlingen. Riktignok den lavest lønnede 
konservator ved Universitetet, men likevel var det den første 
entomologiske museumsstilling i Norge. Thor Hiorth Schøyen, 
født 1885, ble ansatt og hans første oppgave ble å overføre de 
entomologiske samlinger fra Domus Media til det nye museum på 
Tøyen. Schøyens hovedarbeide i de få år han var knyttet til museet, 
var monteringen av de biologiske insektgrupper til utstillingen. Han 
samlet selv inn materialet til disse grupper, utførte den, ofte 
vanskelige, preparering og montering og utarbeidet utførlige 
tekstetiketter for hver gruppe. Utførelsen av disse usedvanlig 
smukke biologiske insektgrupper vidner om Schøyens store 
fingerferdighet, saklige nøyaktighet og utpreget kunstneriske anlegg. 
I 1913 ble Schøyen, som sin fars etterfølger, utnevnt til stats-
entomolog og måtte de første år samtidig fungere som mykolog. 
Størstedelen av hans omfattende entomologiske produksjon faller 
etter 1914. 

Kaster vi et blikk tilbake på den periode som her er skissert, er det 
en ting som trer tydelig frem, nemlig mangelen på miljø. De fleste 
forskere har sittet, hver for seg, med sine studier og pro 

bolene som beskjeftiget ham, og han utga flere arbeider over denne 
gruppe. Han døde 1940. 

Den første forstentomologiske håndbok er utgitt av Axel Otto 
Christian Hagemann, født i Øyestad 1856, student 1874. Han 
studerte deretter ved skogskoler i Sverige. I 1879 ble han skog-
oppmåler i Nordland og innehadde senere forststillinger forskjellige 
steder i det nordlige Norge. Hagemann utga flere mindre arbeider 
om forstinsekter foruten håndboken: «Vore norske Forstinsekter 
eller de for Skovene skadelige og nyttige Insekter» (1891). Han døde 
i 1907. 

Tilslutt skal jeg kort nevne noen privatentomologer som anla 
insektsamlinger i denne tid, men hvis vesentlige virke og publika-
sjoner for de flestes vedkommende kommer etter 1914. 

Andreas Bredal Wessel, født i Bergen 1858, tok medisinsk 
embedseksamen i 1885 og ble senere fylkeslege i Finnmark. Han var 
særlig interessert i ornithologi og har publisert noen mindre arbeider 
om sine fugleiakttagelser. Han var en ivrig samler bl.a. av insekter, 
og disse kom senere dels til Tromsø og dels til Bergen. 

Bjarne Lysholm, født i Trondhjem 1861, student 1879, tok med. 
embedseksamen 1887 og virket noen år som lege, men overtok i 
1894 ledelsen av firmaet Jørgen B. Lysholm inntil 1911. Hans 
hobby var studier av coleopterne, og ved samlereiser i Trøndelag 
bygget han opp en stor og verdifull coleoptersamling som senere 
kom til museet i Trondheim. Hans entomologiske publikasjoner ble 
først utgitt etter 1914. 

Karl Haanshus, født 1860, tok med. embedseksamen 1888 og 
ble samme år kommunelege i Fredrikstad. I 1890 flyttet han til 
Oslo. Han var en meget interessert lepidopterolog og anla en stor 
Lepidopter-samling som etter hans død kom til Z. M. Oslo. Hans 
publikasjoner utkom etter 1914. 

Johan Rygge, født 1868, tok med. embedseksamen 1893 og 
tannlege-eksamen i 1900, fra 1919 virket han som professor ved 
Norges Tannlegehøyskole. Også Rygge var en interessert lepidop-
terolog som skaffet seg en stor og vakker samling, både palæarkter 
og norske, dessuten et fyldig fagbibliotek. Både samling og fag-
biblioteket skjenket han til Zoologisk museum, Oslo. Hans ento-
mologiske publikasjoner utkom etter 1914. 
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Diskusjon: blemer, og det var de færreste forunt å komme med på et 
fagmøte hvor de kunne treffe kolleger. Yrkesentomologene 
oppnådde bare forholdsvis beskjedne stillinger, og uansett deres 
evner og anlegg ble de ikke knyttet til den vitenskapelige 
undervisning. Når så mange enkeltpersoner, tiltross for disse 
vanskeligheter, har ydet vitenskapelig forskning av varig verdi og 
lagt en solid grunnvoll for den videre utforskning av vårt lands 
insektfauna, avtvinger de oss dyp beundring. 

Karakteristisk for perioden var også de store privatsamlere. 
Her spilte sikkerlig både boligforholdene og datidens noe roligere 
tempo inn, så folk av forskjellige yrke fikk tid og anledning til å 
anlegge verdifulle private samlinger, som i størrelse tildels over-
gikk det som fantes i offentlig eie. 

For museenes vedkommende var situasjonen i 1914 ennå ikke 
særlig imponerende. Universitetets zoologiske museum hadde 
visstnok fått egen konservator for insektsamlingen, men ennå 
ingen lokaler hvor samlingen kunne oppstilles og heller ikke noe 
entomologisk bibliotek. Det eneste tidsskrift museet hadde, var 
det svenske «Entomologisk Tidsskrift». I Tromsø hadde man 
betydelige insektsamlinger, men der var ingen entomolog til å ta 
hånd om disse samlinger etter Schneider, og i Stavanger ear situa-
sjonen likedan da Helliesen døde i 1914. Museene i Bergen og 
Trondheim hadde hverken større samlinger eller entomologer. 

Når jeg har valgt året 1914 som et skille, er årsaken den at 
Universitetets zoologiske museum dette år fikk en svensk 
professor som sjef, Teodor Odhner, en zoolog som med en gang 
var klar over entomologiens betydning og behov. Han skaffet i de 
nærmeste år både husrom til de entomologiske samlinger og 
midler til grunnleggelse av et entomologisk spesialbibliotek. 
Herved ble grunnlaget lagt for en gledelig utvikling som førte 
med seg at den lille krets av entomologer som etterhvert samlet 
seg i Oslo, støttet opp om museets insektsamling, så vi fikk et 
entomologisk miljø til nytte og glede for alle parter. 

Kontorsjef A. Strand: Har Zoologisk Museum i Oslo gjort forsøk 
på å skaffe seg lektor A. C. Ullmanns verdifulle insektsamling? Dr. 
L. R. Natvig: Ullmann ønsket selv at samlingen skulle tilfalle 
Zoologisk Museum. Etter hans død er gjentagne henvendelser 
rettet til familien uten at det lykkedes å få samlingen på vilkår som 
museet kan godta. Samlingen beror antagelig ennå hos familien. 

Forsøksleder A. Bakke: Er det noen av de tilstedeværende som 
vet hvor det er blitt av skogforvalter Hagemanns forstentomo-
logiske samling? 

Kontorsjef A. Strand: Hagemanns sønn bor her i Oslo, og han 
vil vite om det finnes noen samling, og i så fall hvor. 
Forskningsassistent L. Sømme: Hvilken betydning har den svenske 
naturforskeren Zetterstedt hatt for utforskningen av norsk insekt-
fauna ? 

Kontorsjef A. Strand: Zetterstedt foretok en lengre reise til 
Nord-Norge, hvor han samlet en hel del biller. I Insecta I-
apponica (1840) finnes detaljerte opplysninger om funnene, og 
dyrene er oppbevart i Lund. 

Anvendt entomologisk forskning i Norge. 

Av Jac. Fjelddalen. 
Jeg har tillatt meg å kalle det vi arbeider med - skadeinsekter - 

for anvendt entomologi. Det er, som kjent, en direkte oversettelse 
av det engelske «applied entomology» og det tyske «angewandte 
entomologie». Nå hører man ofte nevnt uttrykkene «praktisk 
entomologi» og !<økonomisk entomologi» men til det vil jeg be-
merke at «ren» entomologi hverken er mere upraktisk eller mere 
uøkonomisk. Med hensyn til entomologi og det økonomiske, så 
kan vi vel si at uten det århundrelange arbeide som er utført av 
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anvendte entomologi i vårt land. Før W. M. Schøyens tid var det 
bare spredte iakttagelser som ble gjort angående skadeinsekter og 
deres betydning. Best kjent er vel J. C. Fabricius' iakttagelser 
publisert i boken «Eine Reise nach Norwegen», som utkom i 1779. 

Professor Hjalmar Broch uttrykker det slik i sin bol: 
«Zoologiens historie i Norge»: W. M. Schøyen la en ny provins inn 
under norsk zoologi ved å vekke forståelsen for entomologiens 
betydning for landbruket». 

W. M. Schøyen arbeidet uten assistenthjelp hele tiden som 
statsentomolog, det samme gjaldt T. H. Schøyen fra 1913 til 1939. 
En forbedring til fordel for den anvendte entomologi skjedde det 
jo i 1919, idet plantesykdommene ble skilt ut fra 
statsentomologens arbeidsområde. Det ble da opprettet en 
statsmykologstilling. 

Jeg vil forøvrig, på vegne av oss som nå arbeider med anvendt 
entomologi, benytte anledningen til å uttale vår dypeste honnør og 
respekt for det grunnleggende arbeide som er utført av W. M. 
Schøyen og T. H. Schøyen, et arbeide som vi daglig nyter godt av. 

I 1942 ble opprettet Statens Plantepatologiske Institutt, som 
første året bestod av bare en avdeling, nemlig plantesykdommer 
eller Botanisk avdeling. Året etter, i 1943, kom også den anvendte 
entomologi under navnet Zoologisk avdeling med i Statens Plante-
patologiske Institutt. Fra 1946 ble navnet Statens 
Plantepatologiske Institutt endret til Statens plantevern. 

Avdelingen ble døpt Zoologisk og ikke Entomologisk 
avdeling. Det skyldes det faktum at det ikke bare er insektene som 
gjør skade på planter m.m., men også nematoder, chaetopoder, 
arthropoder, (f.eks. visse krepsdyr, midder og myriopoder), 
molluscer, (f.eks. sniler) og vertebrater (f.eks. enkelte fugl og 
pattedyr). Blant disse skadedyrene er skadeinsektene uten 
sammenligning den gruppe som opptrer i størst mengde og som 
gjør mest skade. Forøvrig kunne det være fristende å foreslå 
uttrykket «plantelege» på dem som arbeider med alt som kan skade 
plantene. 

Når man sammenholder dette store område av skadedyr med 
det store område av vertplanter i jord-, skog- og hagebruk, samt 
lagerprodukter, tekstil, skinn osv., så var det en umulighet etter-
hvert som utviklingen i planteproduksjonen gikk fremover, å 
dekke alt dette tilfredsstillende rent forskningsmessig. 

loger uten andre hensyn enn forskertrangen, ville den anvendte 
entomologi vært ganske hjelpeløs. Ofte hører man også om 
praktisk entomologi som motsetning til vitenskapelig entomologi. 
Til det er å si at hvis ikke den anvendte entomologi arbeider etter 
vitenskapelige prinsipper, så er den upraktisk eller 
uhensiktsmessig, og hvis den «rene» entomologi er vitenskapelig, 
så er den også praktisk eller hensiktsmessig. Skal man foreta en 
entomologisk undersøkelse av f.eks. Pieris-arter eller Vanessa-
arter, så blir prinsippene de samme. At Pieris-artene er 
skadeinsekter, har prinsipielt ikke noe med saken å gjøre. 
Terminologisk må derfor, etter min mening, anvendt entomologi 
være det riktige uttrykk. Man kan si at anvendt entomologi 
forholder seg til entomologien ellers som anvendt forskning til 
grunnforskning. 
Entomologisk forskning av insekter som angriper planter, kalles 
ofte for landbruksentornologi. Det kan være dekkende nok når 
det gjelder jordbruk, skogbruk og hagebruk, men vi lever i 
spesialiseringens tidsalder, og det kan være vel så berettiget å tale 
om jordbruksentomologi, skogentomologi osv. Vi har også 
entomologisk forskning av skadeinsekter på lagrete og foredlete 
planteprodukter, på tekstil, skinn osv., dessuten av ekto-
parasitter på husdyr. Alt som hittil er nevnt, bortsett fra 
skogentomologi, kommer inn under Statens plantevern, 
Zoologisk avdelings arbeidsområde. 
Den anvendte entomologi omfatter også en rekke andre områder, 
f.eks. veterinærentomologi og medisinsk entomologi, områder 
som det fra vår side forlengst er pekt på burde ha sine egne 
spesialister. 
Før jeg kommer inn på anvendt entomologisk forskning av i dag, 
tror jeg det er riktig å nevne litt historiske data for å få den 
nødvendige bakgrunn. 
Den anvendte entomologiske forskning ble her i landet grunnlagt 
av W. M. Schøyen. Han ble ansatt som «landbruksentomolog» ved 
siden av sin konservatorstilling i 1891. I 1894 ble han utnevnt i en 
nyopprettet stilling som statsentomolog. I 1913 ble W. M. 
Schøyen etterfulgt av sin sønn T. H. Schøyen som var 
statsentomolog til 1955, altså i 42 år. 

Disse to har betydd kolossalt mye for utviklingen innenfor den 
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loger uten andre hensyn enn forskertrangen, ville den anvendte 
entomologi vært ganske hjelpeløs. Ofte hører man også om praktisk 
entomologi som motsetning til vitenskapelig entomolog:. Til det er å 
si at hvis ikke den anvendte entomologi arbeider etter vitenskapelige 
prinsipper, så er den upraktisk eller uhensiktsmessig, og hvis den 
«rene» entomologi er vitenskapelig, så er den også praktisk eller 
hensiktsmessig. Skal man foreta en entomologisk undersøkelse av 
f.eks. Pieris-arter eller Vanessa-arter, så blir prinsippene de samme. 
At Pieris-artene er skadeinsekter, har prinsipielt ikke noe med saken 
å gjøre. Terminologisk må derfor, etter min mening, anvendt 
entomologi være det riktige uttrykk. Man kan si at anvendt 
entomologi forholder seg til entomologien ellers som anvendt 
forskning til grunnforskning. 

Entomologisk forskning av insekter som angriper planter, 
kalles ofte for landbruksentomologi. Det kan være dekkende nok 
når det gjelder jordbruk, skogbruk og hagebruk, men vi lever i 
spesialiseringens tidsalder, og det kan være vel så berettiget å tale 
om jordbruksentomologi, skogentomologi osv. Vi har også 
entomologisk forskning av skadeinsekter på lagrete og foredlete 
planteprodukter, på tekstil, skinn osv., dessuten av ekto-parasitter 
på husdyr. Alt som hittil er nevnt, bortsett fra skogentomologi, 
kommer inn under Statens plantevern, Zoologisk avdelings 
arbeidsområde. 

Den anvendte entomologi omfatter også en rekke andre om-
råder, f.eks. veterinærentomologi og medisinsk entomologi, om-
råder som det fra vår side forlengst er pekt på burde ha sine egne 
spesialister. 

Før jeg kommer inn på anvendt entomologisk forskning av i 
dag, tror jeg det er riktig å nevne litt historiske data for å få den 
nødvendige bakgrunn. 

Den anvendte entomologiske forskning ble her i landet grunn-
lagt av W. M. Schøyen. Han ble ansatt som «landbruksentomolog» 
ved siden av sin konservatorstilling i 1891. I 1894 ble han utnevnt i 
en nyopprettet stilling som statsentomolog. I 1913 ble W. M. 
Schøyen etterfulgt av sin sønn T. H. Schøyen som var 
statsentomolog til 1955, altså i 42 år. 

Disse to har betydd kolossalt mye for utviklingen innenfor den 

anvendte entomologi i vårt land. Før W. M. Schøyens tid var det 
bare spredte iakttagelser som ble gjort angående skadeinsekter og 
deres betydning. Best kjent er vel J. C. Fabricius' iakttagelser 
publisert i boken «Eine Reise nach Norwegen», som utkom i 
1779. 
Professor Hjalmar Broch uttrykker det slik i sin bol: «Zoologiens 
historie i Norge»: W. M. Schøyen la en ny provins inn under 
norsk zoologi ved å vekke forståelsen for entomologiens 
betydning for landbruket». 

W. M. Schøyen arbeidet uten assistenthjelp hele tiden som 
statsentomolog, det samme gjaldt T. H. Schøyen fra 1913 til 1939. 
En forbedring til fordel for den anvendte entomologi skjedde det 
jo i 1919, idet plantesykdommene ble skilt ut fra 
statsentomologens arbeidsområde. Det ble da opprettet en 
statsmykologstilling. 
Jeg vil forøvrig, på vegne av oss som nå arbeider med anvendt 
entomologi, benytte anledningen til å uttale vår dypeste honnør 
og respekt for det grunnleggende arbeide som er utført av W. M. 
Schøyen og T. H. Schøyen, et arbeide som vi daglig nyter godt av. 
I 1942 ble opprettet Statens Plantepatologiske Institutt, som 
første året bestod av bare en avdeling, nemlig plantesykdommer 
eller Botanisk avdeling. Året etter, i 1943, kom også den anvendte 
entomologi under navnet Zoologisk avdeling med i Statens 
Plantepatologiske Institutt. Fra 1946 ble navnet Statens 
Plantepatologiske Institutt endret til Statens plantevern. 

Avdelingen ble døpt Zoologisk og ikke Entomologisk avdeling. 
Det skyldes det faktum at det ikke bare er insektene som gjør skade på 
planter m.m., men også nematoder, chaetopoder, arthropoder, (f.eks. 
visse krepsdyr, midder og myriopoder), molluscer, (f.eks. sniler) og 
vertebrater (f.eks. enkelte fugl og pattedyr). Blant disse skadedyrene er 
skadeinsektene uten sammenligning den gruppe som opptrer i størst 
mengde og som gjør mest skade. Forøvrig kunne det være fristende å 
foreslå uttrykket «plantelege» på dem som arbeider med alt som kan 
skade plantene. 

Når man sammenholder dette store område av skadedyr med det 
store område av vertplanter i jord-, skog- og hagebruk, samt 
lagerprodukter, tekstil, skinn osv., så var det en umulighet etterhvert 
som utviklingen i planteproduksjonen gikk fremover, å dekke alt 
dette tilfredsstillende rent forskningsmessig. 
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hvor vi har muligheter for å holde insektkulturer og utføre testing 
av kjemikalier hele året igjennom. 

Vi har p.t. ved Statens plantevern, Zoologisk avdeling, 3 faste 
stillinger, en statsentomolog, en forsøksleder (nematologi) og en 
forsøksassistent, videre som midlertidige stillinger 2 forsknings-
assistenter, 1 fagassistent og 1 laboratorieassistent, dessuten 3 
laboratorieassistenter og 1 dame for preparering m.m. i halvdags-
stilling. I tillegg til dette kommer en planteoverinspektør og 
kontorpersonale. 

Skadedyr på skog ble skilt ut fra Zoologisk avdeling 1. okt. 
1958 og hører nå administrativt til Det Norske 
Skogforsøksvesen, men er plasert her i Fellesbygget. Det er 
opprettet 1 fast forsøkslederstilling i skogentomologi og 1 
midlertidig assistentstilling. 

Det er flere årsaker til at det nå er behov for en sterk utvidelse 
av fagpersonale og teknisk personale og for økt innsats på den 
anvendte entomologiens område. Som kjent er en plante utsatt 
for angrep av insekter eller andre skadedyr i alle stadier, fra de 
minste groplanter til de største trær. Etterhvert som plantene har 
blitt dyrket og foredlet, har det økt skadeinsektene eller 
skadedyrenes store skare. Videre er det en tydelig korrelasjon 
mellom opptreden av skadeinsekter og andre skadedyr og 
intensiveringen av plantedyrkingen. Med andre ord, det er 
mennesket selv som har skapt de gode livsbetingelser for 
skadedyrene og dermed gitt oss en rekke arbeidsoppgaver i den 
anvendte entomologi, nematologi, acarologi osv. 

Problemene etter siste krig har vært så mange at det bare var de 
aller viktigste man kunne ta seg av, og heller ikke for disse var det 
mulig å utføre vitenskapelig detaljerte undersøkelser, men bare 
spredte iakttagelser og ellers nytte den erfaring man hadde som 
grunnlag for bekjempelse. I de aller siste år har vi kunnet glede oss 
over at det har vært mulig å ta opp en del spesielle entomologiske 
oppgaver. Jeg kan nevne biologiske undersøkelser m.m. over 
skadeinsekter som Hylemyia brassicae Bouche og H. floralis Fall. 
(kålfluer), Psila rosae Fbr. (gulrotflue). Hylemyia antiqua Meig. 
(løkflue), Ephestia kuhniella Zell. (melmøll), Musca domestica L. 
(husflue), Stomoxys calcitrans L. (stikkflue), Oscinellu frit L. o.a. 
diptere på korn og gras og resistensundersøkelser spesielt hos 

Statens plantevern, Zoologisk avdeling, dvs. 
statsentomologen, fikk sin første faste assistent i 1942 (og det gikk 
igjen hele 18 år, dvs. 1960), før avdelingen fikk sin andre faste 
assistent). I 1946 ble opprettet en midlertidig assistentstilling. 
Denne siste tilveksten skyldes den store flom av insektisider som 
etterhvert begynte å komme etter den 2. verdenskrig i og med 
oppdagelsen av DDT. Situasjonen i 1946 var, for å si det svakt, 
ganske broget, en uendelighet av forskningsproblerner og en stor 
mengde kjemiske insektmidler som krevde biologisk avprøving før 
de kunne godkjennes og slippes ut på markedet. 

Situasjonen i dag er bedre takket være bevilgninger fra Norges 
Landbruksvitenskapelige Forskningsråd (N.L.V.F.) og større stats-
bevilgninger, og sist, men ikke minst, takket være at vi kunne flytte 
inn i nytt instituttbygg den 6. oktober 1958. I Fellesbygget har vi 
fått de nødvendige arbeidsrom, samlinger og laboratorier som vi 
så sårt savnet i årene på Zoologisk Museum på Tøyen, hvor 
statsentomologen i alle år hadde sine kontorer. Nevnes må også at 
vi har vårt eget veksthusanlegg noen hundre meter fra instituttet, 
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problemer som langt hurtigere vil kunne finne sin løsning om de 
først tas opp til laboratoriemessig undersøkelse. tet og hovedfagoppgave på N.L.H. i entomologi, respektive 

anvendt entomologi. 
Jeg vil også nevne noen ord om amatørentomologenes 

betydning for anvendt entomologi. Den taksonomiske siden er 
velkjent og til uvurderlig nytte, derom er ingen tvil. Det samme 
gjelder arbeide angående utbredelse osv. Men jeg savner interesse 
for andre områder, ja, rett og slett om hvordan insektene lever, og 
da ikke bare imago, men også de andre stadiene, spesielt 
larvestadiet. Kunne det f.eks. skapes interesse for 
larvesystematikk, eller for opptreden av ett eller flere insekter på 
en eller flere vertplanter som ble fulgt gjennom egg-, larve- og 
puppestadium til imago, så ville slike data være meget verdifulle 
for den anvendte entomologi. Det er kanskje ikke så morsomt 
som å fange sommerfugler, men insektbiologi kan være vel så 
interessant. 

Oversikten over anvendt entomologi er ikke fullstendig før vi 
har nevnt veiledningstjenesten og arbeidet for å hindre 
internasjonalt farlige skadedyr i å komme inn i landet. 

I anvendt enomologi er intet forskningsarbeide avsluttet før 
resultatene også er publisert i en slik form at de kan brukes i 
veiledningstjenesten for dyrkerne. Denne representerer en meget 
viktig side av vårt arbeide. Ofte vil det foregå slik at resultatene 
publiseres i vår meldingsserie eller i tidsskriftene og at det 
samtidig lages en konsentrert populær artikkel eller et flygeskrift. 
Ellers drives veiledningstjeneste i form av kurs og foredrag for 
funksjonærer og dyrkere, besvarelse av prøver, diagnoser, råd om 
bekjempelse osv. 

Når det gjelder internasjonalt farlige skadedyr, så foreligger det 
bestemte lovregler om dette. Import av planter og 
planteprodukter må f.eks. ledsages av et sertifikat som viser at 
eksportlandets planteinspeksjon har kontrollert plantene i 
veksttiden eller ved avsendelsen eller begge deler og derved kan 
erklære sendingen fri for de skadedyr vi krever det for. Det 
gjelder f.eks. potetnematode, koloradobille, blodlus, San Jose 
skjoldlus m.fl., ialt 10 skadedyr. Dessuten blir det tatt 
stikkprøvekontroll i importhavnen av en av våre 10 
planteinspektører. 

Ellers er Norge medlem av den europeiske 
plantevernorganisasjon EPPO (European Plant Protection 
Organisation) slik at vi er 

Systematikk og taksonomi, som i eldre tider inntok en bred 
plass i all entomologisk forskning, har i lang tid vært et forsømt 
område i anvendt entomologi. Det er et nødvendig grunnlag for 
alt entomologisk arbeide, og man kan i det hele tatt ikke komme 
videre i anvendt entomologi om ikke den systematiske og 
taksonomiske bakgrunn er iorden. På dette område er den 
anvendte entomologi helt avhengig av entomologien ellers, og 
det er å håpe at våre universitet og høyskoler gir studentene full 
forståelse av denne viktige delen av entomologien. 

Her må jeg streife litt inn på den utdannelse det er mulig å få i 
entomologi her i landet. Er utdannelsen tilfredsstillende, så vi 
kan ha håp om etter hvert å få de nødvendige spesialister? Jeg er 
redd for svaret er nei. Vi har f.eks. penger til en 3-årig oppgave 
for undersøkelser av treborende insekter, men det er p.t. ikke 
mulig å få en person med entomologisk interesse, langt mindre 
en entomolog. 

Som statsentomolog T. H. Schøyen tidligere har sagt, må 
fundamentet for en videre og bredere utvikling av entomologien 
være en lærestol i entomologi ved universitetet, og det vil jeg 
erklære meg helt enig i. Heller ikke undervisningen i anvendt 
entomologi, dvs. hva vi kan kalle «skadedyrlære», her på Norges 
Landbrukshøyskole er på noen måte tilfredsstillende. Den betyd-
ning plantevernproblemene har fått ved en hver 
planteproduksjon burde tilsi at det ikke bare var et bifag. Her på 
høyskolen er det heller ingen lærestol, men undervisningen er 
tillagt statsentomologstillingen som plikt, det samme gjelder 
forsøkslederen i skogentomologi. Det sier seg selv at det ikke kan 
bli tilfredsstillende og omfattende nok undervisning ved en slik 
ordning. I det store og hele må man si at grunnlaget for 
ekspansjon i anvendt entomologi i høy grad er tilstede hva 
problemer angår, men dessverre ikke når det gjelder utdannelse 
og rekruttering. En lærestol i entomologi ved universitetet og en 
utvidet og mere selvstendig undervisning ved Norges 
Landbrukshøyskole ville rette opp dette. Det vil også resultere i 
en større interesse for å ta hovedfagstudiet ved universi 
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med på og nyter godt av den beskyttelse og rasjonalisering 
organisasjonen har fått istand når det gjelder å hindre spredning 
av farlige skadedyr og plantesykdommer over landegrensene ved 
eksport og import av planter og planteprodukter. Jeg har 
personlig hatt den glede å delta i dette arbeide i 5 år, de 2 siste år 
som medlem av arbeidsutvalget - the executive committee - for 
EPPO. 

Jeg vil få avslutte med å gjenta at det mangler ikke på arbeids-
oppgaver i den anvendte entomologi. Jeg kan f.eks. nevne 
systematisk-biologiske undersøkelser av trips på kulturplanter, 
teger på kulturplanter, bladlus på bærvekster, bladlus på 
prydplanter, billearter på belgplanter, minerende møll-larver på 
frukttrær, bladvepsarter på roser, gallmyggarter på prydtrær, 
treborende insekter - og for å gå utenfor entomologien, 
snilearter på veksthusplanter, tusenben på veksthusplanter og 
fremfor alt midder på frukttrær, bærvekster og prydplanter. Alt 
dette er tilfeldig valgte eksempler som vi gjerne så snarest mulig 
ble tatt opp til undersøkelse. Flere av dem vil forøvrig kunne 
egne seg som hovedfagsoppgaver. Det kunne regnes opp langt 
flere oppgaver, ikke minst skogentomologiske oppgaver, men jeg 
får nøye meg med dette. 

Det er mitt håp at vi etterhvert vil møte større forståelse hos 
de bevilgede myndigheter - hos plantedyrkerne har vi goodwill i 
massevis - slik at i hvertfall en del av oppgavene kan gjennomføres 
i noenlunde nær fremtid. Videre håper jeg det blir anledning til 
mere kritisk detaljforskning så vi får bedre grunnlag for det som er 
målet, nemlig for hvert skadedyr å klarlegge de svake punkter i 
biologien. Det er der vi må konsentrere det neste ledd i arbeidet, 
nemlig bekjempelsen. 

Konklusjonen på denne oversikten må derfor nødvendigvis 
bli: Den anvendte entomologiske forskning er grunnlaget, for det er 
ikke mulig å komme frem til en rasjonell og effektiv bekjempelse for det 
enkelte skadedyr før det i hvert tilfelle foreligger nøyaktige 
systematiske, morfologiske, biologiske og økologiske data. 

hvis man innfører nye arter, som parasitterer på skadeinsektene. 
Kjenner Fjelddalen noen eksempler på at man i slike tilfeller har 
hatt nytte av biologisk bekjempelse? 

Statsentomolog J. Fjelddalen: Der hvor skadeinsektene har kommet 
til et land hvor deres parasitter ikke finnes, kan vi gjøre meget ved å 
innføre disse. Særlig når det gjelder bekjempelsen av skadedyr på 
Citrus-frukter i California, har biologisk bekjempelse hatt praktisk 
betydning, men man skal ikke vente å kunne kontrollere skadeinsekter 
bare ved biologiske metoder. 

Her i landet er det i første rekke viktig at vi blir klar over hvilke 
parasitter vi allerede har, og undersøker deres biologi og utbredelse. Vi 
må også forsøke å skåne den bestanden vi har mot insektmidler. 

Forsøksleder A. Bakke: Nyere russiske undersøkelser har vist at 
forskjellige raser av snylteveps kan ha forskjellig effektivitet, og det 
kan oppnås gode resultater ved å flytte rasene til et område hvor de 
ikke finnes før. 

Dr. L. R. Natvig: Som Fjelddalen var inne på, ligger undervis-
ningen i entomologi har i landet langt tilbake sammenlignet med f.eks. 
våre naboland. Siden professor A. Semb Johansson er tilstede vil jeg 
spørre om den nye studieordningen ved Universitetet på Blindern har 
gitt plass for entomologien, slik at det i fremtiden vil bli lettere å 
skaffe folk til de områder det trengs? 

Professor A. Semb Johansson: I forbindelse med utbyggingen av 
fakultetet vil også zoologien få bredere plass. Det vil da foreligge 
muligheter for spesiell undervisning i entomologi, og særlig bør dette 
komme inn i hovedfagsundervisningen. 

Museenes oppgaver ved 
utforskningen av insektfaunaen. 

Av Astrid Løken. 

Diskusjon: Målet for utforskningen av fauna'n er kjennskap til hver 
eneste dyreart, dens utbredelse, dyregeografiske plassering, biologi, 
økologi m.m. Vår viten om norsk insektfauna er med noen unntak 
meget 

Cand. mag. A. Gussgard: Når det gjelder biologisk bekjempelse 
har jeg forstått det slik at det nytter lite å slippe ut parasitter, 
som allerede finnes i et område. Derimot kan man oppnå bedre 
resultater 

81 80 



mangelfull, og i generasjoner fremover er det mange oppgaver å 
løse, mange problemer å arbeide med før vi endog nærmer oss 
målet. I dette arbeide er våre museer et viktig ledd, og jeg vil her 
prøve å formulere et arbeidsprogram ved å skissere de mål jeg 
mener museene bør arbeide mot. 

Museene skal være sentraler for oppbevaring av de 
kunnskaper vi har om norsk insektfauna, og det vitenskapelige 
personale skal delta i utforskningen av samme. Kunnskapene er 
først og fremst belagt med insektsamlinger, men også med 
publikasjoner, feltjournaler med økologiske, biologiske data, etc. 
Vi kan si museene har to oppgaver, en passiv og en aktiv. 

Det passive arbeid har som mål: 

Ett unntak er historisk berømte samlinger som har sin særlige 
verdi ved at de står urørt, samt museenes typer som gjerne opp-
bevares separat og på særlig betryggende måte, eventuelt i safe. 
Endel private samlinger har museene fått på betingelse av at de 
skal stå urørt i de skuffer og skap som fulgte med. Museenes 
vitenskapelige magasiner tjener derfor iblant som minnehall over 
slike privatsamlere. I Berling-Dahlem eksisterer, eller eksisterte 
iallfall før siste krig, det mest utrerte eksempel på en slik «minne-
støtte» i form av en stor verdifull staphylinidae-(rovbille-)samling. 
Giveren, en kjent tysk coleopterolog, betinget seg ikke bare at 
samlingen skulle stå urørt, men han forlangte også at hans 
jordiske levninger skulle hvile blant de kjære dyr. I hans 
insektskap finnes derfor en skuff som er tom for biller og isteden 
inneholder mannens aske! Delvis p.g.a. plassmangel, men 
vesentlig fordi slike urørlige gaver ikke får den vitenskapelige 
verdi de i virkeligheten har, nekter nå de fleste museer å ta imot 
samlinger på slike betingelser. 

Metoder og utstyr for en formålstjenlig og rasjonelt oppstilt 
hovedsamling har skiftet med årene. En insektorden kan være 
systematisk eller alfabetisk stilt opp. Det spiller i og for seg ingen 
rolle hvordan det gjøres, bare det går tydelig frem hvilke metode som 
er nyttet, eventuelt hvilket systematisk arbeide (katalog) som følges. 
Enten det gjelder spritsamlingen eller de tørre samlingene skal de 
være så greit ordnet at jeg hadde nær sagt hvem som helst, men jeg 
mener besøkende spesialister og det tekniske personale, lett kan finne 
frem. I utlandet er det i de senere år stadig mere alminnelig å ordne 
samlingene alfabetisk på slekt innen hver orden, eventuelt innen de 
resp. familier i en orden. Artene ordnes så alfabetisk innen slektene. I 
alle tilfeller er det viktig med slektsregister som viser til de resp. 
kassenumre og helst også et synonymkartotek for å lette arbeidet. 
Når det gjelder de tørre insektsamlinger bør en arts individer ordnes 
geografisk, t.eks. alfabetisk eller geografisk på herreder innen hvert 
fylke. 
Flere museer går nå over til det amerikanske «Unit System» for 
oppstilling av tørre samlinger. Insektkassene har løse esker i 
standardstørrelser (se fig.). Ved utvidelser forskyves eskene med 
insektene i og ved utlån sendes eskene. Metoden sparer dyra for 
stadige omstikninger og sparer museene for det tidkrevende, nitide 

1) å ta vare på insektsamlingene og presentere dem på en over-
siktlig måte. 

2) å samle dyregeografiske, biologiske, økologiske opplysninger 
m.m. ved hensiktsmessig arkivering, katalogisering osv. 

3) å presentere alt som er publisert om norske, evt. fennoskandi-
naviske insekter ved hensiktsmessige kartotek e.l. 

4) å vise hva vi dags dato vet om utbredelsen av våre insekter ved 
hjelp av faunakarter for hver art. 

Det aktive arbeid har følgende 
mål: 1) nye samlinger, 
2) undersøkelser i marken, 

3) bearbeiding, publisering av samlinger, 

4) undervisning, opplæring av vordende entomologer og annen 
pedagogisk virksomhet. 

Insektsamlingene. Museenes samlinger består av: a) 
Gavesamlinger eller innkjøpte samlinger fra spesialister. Slike 
samlinger er gjerne determinerte, ofte publiserte samlinger. b) 
Materiale samlet inn av museenes vitenskapelige personale og 
deres medhjelpere. Samlingene er for det vesentlige bestemt og 
publisert. c) Mindre gavesamlinger, oftest grovsortert materiale 
samlet inn av amatører med samler- og naturglede, men uten 
vitenskapelig interesse og legning. d) Byttemateriale cg e) tilfeldig 
materiale. 

For å kunne presentere samlingene på en oversiktlig måte er 
det idag museenes, dvs. konservatorenes mål å stille alle 
samlingene sammen i en hovedsamling (evt. hovedsamling og 
dublettsamling). 
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Publikasjoner. Det ville være tidsbesparende for konservatorene 
og til nytte for alle entomologer om museene hadde et 
artskartotek med henvisninger til alt som er publisert om våre 
insekter. Det foreligger spredt påbegynte kartotek eller lister over 
noen grupper. I det hele er det publisert relativt lite om norske 
insekter, så det er en overkommelig oppgave om museene, 
instituttene for anvendt enomologi og interesserte entomologer 
samarbeidet. Også i denne forbindelse vil jeg peke på verdien av 
synonymkartotek. Faunakarter. Våre botaniske museer arbeider 
med florakarter over våre høyere planter. Nå dreier ikke det seg 
om mere enn ca. 1800 arter, mens vi har over 10 000 insekter. 
Det vil kreve adskillig mere arbeid å lage faunakarter over disse, 
selv om det er mange arter vi vet lite eller intet om. Kartenes 
verdi for studier av artenes utbredelse kan ikke diskuteres, og 
særlig er det viktig for planmessige innsamlinger å vite hvor vi 
mangler kunnskaper. Kartene ville dessuten avlaste 
konservatorene i deres museale arbeide. Det forehgger endel 
publiserte faunakarter og funnlister. Hovedsamlingen av tørre 
insekter fungerer i seg selv som artskartotek, spritsamlingene er 
ofte kartotekført, og spesialister har iblant hjelpekarter for egen 
forskning. Vi har derfor endel hjelpemidler, om vi går igang med 
et slikt langtidsprosjekt. 
Nye samlinger. Insektsamlinger er forgjengelig om de ikke blir 
tatt behørig vare på. Det er derfor viktig å snuse opp private 
samlinger og få dem til museene før de av misforstått pietet går 
til grunne. Jeg mener de naturhistoriske museer, ikke 
bygdemuseene, hvor materiale unndras vitenskapelig verdi. 
Sistnevnte har heller ikke de høvelige rom og utstyr for 
betryggende oppbevaring, og vanligvis nyttes de der til 
skuesamlinger, hvilket påskynder ødeleggelsen. Hva bearbeidete 
privatsamlinger angår, er det særlig viktig at våre museer får høve 
til å kjøpe disse. Ikke minst i et så uutforsket land som vårt er det 
en tragedie om samlinger havner utenlands. 

arbeide med slike omstikninger. Hos oss er det foreløpig bare 
zoologisk Museum, Universitetet i Bergen som nytter denne 
metoden idet det ble høve til dette da landevertebratsamlingen ble 
skilt ut som egen avdeling. 

Ikke bare oppstillingen, men det øvrige rent museale arbeide 
har stor betydning for en bre utforskning av insektfauna'n. Dyrene 
bør være pent preparert, men fremfor alt må de være riktig prepa-
rert slik at systematisk viktige karaktertrekk kan studeres. Etiket-
teringen må være hensiktsmessig. Det ideelle er at dyrets historie 
fra det øyeblikk det ble tatt ute i marka kan leses av etikettene. 
Tidligere var det ikke vanlig med ettikettering av hvert enkelt dyr, 
og det skaffer museenes tjenestemenn meget hodebry. Mange 
verdifulle opplysninger er i årenes løp gått tapt av den grunn. 

Museenes vitenskapelige personale plikter å drive forskning. 
Dette medfører gjerne undersøkelser i marken og innsamling av 
insekter. Materiale blir særlig representativt innenfor vedk. spesial-
område, men konservatorene og deres medhjelpere kompletterer 
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også andre insektgrupper, fortrinnsvis fra områder av særlig 
faunistisk interesse. 

Hovedsamlingene bør iallefall ved våre største entomologiske 
avdelinger være så representative som mulig. De kompletteres 
ofte med dubletter fra andre museer eller privatsamlere ved bytte 
eller gaver. De systematiske og faunistiske studier krever ofte 
sammenlikningsmateriale, særlig fra grenseområdene, men også 
fra fjernere regioner. Museene må derfor ha fenno-skandinaviske, 
palearktiske eller andre samlinger i den utstrekning de er av 
interesse for utforskningen av våre fauna. Det er ofte 
tilfeldigheter som gir oss sjangsen til å få slike samlinger, og det 
er viktig at museene har gode kontakter verden over. 

Våre museers øvrige samlinger av utenlandsk materiale ligger 
utenfor dagens emne og omtales derfor ikke her. 
Bearbeiding, publisering av samlinger. Samlingene har ingen 
vitenskapelig verdi så lenge de står ubestemt. Det gjelder derfor å 
få dyrene bestemt opp og stillet inn i hovedsamlingen slik at de 
kommer med når spesialister bearbeider en gruppe. Som kjent er 
insekt systematikk mangeartet og vanskelig. En entomolog er 
sjelden spesialist på mere enn en eller noen få grupper, det være 
seg slekt, familie eller orden. Det er derfor helt ugjørlig for 
museenes tjenestemenn å bestemme alle samlinger, ikke minst i 
vårt land hvor den vitenskapelige stab består av maksimum en 
konservator i entomologi ved hvert institutt, samt i de siste år en 
vitenskapelig assistent på Zoologisk Museum, Universitetet i 
Oslo. Maksimum fordi det bare er de to universitetsmuseer hvor 
insektene eller landevertebratene er skilt ut som egen avdeling. I 
Oslo er konservator p.t. dessuten styrer av Zoologisk Museum. I 
Tromsø, Trondheim og Stavanger er det konservatorer i zoologi. 
I Stavanger er denne konservator ansvarlig for alle de 
naturhistoriske disipliner og samtidig direktør for hele museet. 
Museene må derfor søke norske eller utenlandske spesialister for 
å få materiale determinert, og mange grupper blir stående 
ubestemt av mangel på fagfolk. Iblant kommer spesialistene oss i 
møte ved uoppfordret å låne materiale. Kanskje vi kan gjøre det 
samme som de marine evertebratavdelingene, dvs. at alle 
museenes materiale av en insektgruppe sendes under ett til en 
spesialist? Isåfall vil materialet bli fyldigere 

og vedkommende få større interesse av å publisere det. Tidsnød 
er et problem for entomologer som andre, men norsk fauna 
interesserer mange som arbeider med t.eks. circumpolare - og 
andre dyregeografiske eller innvandringshistoriske problemer. 
Undervisning. I alle år har det stadig vært kontakt mellom interes-
serte amatører og museene, ofte til gjensidig nytte. Amatøren 
lærer ymse teknikk, nytter museenes faglitteratur, diskuterer sine 
problemer. Er amatøren fingerferdig, har ordenssans og respekt 
for samlingene, får han (hun) hjelpe til med det museale 
rutinearbeidet. Iblant blir amatøren så interessert at hobbyen 
utvikles til rent vitenskapelig arbeid, hvilket igjen resulterer i at 
museenes samlinger blir bearbeidet og publisert. Men vi har for få 
slike vitenskapelige amatører, og skal det i det hele tatt bli fart i 
utforskningen av vår insektfauna, må vi utdanne flere spesialister. 
Det spørs om ikke museene bør gå mere bevisst inn for 
opplæring av entomologer om det ikke blir undervisning i vanlig 
forstand. Vi bør ta initiativ til korte kurs i innsamling- og 
prepareringsteknikk, etikettering m.m. Dernest stimulere 
deltakerne til planmessige innsamlinger av bestemte 
insektgrupper til museet. Kurs jeg har holdt for interessert 
ungdom i Bergen, bestyrker min tro på dette. Slik undervisning 
vil forhåpentlig resultere i flere fag- eller amatørentomologer. 

Like viktig som nevnte opplæring av entomologer er det at 
arbeidsforholdene på museene legges bedre tilrette for 
undervisning av hovedfagsstudenter i entomologi. Det fører for 
langt å gå nøyere inn på dette her, men vi er helt avhengige av flere 
kvalifiserte fagentomologer for å kunne løse endog de mest 
påkrevende entomologiske problemer av direkte 
samfunnsøkonomisk betydning. Vi trenger ikke gå lenger enn til 
våre naboland for å konstatere at antallet på fast ansatte 
entomologer er det mangedobbelte av hva vi har, og der bygges de 
entomologiske institutter fortsatt stadig ut. 

Jeg nevnte innledningsvis at vi er langt fra målet når det 
gjelder utforskningen av norsk insektfauna. Jeg må dessverre 
konkludere med at museenes oppgaver i denne forbindelse er langt 
fra de ønskemål jeg har omtalt her. Årelang underbemanning av 
viten 
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skapelig og teknisk personale og mangel på rom og utstyr er årsaken. 
Hva utstyr angår, er det skjedd en avgjort bedring de senere år, men 
det skorter sterkt på kvalifisert personale og tilstrekkelige og 
hensiktsmessige lokaler. Forskning, musealt vitenskapelig arbeid, 
administrasjon og rutinearbeid er tre områder som hver for seg kan 
fylle konservators arbeidsdag året rundt. Dertil kommer så 
undervisning, populærvitenskapelig virksomhet og publikums 
service. Fordi Statens Plantevern ikke har filialer og 
forstentomologen også holder til på Vollebekk, må konservatorene 
yte helseråd, planteinspeksjon etc. entomologisk assistanse. Det 
samme gjelder landsdelens befolkning. Konservator går fra det ene 
til det andre, blir stadig avbrutt, er stadig i konflikt med seg selv. 
Viktigheten av de ulike gjøremål, nye tiltak må avveies i forhold til 
hverandre, meget må nødvendigvis utstå. Museumsstipendiat 
arbeider for kort tid ved en avdeling til å være noen avlastning. 
Timelønnet assistanse er bare til nytte om vi får spesialister eller 
kvalifisert teknisk hjelp. 

Jeg tror det vitenskapelige personale har vært for beskjedne når 
det gjelder å hevde museenes samfunnsmessige betydning. Menig 
mann - departementene - politikeren og Stortinget vet at 
bibliotekene er nødvendige. Så lenge bøkene ligger i en haug, har de 
ingen verdi, men straks de ordnes i hyller så bibliotekarene kan finne 
dem, har de sin verdi enten de leses eller bare står i hyllen På samme 
måten er det med insektsamlinger. De må bestemmes, ordnes inn 
for å få verdi for utforskningen av vår fauna. Og dette er igjen viktig 
for bl.a. kontroll av skadeinsekter, bevaring av nyttige insekter m.m. 
Museene spiller en samfunnsøkonomisk rolle. 

Hvis museene hadde en samlet, realistisk plan, ble myndighetene 
kanskje mer lydhøre. Det er ikke min oppgave å skissere en sådan 
her, men vi kunne iallfall bli noe hjulpet med et opplegg som ikke 
krevde så store bevilgninger. Noen få nye stillinger, kanskje et 
sekkebeløp til å betale norske og utenlandske spesialister for 
determineringsarbeide, etc. Det siste tvinger seg forøvrig frem hva 
enn vi norske gjør. Vi kan ikke lenger regne med at «privatprakti-
serende» entomologer arbeider gratis. 

En samlet realistisk plan krever et klart program for museenes 

oppgaver ved utforskningen av norsk insektfauna. Jeg har prøvet å 
legge frem et slikt her, uten å gå i detaljer. Det kan iallfall tjene som 
diskusjonsgrunnlag. 

Diskusjon: 

Dr. L. R. Natvig: Ved Zoologisk Museum i Oslo oppstilles 
spesialsamlinger, i overensstemmelse med alminnelig museums-
praksis, bare hvor det er tale om samlinger av særlig historisk verdi, 
samlinger av spesielle insektgrupper, hvis samlingen er bearbeidet av 
en spesialist, eller det dreier seg om materiale fra særlig berømte 
ekspedisjoner («Fram»-ekspedisjonen, «Gjøa»ekspedisjonen, etc.), 
likeså øyfaunaer (Galapagos-øyene, Tristan da Cunha, etc.). 

Avhengig av tilgjengelig faglitteratur oppstilles samlingene 
systematisk eller alfabetisk. For palearkter benyttes nyeste over-
siktskatalog, og det anmerkes i skapet hvor samlingen står, hvilken 
katalog oppstillingen følger. I Oslo er insektene delt på 3 forskjellige 
samlinger: norsk - palearktisk - verdens samling. 

Mange av de store europeiske museer bruker ikke unitsystemet. 
Dette kan ha sine fordeler ved oppstillingen av helt nye samlinger, 
men det vil være meningsløst å omstille større, eldre samlinger til det 
nye sy=stem. Det koster meget og vil ta uforholdsmessig meget tid. 

En av museenes viktigste oppgaver er å ta vare på typemateriale, 
og oppstille dette adskilt fra hovedsamlingen, så det til enhver tid er 
lett tilgjengelig. Det er også viktig at det blir publisert hvilke 
samlinger museene eier. En oversiktskatalog er forøvrig under 
utarbeidelse av ICOM, som får dekket sine utgifter til dette av 
UNESCO. 

Konservator A. Løken nevnte en større privatsamling, som er 
skjenket til et lokalmuseum, hvor det ikke er tilknyttet zoologisk 
utdannete funksjonærer. Arbeidet med fordelingen av vitenskapelig 
verdifulle samlinger bør tas opp etter de samme prinsipper som nå 
følges av arkeologiske-, kunst- og kulturhistoriske museer. Det 
kunne også være en tanke å ta opp spørsmålet om forkjøpsrett til 
norske samlinger for norske museer, hvis det er fare for at 
samlingene tilbys utenlandske museer. 
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Det blir stadig mer vanskelig å få spesialister til å påta seg 
bearbeidelse av museumsmateriale. Innsamlinger i tropene skaffer 
f.eks. ofte museene mer arbeid enn saken er verdt. 

Når foredragsholderen fremholder ønskeligheten av at kon-
servatorene deltar i undervisningen av studenter, vil jeg etter 
mange års egen erfaring bemerke at dette tar så meget tid av 
konservators arbeidstid at ordningen må forutsette betydelig 
økning i museenes vitenskapelige stab. Ellers vil 
undervisningsplikten virke til vesentlig skade for museets egne 
oppgaver. 

Forsøksleder A. Bakke: For at innsamling og oppbygging av av 
samlinger kan gjennomføres mer rasjonelt bør museene fordele 
insektgruppene mellom seg, slik at et museum arbeider for å få en 
så fullstendig samling som mulig av f.eks. biller, mens et annet 
museum legger hovedvekten på sommerfugler. Hver art i spesial-
samlingen bør stilles opp etter en geografisk oppdeling av Norge, 
og alle museene bør avgi eksemplarer til det museet som har 
spesialsamlingen. 

Konservator A. Løken: Før vi kan komme så langt som det Bakke 
er inne på, må vi ha flere entomologer. Allerede nå er imidlertid 
museene preget av de spesialister de har, eller har hatt. 
Smånotiser. 
Trekker lapp-piplerka (Anthus cervinus årvisst over Sør-Norge ? 

Vestfoldaedelingen av Norsk ornitologisk avdeling hadde tillyst ekskursjon til 

Kjelleolla og Ilene ved Tønsberg 11/9-1959. Det var en usedvanlig fin, varm 

kveld, og hele 35 fuglearter ble observert. Likevel var det en opplevelse som 

opptok oss mer enn alle vaderne, og mer enn den ringmerkede, døde rødstilken 

vi fant. To ganger fløy ei piplerke over oss, ei piplerke vi straks merket oss, fordi 

lokketonen var så «annerledes». Felthåndbøkene til Rosenberg og Lundevall ble 

straks tatt med på råd. De 12 deltakerne stoppet ved lapp-piplerka, og fant 

særlig Rosenbergs karakteristikk slående. Både låt og opptreden, endatil biotopen 

med den karrige strandenga stemte med hva han fortalte. 

dog uten å torde si noe sikkert. Men han kunne fortelle at Narve Pedersen og 
Einar Brun jr. så den i Sandar noen år tilbake. Jeg skrev til Pedersen, som for-
teller: En lapp-piplerke ble av Einar Brun jr. og meg sett på Enge ved 
Nattholmen den 22/5-54. 

På Lista har britiske ornitologer i årene 1950-55 drevet trekkfuglunder-
søkelser og sett lapp-piplerka to, kanskje tre ganger: Ved Lista fyr så Coombs, 
Larkin og Nisbet en 22/9-52, s.st. ble en sett 15/9 og muligens også 3/10-55, 
iakttaker ikke navngitt. 

I vårt land er lapp-piplerka sørligst funnet rugende på Saltfjellet i Nordland 
av Lasse Mikaelsen («Sterna», bd. 3, s. 227-228), ellers er det i Finnmark en 
finner den rugende hos oss. I Sverige er den funnet rugende sørover til Tjalme-
jaure, dvs. like langt sør som Saltfjellet. Det kan derfor synes rimelig at den fins i 
andre nord-norske fjellområder. 

Det var en bokanmeldelse av Arne Hauknes i «Fauna» nr. 1, 1960 som fikk 
meg til å trekke fram disse trekkobservasjonene nå. Hauknes anmelder det nye 
verket «Nordens Fugle i Farver» ved Niels B1æde1, et verk som er blitt til ved 
samarbeid mellom nordiske fuglefolk, og siterer H. L. Løvenskiold, tilfeldigvis der 
han forteller om lapp-piplerka: Ligesom i Norge er den heller ikke iagttaget i det 
sydlige Finnland på efterårstrækket. 

Det er meget mulig at en fugl som lapp-piplerka lett blir oversett på trekket, 
den er jo meget smålåten, og sikkert er det langt mellom individene også her 
sørpå. Men at den fins her i trekktidene synes sikkert, noe som også bestyrkes 
av observasjonene i Sør-Sverige, Danmark og England. Dette antydes også a:-
Løvenskiold (1947) og Bernhoft-Osa («Fuglene i Norden», 1952). 

Sandar, 29/4-1960. 

Halvdan Møller. 

Ansamling av stillitser (Caidvelis carduelis). 

Den 13. desember 1959 gikk jeg en tur langs med Loelva litt nedenfor Bryn 
st., Oslo. Det var kommet ca. 35 cm nysnø, og det var 12 kuldegrader. Opp av 
snøen i skråningen langs med elva stakk det topper av åkertistel, borre og knopp-
urt, og på disse ear det noen grønnfink og en hel flokk med stillits som spiste frø. 
Det var ikke mulig å fastslå nøyaktig hvor mange stillits der var, men der dreide 
seg i hvertfall om 20-30 stykker. De gangene jeg tidligere har sett stillits, har det 
vært i et antall fra 1-3, og etter mine erfaringer må det være meget sjelden man 
oppnår å se en hel flokk av denne arten. Tidligere mener Olav Hagelund å ha truffet på denne arten her på Ilene, den 

wide sletta mellom jernbanelinjen og Byfjorden, sør for Jarlsberg hovedgård, En ting til la jeg merke til. I dette tilfelle hvor det var anledning til å velge 
frøslag, holdt stillitsen seg utelukkende på knoppurten. Bare en gang forsøkte de 
seg på borrene i de Z?~ timene som jeg iakttok flokken. 

Erl. Stertsv ttd. 
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En «spettesmie». Prof. Sivertsen trodde at det absolutt var behov for en zoologisk forening i 
Trondheim. 

Dr. philos. Rolf Vik summerte opp de forskjellige uttalelser og forstod det 
slik at en svnet et miljø - en forening der zoologisk interesserte kunne møtes 
og øke sitt kjennskap til vårt dyreliv. En gikk over til avstemning om det skulle 
dannes et eget lokallag. 14 stemte for å danne lokallaget - 1 avga ikke stemme. 
En gikk over til valg av styre: 

Formann: Forsøksleder, cand. real. Per Brynjulfsen (14 st.). 

Den 18. mai 1959 telte jeg opp alle konglene i en «spettesmie». Den viste 
seg å inneholde 439 grankongler. I dette tilfelle dreide det seg om en han av 
den store flaggspetten (Dendrocopos inajor). Den hadde hele ettervinteren 
1959 vært daglig gjest på et fuglebrett ca. 150 m fra «smia» hvor den ble foret 
med svinetalg. Ved siden av denne animalske føden hadde den altså selv sørget 
for den vegetabilske i form av granfrø fra alle konglene som den hadde 
bearbeidet i «smia». 

«Smia» bestod av et 15 cm langt spor i barken på en stor furu. Sporet som 
bare var 75 cm over marken, var tydelig slitt på grunn av alle konglene som 
hadde vært bearbeidet der. 

Jeg kjenner ikke til om hunnen samler og bearbeider kongler på samme 
måte som hannen. 

E) 1. Stensrud. 

Kasserer: Disponent Alf Næss (14 st.). 

Sekretær: Lærer Njål Bø (14 st.). Styremedlem: Lektor Arne Sivertsen 
(14 st.). Styremedlem: Fiskerikonsulent Kjell Ofstad (11 st.). Varamann:
 Cand. real. Rolf Petersen (7 st.). 

Etter at styret for lokallaget var konstituert, gikk en over til å diskutere 
lokallagets oppgaver. Oppgavene måtte bli i første rekke å holde møter med 
foredrag og diskusjoner, arrangere ekskursjoner og utgi publikasjoner. Alle 
medlemmene i lokallaget ville få tilsendt Norsk Zoologisk Forenings tidsskrift 
«Fauna». 

Etter at lokallagets styre hadde diskutert fremtidige oppgaver, holdt dr. 
philos. Rolf Vik foredrag om: «Upopulære snyltere i fisk, fugl, folk og fe i 
Trøndelag». 

Til dette møtet var medlemmer av «Museumsforeningen» og Norsk 
Ornitologisk Forening innbudt, og svært mange var møtt frem. 

Norsk Zoologisk Forenings lokallag vedtek å arrangere et stort 
propagandamøte i slutten av april. Referat fra møtet ble sendt til Adresseavisen 
og Arbeideravisa. 

Trondheim, 5. april 1960. 

Foreningsmeddelelser. 

Konstituerende møte for dannelse av Lokallag av Norsk Zoologisk 
Forening i Trondheim. 

Torsdag .31. mars innbød Norsk Zoologisk Forening, ved formannen dr. 
philos. Rolf Vik, til drøftelse av om en skulle danne et eget lokallag i 
Trondheim. Møtet ble holdt i Videnskabernes selskaps Museum. Omtrent 
samtlige av Norsk Zoologisk Forenings medlemmer var møtt frem. (Det 
manglet visstnok bare en!!) 

Dr. philos. Rolf Vik ønsket velkommen og innledet til diskusjon om det 
var behov for et lokallag her oppe. Han siterte bl.a. Norsk Zoologisk 
Forenings formålsparagraf: 

Foreningen skal være et bindeledd mellom landets zoologer og 
zoologisk interesserte, fremme interessen for zoologisk forsking og 
undervisning, øke det alminnelige kjennskap til Norges dyreliv og bidra 
aktivt ril dets utforsking. 

Flere av de tilstedeværende grep ordet og uttalte seg positivt for dannelse 
av et lokallag. 

Næss uttalte at han gjennom sin forretning stadig kom i forbindelse med 
zoologisk interesserte, særlig i Trondheims omegn. 

Arne Sivertsen fortalte at en ved Levanger lærerskole ville være glad for et 
lokallag. Det var behov for zoologiske ekskursjoner. Han trodde mange lærer-
skoleelever ville bli medlemmer. 

Vik hevdet at det var viktig å trekke lærerne inn i bildet. 

Njål 
Bø 
sekr
. 

Helaftens farvefilm om Norges Dyreliv. 

Jeg arbeider for tiden med en helaftens farvefilm om Norges dyreliv, og vil 
i den forbindelse gjerne sitere Mikkel Fønhus, som i ord gir uttrykk for noen 
av mine forsett med filmen: 

«Man må trenge dypt inn i skogene for å kjenne dens fred. Man må bli dus 
med det liv som rører seg der, og man må bli fortrolig med den urørte naturs 
egenart. Da først forstår man hva vår generasjon og de nærmeste slektledd er i 
ferd med å tape. Vi står i fare for å miste vår odelsrett i naturen fordi vi lar 
teknikken herje med den.» 

Mitt mål er ikke å skape en interessant film for naturelskere. Jeg søker 
samtidig å verne om, og skape forståelse for naturen og dyrelivet som i 
århundrer har gitt Norge sitt særpreg og skapt grobunn for sagn og 
folkefantasi. 

Brynjulfsen fortalte at han personlig savnet et miljø der en kunne treffe 
zoologisk interesserte. 
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Til hjelp for filmarbeidet er jeg takknemlig for å få kontakt med 
interesserte fra hele landet i årene fremover, folk som ferdes i skog og mark 
og kan gi tips om dyrs tilholdssted, hi og reder som egner seg til filmopptak. 

Alle opplysninger til benyttelse av våre dyrefotografer vil bli behandlet 
konfidensielt, så at dyrene ikke forstyrres unødig. 

Man kan skrive eller ringe til: 

OWESEN-film, Rådhusgt. 4, Oslo. Telefon 42 16 27 - 41 31 80. 

På forhånd takk. Med hilsen 
Albert W. 
Owesen. 
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