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Undervisningen i entomologi i Norge 

Hovedformalet for Norsk Entomologisk Forening er a fremme 
interessen for og studiet av entomologien i vart land. 

Pa NEF's arsm0te 1960 ble entomologiens stilling og oppgaver 
i Norge belyst ved en rekke foredrag med paf0lgende diskusjon. 
Tre av foredragene og resyme av diskusjonen er trykt i «Fauna» 
13 /2-1960. 

I foredragene og under diskusjonen ble det pekt pa at forut
setningen for en bedre rekruttering til faget i f0rste rekke var en 
sterkere og mere spesiell undervisning i entomologi ved yare 
universiteter og landbruksh0gskolen. Som en f0lge av dette ble 
sp0rsmal omkring entomologiundervisningen tatt opp pa arsm0tet 
1961. To foredrag som omhandler dette emnet blir her gjengitt 
i sin helhet, sammen med korte innlegg fra en del av dem deltok 
i diskusjonen. 



INNHOLD: 

Undervisningen i entomologi ved Universitetet i Oslo inntil 1959 
Av Leif Reinhardt Natvig 

Undervisningen i .entomologi ved Universitetet i Oslo i dag og 
- planene for fremtiden 

Av Arne Semb Johansson 

Innlegg i tilknytning til foredragene 

Undervisningen i entomologi ved Universitetet 

i Oslo inntil 1959 

Av Leif Reinhardt Natvig 

Norsk Entomologisk Forenings symposium ved forrige arsm0te , 
som omhandlet «Entomologiens stilling og oppgaver i Norge», 
var ett meget prisverdig tiltak. De foredrag som ble holdt, ga bade 
ett tilbakeblikk over hva forgangne tiders entomologier har bygget 
opp, og de ga grunnlag for status i dag, med dens aktiva og passiva. 

Srerlig kom de sistnevnte momenter frem i statsentomolog 
Fjelddalens oversikt over anvendt entomologisk forskning i Norge. 
Han streifet her inn pa den utdannelse det er mulig a fa i entomologi 
her i landet, og han stillet sp0rsmalet om denne utdannelse er sa 
fyldig at den grir grunnlag for videreutdannelse av de n0dvendige 
spesialister. Dette sp0rsmal besvarte han med nei - hvilket jeg 
dessverre rna vrere enig med ham i. 

Pa grunn av tidsn0d har jeg ikke kunnet skaffe eksakte data 
fra vare naboland, men likevel mener jeg trygt a kunne si at 
entomologiens kar i Norge er pa mange mater langt darligere enn 
tilfellet er i Danmark, Finnland og Sverige. Og skylden er ikke bare 
de norske entomologers, som det fra enkelte holdt har vrert antydet. 
For a peke pa et par sider ved saken, sa har det inntil de siste ar 
ikke vrert mer enn 2 - to - stillinger for entomologer i Norge, 
en ved Statens Plantevern og en ved U niversitetets zoologisk6' 

museum. Na er det blitt noen flere, men langtfra tilstrekkelig. 
Noen adekvat utdannelse i entomologi har det hittil ikke vrert 
i vart land. I sitt ovennevnte foredrag tok statsentomologen frem 
ett dystert eksempel pa dette. Statens Plantevern hadde penge
midler til disposisjon til en entomologisk forskningsoppgave, men 
det har ikke lykkedes a fa en s0ker med den n0dvendige entomo
logiske forutdannelse. 

Foranlediget av statsentomolog Fjelddalens redegj0relse har jeg 
gjennomgatt Universitetets arsberetninger og fors0kt a samle alle 
opplysninger om forelesninger over entomologi til og med aret 
1959. Dette omfatter altsa hele tidsrommet f0r undervisningen 
etter den nye studieplan tok til, og planene for denne vil professor 
dr. Semb Johansson redegj0re for. 

Noen egen lrerestol i entomologi med regulrere forelesninger 
i denne disiplin har det, som bekjent, aldri vrert ved vart Univer
sitet, men unntagelsesvis har enkelte universitetslrerere, allerede 
i eldre tid, holdt spesielle forelesninger over lantracheater, som 
fortjener a minnes i denne korte oversikt. 

Fremfor noen annen synes Lauritz Esmark, f0dt 1806, a ha 
nreret en spesiell forkjrerlighet for tracheatene som inntok en bred 
plass i hans forelesninger. Allerede det f0rste ar han var utnevnt 
til universitetslektor i zoologi (1854), finner vi i Universitetets 
arsberetning f01gende: «Lector Esmark veiledede, som Conservator .. ved det zoologiske Museum, i begge Semestre, de Studerende 
under deres Studier i den zoologiske Samling. Secielt veiledede 
han de Realstuderende i Entomologie». Hans forelesninger fortsatte 
i de f01gende ar. De begynte i 1855 med «Indledningen av Entomo
logien», neste semester kom «lnsecternes systematiske Inddeling» 
og i arsberetningen for h0stsemesteret 1957 er angitt at han 
«veiledede tvende Studerende i Forst-Entomologien». 

I 1863 ble Esmark utnevnt til professor i zoologi ved Univer
sitetet, og det ser ikke ut til at hans interesse for tracheatene 
kj01net i det nye embede, idet han fortsatte disse forelesninger 
til og med 1869. Antall tilh0rere var meget beskjedent i begynnelsen 
og varierte mellom 2- 4 tilh0rere (realstuderende og medisinere). 
I annet semester 1859 hadde han bare 1 tilh0rer, og han finner 
0yensynlig a matte redegj0re for arsaken til dette i arsberetningen. 
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«Antallet af Tilh0rere var saa ubetydeligt i 2det Semester paa 
Grund af, at ikke mindre end 3 av de faa Realstuderende under
kastede sig Examen i den zoologiske Afdeling i Begyndelsen af 
H0stsemesteret». 

I 1870 hadde Esmark permisjon pa grunn av en studiereise til 
USA, og etter sin hjemkomst synes han fortrinsvis a ha holdt 
forelesninger over mer generelle deler av zoologien. I sine senere 
ar kom han imidlertid tilbake til tracheatene og holdt forelesninger 
over disse i arene 1877 - 79. I arsberetningen for sistnevnte ar fins 
en interessant opplysning, som i datidens sprak lyder: «Fore
lesningerne blev oplyste, saavidt muligt ved Dissektioner». Bade 
f0r og etter Amerika-reisen var antall tilh0rere, fortrinsvis medi
sinere, 0ket betydelig. Det var gjennomsnittlig i arene 1866 69: 
22, i tiden 1877 . 79: 11. Den 20. mars 1882 tok Esmark avskjed 
som bestyrer av den zoologiske samling, og dermed er det, for 
lange tider, slutt pa forelesninger over entomologiske emner. 

Ett lite ti110P ble det igjen ved arhundredeskiftet. I arsberet
ningen for 1900/01 meddeles: «Den 10. november meddelte 
Kollegiet konservator ved det zoologiske museum, Sig Thor, 
tilladelse til fra begyndelsen av Iste semester 1901 at holde 1 a 2 
ugentlige forelesninger over leddyrene s::erlig for realstuderende 
og l::erere». Videre meddeles: «I en ugentlig time har han holdt 
forelesninger over leddyrenes ydre og indre bygning (sammen
lignende organl::ere)>>. Da imidlertid Sig Thor i slutten av samme -
ar til<k tjenestefri for a foreta en stipendiereise til utlandet, stoppet 
disse torelesninger, og det fOl'eligger ingen opplysning om at de 
senere ble fortsatt. 

I 1900 ble Kristine Bonnevie utnevnt til konservator ved det 
zootomiske museum, etter lohan Hjort, og under hennes energiske 
led else ble institusjonen i 10pet av fa ar omdannet til et moderne 
zoologisk laboratorium i undervisningens tjeneste. Hun val' en 
arbeidskraft av de sjeldne, og ved siden av a ta den tilosotiske 
doktorgrad i 1906, utarbeidet hun en forelesningsserie omfattende 
alle dyregrupper, og organiserte regelmessige kurser med bestem
melses0velser foruten kortere og lengere ekskursjoner med 
studentene. Av Universitetets arsberetning fremgar at konservator 
T. H. Sch0yen, varen 1908, deltok som leder i en av disse ekskur

84 

sjoner. H0sten 1909 satte frk. Bonnevie i gang en serie systematisk
biologiske forelesninger og 0velser for hovedfagsstuderende, 
samarbeid med konservatorene Emily Arnesen og Thor Sch0yen. 

Dr. Bonnevie ble i 1912 utnevnt til professor i zoologi, og i 
hennes hektograferte forelesninger over invertebrater inntar 
tracheatene ca. fjerdeparten av de 363 sider i oktavformat. Hun 
la s::erlig vekt pa den generelle og sammenlignende morfologi og 
antatomi, og gjennomgikk de enkelte dyregrupper i systematisk 
orden med spesiell henblikk pa deres biologi. 

Dr. philos Hjalmar Brach ble i 1920 utnevnt til dosent i zoologi 
ved Universitetet og overtok de systematiske forelesninger. I hans 
stensilerte forelesningshefte over invertebratenes systematikk 
(1936), aret f0r han ble professor, omfatter tracheatene 30 sider 
av heftets 110. Han legger mer brett pa systematikken, gir korte 
bestemmelsestabeller til ordener, likesom han for viktigere familier 
angir morfologisk-systematiske karakterer. 

Til de praktiske kurser, som da jeg begynte studiene i 1914, ble 
ledet av amanuensis Gudrun Ruud, var det utarbeidet sma hekto
graferte bestemmelsestabeller, som i vesentlig grad bygget pa 
Danmarks Fauna. Med det store arbeidet som skulle til for a bygge 
opp laboratoriet med undervisningsmateriell, preparater, plansjer 
og meget annet, var det ikke a vente at tabeller skulle foreligge 
for hele dyreriket. For invertebratenes vedkommende var det 
fortrinsvis de marine grupper som val' dekket, mens de fleste 
insekttabeller behandlet ordener som omfattet ferskvannsinsekter 
eller arter hvis larver levet i ferskvann. Arsaken til dette var 
ganske n::erliggende. Bes0k ved den marinbiologiske stasjon i 
Dr0bak var obligatorisk for studentene, og da det i omegnen var 
dammer med et rikt dyreliv, kunne man her lett skaffe et rikt 
og avvekslende studiemateriale, som dekket et st0rre omrade av 
fagets pensum. Pa kurset hadde insektene 3 timer, en til anatomi, 
fortrinsvis trachesystem, trachegjeller og tarmkanal, dessuten to til 
bestemmelse av en del typer av ferskvannstisker. 

Imidlertid var bade professor Bonnevie og amanuensis Ruud 
oppmerksom pa behovet for flere tabeller, og nar de blant sine 
studenter hadde folk med interesse for bestemte grupper, tikk 
vedkommende i oppdrag a utarbeide nye tabeller. En av mine 
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medstuderende var srerlig kyndig i muslinger og utarbeidet en 
bestemmelsestabell som ble stensillert og meget brukt pa ekskur
sjoner. I 1919 anmodet amanuensis Ruud student Natvig om a lede 
insektkursene. Det eneste jeg husker fra disse kurser, var at jeg 
selv iallfall lrerte adskillig av demo Det begynte med 3 timer og 
3 tilh0rere, men da dette ble for knapp tid til a gi en oversikt 
over insektenes system, nkk jeg senere bevilget 5 timer, og i 1923 
var antall tilh0rere kommet opp i 15. I 1929 var timetallet 6 og 
tilh0rere 20, og da antall deltagere i kursene etter hvert 0ket og 
i 1935 var steget til 36, ble kurset ordnet med en felles gjennom
gaelse av stoffet, hvorpa deltagerne ble delt i to partier for de 
praktiske bestemmelses0velser. Det ene parti like etter foreles
ningen, annet parti om ettermiddagen. Foruten kursene holdt 
konservator Natvig i 1931, som vikar for dosent dr. Broch, 11 
forelesninger over «Tracheatenes systematikk og morfologi». Fra 
1949/50 nkk landtracheatene 9 timer til disposisjon til kursus
forelesninger, samt 9 kurser a 2 timer. Da tilh0rerantallet var 
30, matte ogsa det praktiske kurs deles pa 2 partier, sa det i alt 
ble 5 undervisningstimer 2 ganger i uken. Fra 1951 /52 ble timetallet 
10 forelesninger med etterf0lgende kurser, men na overtok 
laboratoriets vitenskapelige assistenter ledelsen av bestemmelses
0velsene. Siste forelesningsrekke holdt Natvig 1959, etter den 
gamle studieordning, 40 ar etter starten av disse kurser. I 1955 
holdt han dessuten 5 forelesninger over «Vann-insektenes 0kologi» 
med ca. 25 tilh0rere, dessuten i 1957 /58 og 1958/59 10 foreles
ninger over «Utvalgte avsnitt av landarthropodenes anatomi
fysiologi og 0kologi». 

Bestemmelsestabellene over insekter omfattet som nevnt bare 
enkelte ordener, og Natvig utarbeidet derfor i 1920-arene illustrerte 
tabeller for ordenene Coleoptera og Hemiptera. Illustrasjonene 
var strektegninger, ofte detaljer av systematisk betydning, og 
tabellene ble hektografert pa zoologisk museum. Ettersom antall 
kursus-deltagere 0ket, ble det n0dvendig a tegne og skrive nytt 
opplag av disse tabeller hvert tredje ar, og i 1951 nkk han derfor 
Universitetsforlaget til a utgi en stensilert utgave som selges av 
forlaget. Det f0rste opplag omfattet aile insektordener som ikke 
var behandlet i de tidligere tabeller, hvorav det enna forela et 
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restopplag. I 1958 utkom 2. omarbeidete opplag, som na omfattet 
samtlige insektordener. 

Skal vi sa, etter denne lille oversikt, fors0ke a trekke noen 
almene slutninger med henblikk pa det sp0rsmal statsentomologen 
reiste i sitt foredrag, viI jeg f0rst bemerke f0lgende. Selv om det 
timetall som har vrert tildelt kursene over landtracheater, er 0ket 
gledelig i 10pet av de siste 40 ar, viI stoffmengden bare muliggj0re 
en introduksjon i den almene morfologi og en oversikt over 
systemet, med kjennskap til ordener, underordener, i enkelte 
tilfeller kanskje noen familier. Noen virkelig artskunnskap blir 
det selvsagt ikke tale om i disse kurser, fraset de forholdsvis fa 
arter som har et sa karakteristisk utseende at forveksling er 
utelukket. 

Nar jeg srerlig har frernhevet de praktiske kurser med bestem
melses0velser, so. er det fordi disse, etter min erfaring, er de eneste 
som tvinger studentene til virkelig a se pa dyrene, og derved a fa 
apnet 0ynene for morfologiske karakterer og deres betJ"dning som 
middel til en sikker diagnostisering av de enkelte grupper og arter. 

Det morsetningsforhold som gjorde seg gjeldende mellom 
systematikere og laboratoriebiologer i de f0rste 25 ar av vart 
arh., har ute i verden etterhvert utviklet seg til en st0rre forstaelse 
for den annen parts arbeidsomrade og pa forskjellig mate virket 
befruktende pa dette. Det var Huxley som i 1940 preget begrepet 
«New systematics», og ettersom det med nye metoder er lykkedes 
a pavise en rekke arter, som er morfologisk nrerstaende, men som 
fysiologisk og 0kologisk er helt forskjellige, blir ogsa forstaelsen 
av systematikerens viktige rolle i samarbeidet mere klar. Det 
foreligger i litteraturen flere eksempler pa feilslagne unders0kelser 
eller bekjempelse av skadeinsekter, fordi forskeren manglet de 
tilstrekkelige systematiske kunnskaper. Nar jeg nevner dette, er 
det ikke for a fremheve at entomologi er det samme som systema
tikk, tvertimot. Men noen kunnskap i systematikk er n0dvendig 
for enhver entomolog, enten han arbeider med fysiologi, 0kologi, 
zoogeogran eller anvendt vitenskap. Man er na klar over at litt 
matematikk er n0dvendig for biologer, og det samme syn b0r 
ogsa gjelde systematikken. 

Den nye studieordning ved vart universitet, savidt jeg har 
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forstatt den, har som en av sine fordeler, at de unge kan fa anledning 
til a spesialisere seg mer etter evner og interesse, enn tilfellet var 
tidligere. Det blir na innen zoologien ogsa anledning til a spesialisere 
seg i marin biologi, og dette er rimelig med den store betydning 
hvalfangst og fiske spiller for vart land. Men blant de 0vrige grener 
av faget er det neppe mange som har slik praktisk og 0konomisk 
betydning i landbruk, hagebruk, skogdrift, veterinrermedisin etc. 
som entomologien, jeg regner da bade insekter og edderkoppdyr 
til denne gruppe. 

Konklusjonen av dette rna derfor bli at det rna fremsettes krav 
om adgang til utdannelse i entomologi ved universitetet eller en 
annen h0yere lrereanstalt, hvilket forutsetter opprettelsen av en 
lrerestol i entomologi. Selvsagt b0r dette fag kombineres med 
andre st0ttefag, hvis avgrensning og kombinering det rna bli 
fremtidens sak a avgj0re, men jeg kunne tenke meg at fag som 
botanikk, fysiologi, kjemi og statistikk ville vrere nrerliggende. 

Skal imidlertid et krav om en Ireresto1 i entomologi ved univer
sistetet ha hap om a vinne geh0r, tror jeg det ma komme fra de 
entomologer som arbeider med anvendt entomologi, hvor store 
0konomiske verdier og interesser kommer inn i billedet. Var 
forstentomolog og yare landbruksentomologer har bruk for 
spesialister til sine bestemte oppgaver, men de har ogsa forstaelsen 
av hvor viktig rekrutteringen er av unge systematikere til yare 
museer. Vi trenger nye, velutdannede entomologer som kan 
ivareta de verdifulle samlinger som tidligere generasjoner har 
bygget opp og som na er samlet i norske museer, til nytte bade 
for dem som studerer teoretisk - som anvendt entomologi. 

Undervisningen i entomologi ved Universitetet 

i Oslo idag og planene for fremtiden 

Av Arne Semb Johansson 
Det er i dag vanskelig a gi en fullstendig beskrivelse av den 

undervisning i zoologi, og derunder entomologi, som for tiden 
gis ved Zoologisk laboratorium. Dette henger sammen med at vi 
for ikke mange ar siden gikk over til nl' studieordning for 1. 
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avdelings vedkommende, og at vi i de senere ar har hatt meget stor 
tilstt0mning av studenter. Til tross for alle vakre ord som blir 
sagt i semtembertalene, sliter vi med meget store 0konomiske 
vanskeligheter, og plassmangelen er katastrofal. Vi kan ikke gi en 
sa god undervisning som vi 0nsker, og vi har innenfor rammen av 
den nl'e studieordning ennu ikke funnet frem til den form for 
undervisning og det innhold i pensum som vi antar vil bli det 
endelige. If0lge den nl'e studieordning er det gamle zoologi bifag 
delt opp i fire forskjellige emner med eksamen etter hvert emne. 
Av' disse emner er det Z-1 og Z-2 som er av interesse i forbindelse 
med undervisningen i entomologi. Z-1 (elementrer zoologi) er et 
innf0ringskurs i zoologi. Det er basert dels pa forelesninger, dels pa 
laboratorie0velser. I alt gis det ca. 70 forelesninger som omfatter 
hele dyreriket fra de encellede opp til de h0yeste hvirveldyr. 
Innenfor denne ramme er det avsatt 4 forelesninger til land
arthropodene. I tillegg kommer laboratorie0velsene som omfatter 
i alt 40 dobbelttimer, og hvor landarthropodene disponerer 4 
dobbelttimer. Det er a bemerke at dette nye Z-1 skiller seg ut fra 
det gamle bifagskurs ved at det ogsa tar med stoff hentet fra 
alminnelig zoologi, 0kologi og evolusjon. Det er altsa ikke slik 
som det gamle bifagskurs, et rent morfologisk-systematisk kurs. 
I tillegg til laboratorieundervisningen kommer et feltkurs som for 
tiden bestar av et 6 dagers opphold ved Den biologiske stasjori. 
i Dmbak og et 5 dagers opphold pa Studenterhytta i Nordmarka. 
Det er klart at feltkurset i Nordmarka i vesentlig grad far betydning 
for undervisningen i entomologi. 

Den videregaende undervisning i systematikk till. avdeling 
foregar i Z-2 (systematisk zoologi), som ogsa strekker seg over to 
semestre. Her har forelesningstallet ligget pa 55 60 timer pr. ar, og 
av disse har ca. 10 timer vrert brukt pa landarthropodene. I till egg 
til dette kommer laboratorie0velsene med 1 time i uken. Fore10pig 
har disse artet seg dels som kollokvier og dels som bestemmelses
0velser. Av det totale timetall ble siste ar ca. 3 /4 brukt til gjennom
gaelser av insekter. Ekskursjonene til Z-2 har bestatt av kortere 
dagsekskursjoner i Oslo omegn med en lengere ekskursjon pa 
ca. 1 uke som hittil har hatt marin karakter. 

Generelt viI jeg konkludere med at entomologien innenfor 
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1. avdelingsstudiet ved Universitetet i Oslo etter min mening ma 
ga inn som en del av zoologien. En spesialundervisning i entomologi 
pa dette trinn i studiet anser jeg for a vrere lite hensiktsmessig. 

Undervisningen til 2. avdeling eller hovedfag foregar fremdeles 
etter den gamle ordning. Den nye studieordning skal for 2. 
avdelings vedkommende tre i kraft i 1962. Det er for tiden mulig 
a ta hovedfag i zoologi innenfor 4 omrader: Alminnelig zoologi, 
spesiell zoologi, marin zoologi og zoofysiologi. Undervisningen er 
pa disse omrader lagt opp slik at den skal gi en innf0ring i den 
metodikk som er n0dvendig for a utf0re hovedfagsoppgaver innen 
hvert enkelt av disse omrader. Innenfor den spesielle zoologi viI 
dette si at vi i dag har et hovedfagskurs i 0kologi. Selv om dette 
er et nytt kurs hvor vi ikke har mange ars erfaring, kan man 
allerede na skissere at det dels omfatter en aut0kologisk del hvor 
man behandler problemer som klimatiske faktorers betydning 
idet toleransegrenser og preferanseverdier bestemmes, dels et 
feltkurs hvor man etter at man er blitt fortrolig med de instrumenter 
som skal brukes, gjennomgar kvalitativ og kvantitativ innsamlings
teknikk, aktivitetsstudier, metoder til bestemmelse av populasjons
st0rrelser, etablering av ldimastasjoner, unders0kelser av enkelte 
utvalgte biotoper, journalf0ring og bearbeiding av innsamlet 
materiale. Til kurset er knyttet bestemmelses0velser for enkelte 
utvalgte grupper hvor man srerlig har lagt vekt pa at karakterformer 
for de biotoper som er blitt unders0kt, blir kjent. Det sier seg selv 
at en vesentlig del av det materiale som blir brukt til de forskjellige 
deler av dette kurset, utgj0res av insekter og andre landarthropoder. 

Opplegget for den nye studieordnings 2. avdeling bygger pa 
de erfaringer vi har fra den gamle ordning. Det blir fortsatt anI ed
ning til a ta :oologi hovedfag innenfor de samme 4 omrader som 
e~ nevnt ovenfor. Nar det gjelder undervisningen i spesieU zoologi, 
har jeg tatt mitt utgangspunkt i det forhold at jeg regner med at 
det viI komme til a skje en stigende differensiering mellom de 
forskjellige universiteter i Norge m.h.t. undervisning til 2. avdeling 
og videregaende forskning. Jeg ser det da slik at terrestrisk forskning 
h0rer naturlig hjemme pa 0stlandet. Som en konsekvens derav 
vil ogsa spesialundervisning i entomologi bli tatt opp ved Univer
sitetets zoologiske laboratorium. Jeg har regnet med at vi innen 

rammen for 5 ars planen for Universitetets utbygging viI fa en 
lrererstilling i entomologi ved Zoologisk laboratorium, sannsynligvis 
i form av et dosentur. Samtidig har vi i de byggeplaner som for 
tiden utarbeides for nybygg for de biologiske fag ved Universitetet 
i Oslo, planlagt en avdeling hvor man kan gi adekvat undervisning 
og drive forskning i entomologi. Til dette er da avsatt bade de 
n0dvendige rom inne i bygget og de friarealer som vi regner 
som n0dvendige. Noen nrermere detaljer for hvordan opplegget 
av undervisningen i entomologi vil bli, er forel0pig ikke utarbeidet, 
men vi ma regne med at den vil omfatte bade forelesninger og ' 
laboratorie0velser. 

Sp0rsmalet om hvorvidt man skal kunne ta eksamen i ento
mologi pa like fot med de 4 forannevnte omrader i zoologi hovedfag, 
har hittil ikke vrert ber0rt. Det er muligens for tidlig a ta dette 
problem opp f0r spesialundervisningen i entomologi er lagt opp. 
Personlig tror jeg at entomologi b0r innga som en spesialitet 
innenfor rammen av spesiell zoologi. En student med en entomo
logisk hovedoppgave vil da matte ta en del av den generelle under
visning i spesiell zoologi (som f.eks. 0kologikurset), men i till egg 
far han sitt spesialpensum og sin spesielle undervisning i entomo
logi. Han viI da sta pa like linje med andre studenter med hoved
oppgave i spesiell zoologi og som har sitt spesialpensum innenfor 
andre spesialiteter som systematikk, dyregeografi., ethologi, osv. 

Som en konklusjon vil jeg si at ogsa etter at den nye studie
ordning er tratt i verk for 2. avdelings vedkommende, ma hoved
formalet med den videregaende undervisning vrere a gj0re studen
tene fortrolig med vitenskapelig metodikk og tenkemate. Dernest 
skal vi innenfor et mer begrenset omrade gi studentene spesial
kunnskaper utover 1. avdelings nivaet. 

Innlegg i tilknytning til foredragene 

Dosent dr. Ragnhild Sundby: 

Undervisningen i zoologi ved Norges Landbruksh0gskole star 
i dag pa eksperimentalstadiet, og det vil ta noen ar f0r en har 
funnet frem til det endelige stoffvalg og stoffmengde. Men visse 

90 91 



retningslinjer er klare. Zoologiens oppgave her er ved siden 
av a gi studentene en oversikt over dyreriket, a gi de en bedre 
innf0ring i de grupper som er aktuelle i jord-, hage- og skogbruk. 
Det er derfor naturlig at entomologien vil innta en sentral plass 
i undervisningen for de fleste linjer. Etter den nye studieordning 
som skal tre i kraft h0sten 1962, vil det skje en sterkere differen
siering enn na er tilfelle. Timetallet i zoologi for skogbrukerne og 
plantekulturistene er planlagt 60 timer. Av disse viI ca. 30 timer 
bli brukt til entomologi. Dette er det timetall som ansees n0dvendig 
for a gi studentene et brukbart grunnlag for undervisning i anvendt 
entomologi, som kommer senere i studiet. Studentene ved N.L.H. 
skulle, f0r de begynner pa H0gskolen, ha et bedre grunnlag i 
entomologi enn tilfelle er for studentene ved Universitetet, p.g.a. 
fagskolene, men erfaring viser at dette bare unntagelsesvis er riktig. 
Skal entomologiens stilling forbedres, er det derfor ikke bare 
n0dvendig a styrke entomologi-undervisningen ved Universitetet 
for de studenter som velger entomologi som hovedfag, men a gi 
alle de som gar ut som leerere i den h0gre skole og ved fagskolene 
bedre kjennskap til insektene. 

Amanuensis Helene Tambs-Lyche: 

Undervisningen i zoologi ved Universitetet i Bergen er delt i 
generell zoologi som undervises ved Zoologisk Laboratorium og 
spesiell zoologi som undervises ved Zoologisk Museum. Jeg tar 
her bare med undervisningen i spesiell zoologi og bare under
visningen pa lavere trinn (svarende til bifag i den gamle studie
ordning). 

Den nye studieordning begynte for zoologiens vedkommende 
varsemestret 1960. Entomologien kommer f0rst og fremst med 
i de to emnene; Systemets hovedgrupper (Bi 61) og Systematikk 
og artskjennskap. Herti! kommer det som tas med av entomologi 
under emnet dyregeografi og 0kologi. Pa grunn av plassmangel 
ved ombygging av Zoologisk Museum holdes forelesninger og 
kurser etter en to ars turnus, det vil si at seriene har bare veert 
holdt en gang. Det kan da ikke sies a ha fatt sin endelige form. 

Emnet «Systemets hovedgrupper» holdes med en ukentlig 
forelesning gjennom to semestre og et to timers ukentlig kurs 

(evertebrater) i et semester. Kurset holdes vesentlig som et 
disseksjonskurs. Tilsvarende disseksjonskurs over vertebrater 
(komp. anatomi) faller under Zoologisk Laboratorium. Gruppen 
Insecta ble her behandlet i 1 forelesning. I kurset ble det brukt 
to dobbelttimer pa insektene. Emnet «Systematikk og artskjenn
skap» holdes med en ukentlig forelesning i to semestre og et to 
timers kurs (bestemmelses0velser) ukentlig i to semestre (bade 
evertebrater og vertebrater). Insektene ble her i sin helhet behandlet 
i kurset som en kombinasjon av forelesning og demonstrasjon, 
i alt seks dobbelttimer. Hertil ble det brukt 1 dobbelttime til 
bestemmelses0velser. Det ble holdt to heldagsekskursjoner. I 
tillegg til dette ble det brukt en dobbelttime i 1961, d.v.s. etter 
avslutning av hele kurset, til repetisjon av bestemmelses0velsene 
pa insekter. 

Da studieordningen er sa ny, er det ikke mulig pa dette tidspunkt 
a gi noen plan for undervisningen pa h0yere trinn (svarende til 
hovedfag). Hittil har hovedfagseksamene veert avlagt etter den 
gamle studieordning. 

Statsentomolog Jac. Fjelddalen: 

Som pekt pa tidligere (Fauna nr. 2, 1960), er det ikke ti!freds
stillende undervisning i entomologi ved yare universitet og 
landbruksh0gskole her i landet. Det er derfor uten videre klart 
at nar det er mangler ved den h0yeste undervisning, sa virker det 
inn pa de lavere trinn for utdannelse. 

Det b0r i forbindelse med det nye biologibygget opprettes 
en egen linje for entomologi med egen lcererstol. F0rst da viI vi kunne 
fa tilfredsstillende undervisning og rekruttering til forskningen pa 
va re universitet, landbruksh0gskole, museer og institutt ellers som 
arbeider med entomologi. 

SkogfoTsoksleder Alf Bakke: 

Innen forskningen er det i dag et sterkt behov for entomologer, 
og blant de zoologene som er gatt inn i den h 0gre skolen, er det 
ytterst fa med entomologiske spesialinteresser. 

I sitt foredrag nevner professor Arne Semb Johansson at det 
er grunn til a regne med en differensiering mellom de forskjellige 
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universitetene m.h.t. undervisningen til 2. avdeling og at den 
terrestriske forskning naturligvis h0rer hjemme pa 0stlandet. 
Dersom utviklingen gar i en slik retning, b0r det tas sikte pa a 
utbygge entomologien til en egen linje ved Universitetet i Oslo. 
Den som skal ta entomologi, rna ha et betydelig st0rre pensurn 
i dette faget enn det som vil vrere naturlig for dem som utdanner 
seg i andre grener av den spesielle zoologi. Denne 0king av ento
mologien rna ikke komme pa toppen av det 0vrige pensum, men 
i stedet for eHer ved reduksjon av pensurn i andre grener. Det 
kan med fordel kuttes bort f.eks. deler av systematikken for 
marine dyr, kanskje i f0rste rekke evertebratene. Denne omlegging 
av pensumet b0r resultere i en egen linje for entomologi med 
egne lrerere i faget. Ved a la entomologien bli en spesialitet innen 
spesieH zoologi vil faget vanskelig kunne fa den plass det har 
krav pa. 

Ved siden av marin biologi er entomologien den gren av 
zoologien som i sterkest grad skal dekke rekrutteringen til anvendt 
forskning. Ved a spesialisere undervisningen i entomologi til egen 
linje viI en pa en bedre mate oppna: 

1. 	 Mer spesialisert utdannelse av entomologer til anvendt 
forskning. 

2. 	 Bedre rekruttering av entomologer til stillinger ved 
museer og universiteter. 

3. 	 Flere lrerere med entomologiske spesialinteresser i den 
h0gre skolen. 

Beveren i Nord~Tr0ndelag 
Av Karl L. M0rkved 

Om beveren og dens utbredelse i Norge finnes det en meget 
fyldig litteratur. 

Den fullstendigste unders0kelse av beverens utbredelse her i 
landet i nyere tid, er vel gjort av O. Olstad i 1930-arene. I anledning 
revisjon av jaktloven fikk Olstad av skogdirekt0ren i oppdrag 

a utrede dette sp0rsmal. Olstad har i 1937 i «Nytt Magazin for 
Naturvidenskap» kartlagt beverens utbredelse i arene 1896, 1910 
og 1935 og gitt en beskri':else av stammen i hvert vassdrag i hele 
landet. Til dette arbeidet h0rer det en fyldig litteraturfortegnelse. 

Av denne unders0hlse gar det frem at det etter 1896 ikke 
har vrert beyer i Nord-Tmndelag. Dette er nok ogsa riktig forsavidt 
som det etter den tid neppe har vrert noen fast beverstamme her. 
Men som jeg skal komme tilbake til senere, har vi i hvert fall hatt 
beveren pa «bes0k» her etter 1896, og her finnes det sannsynligvis 
en liten stamme fremdeles. 

Av mange kilder vet vi at beveren var alminnelig i Nord
T mndelag i gamle dager. En del gards- og stedsnavn tyder pa det. 
Det eldste bevis for at beveren har vrert i Nord-Tf0ndelag, ble 
funnet i 1871 ved utgravingen av en gammel boplass pa Vatabakken 
ved Steinkjer. I denne kj0kkenm0ding var det benrester av beyer. 
Denne boplassen ble f0rst antatt a skrive seg fra tiden 3000-2000 
ar f. K. Senere forskere har datert den til tiden 1800 - 1500 ar f. K. 
I litteraturen finnes det ogsa en del opplysninger, og endelig er 
det enna tradisjoner om bever i enkelte bygder. 

Jeg skal nedenfor gj0re nrermere rede for hver enkel av disse 
kilder. 

Gardsnavn som har forbindelse med bever 

I verket «Norske gaardsnavn» (N.g.n. bind 15, Nordre Trond
hjems Amt av K. Rygh) er det nevnt 10 - 11 gardsnavn i Nord
Tmndelag som antas a ha forbindelse med dyrenavnet beyer 
(bjor). Disse gardene ligger spredt over hele fylket fra Frol i S0r 
til Namsskogan i nord. 

Om garden Bj0ras i Frol mener R ygh at f0rste del av navnet 
sannsynligvis kommer av elvenavnet Bj0ra, som rna ha vrert navnet 
pa en bekk som gar pa vestsiden av garden. 

Rygh mener derimot at gardsnavnet Bj0rvik, Yttemy, neppe 
kan komme av beyer. Garden ligger ved en «meget liten bekk» 
som beveren neppe kan ha holdt seg ved. 

Navnet Bj0rstad, Verdal, mener Rygh sannsynligvis kommer 
av elvenavnet Bj0ra. 
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Garden Bj0rdal, Stod, mener Rygh har fatt navnet sitt fra en 
ely som kaltes Bj0ra (Beverdalen). 

Om gardsnavnet Bj0r0en, Flatanger, opplyser Rygh at det 
nnnes flere steder i landet og at det «af reelle Grunder» er usann
synlig at det skal komme av beyer. 

Den opprinnelige form for gardsnavnet Bj0rum i Vemundvik 
mener Rygh rna ha va=rt Bj0rhamarr. «Der stikker en Berghammer 
frem i Namsosfjorden udenfor Garden lige ovenfor Garden 
Spillum i Klingen. Da der gar en liden Aa ud i Namsen strax 
indenfor Hammeren, kan det formodes, at denne har baaret det 
meget almindelige Elvenavn Bj0ra, og at dette indeholdes i Gards
navnets l.ste Led.» 

Om gardsnavnene Bj0rnes i Overhalla og Bj0rlien, H0ylandet, 
sier Rygh at begge har fatt navnet sitt av elvenavnet Bj0ra. 

Garden Bj0rlien ligger «ved Bj0rlielvens udl0p i 0ievandet. 
Denne kan betraktes som Begyndelsen til H0ilandets Vasdrag, og 
da dettes nederste Del, Afl0bet fra Eidsvandet til Namsen, heder 
Bj0ra er der al Grund til at tro, at dette Navn har tilh0rt hele 
Vasdraget og saaledes ogsaa denne Elv. Mod denne Antagelse 
kan det ikke stride, at den korte Elv mellem Grungstadvandet og 
Eidsvandet, altsaa en Del af Vasdraget, heder Eida, hvilket vel 
er et senere dannet Navn, ligesaa vel som S0raaen, der nu bruges 
som Navn paa Elven ovenfor Grungstadvandet. Formodningen 
st0ttes ogsaa ved at en Aa, der udspringer na=r dennes Kilder og gaar 
nordover til Folden, heder Bj0raaen. 

Elvenavnet Bjma, opprinnelig Bjara, rna afledes av bj6rrm, 
Ba=ver.» (Til st0tte for Rygh's fortolkning kan nevnes at det i et 
lone (gammelt elvel0p) i Soraen pa garden Morkved er et sted 
som heter «Bjorst0mne» d.v.s. beverdammen.) 

«Gaarden «Bjoraaen, Foldereid», har Navn efter den Elv, som 
her falder ud i Foldenfjorden.» 

Bj0rhusdal i Namskogan. Navnet pa garden Bj0rhusdal er av 
Rygh skrevet Bjornhusdalen; men han bemerker at pa rektangel
kartet star det Bjorhusdal og at dette ville gi en bedre mening, 
fordi man da kunne avlede navnet av «Bjorhus». 

Om stedsnavn som bringer tanken pa beveren, nnnes det en 
hel del, og jeg skal her nevne noen. 
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Bjorstomnet er et parti av et gammelt elvelop i Soraen ved 
Morkved. Det gamle elvelopet .. lonet -. gir ved Bjorstomnet 
inntrykk av a va=re oppdemmet. Noen tradisjon om beyer eller 
beverdam her nnnes ikke, men det er ikke usannsynlig at man 
ved graving pa dette stedet vil finne rester av en gammel beverdam. 

I Grong har man Bjorfossen i Medalaa, i Harran Bjorbekken 
som rinner gjennom Bjorbekkdalen og ut i Namsen straks ovenfor 
Fiskumfoss. 

Pa Namskogan har en Bj0relva som rinner ut i Flattadalselva 
meIlom Setran og Nessan. 

I Nordland fylke pa grensen mot Namskogan er det i folge 
fylkesskogmester Skarland flere stedsnavn som star i forbindelse 
med dyrenavnet beyer. Han skriver at «0verst i Fiplingdalen har 
en Bjortjonna. En kan fra riksveien se plassen Bjortjonnlia. leg sa 
for noen ar siden i en avis at Majavatnet ikke kom av det samiske 
pikenavnet Maja, men av et samisk ord for bever.» 

Pa Snasa forekommer ogsa navnet Bjortjonna. A. Bogset 
opplyser at han fra trakten Holden ]evsjo ikke kjenner noen 
tradisjon om bever, men at en skogsarbeider derfra omkring 
1870 sa en beverdam pa eiendommen Hoberg ved Torroen pa 
svensk side av grensen. 

E. Gasbak opplyser at det i Sorli nnnes flere navn som tyder 
pa at der har va=rt beyer for i tiden og nevner «Beverasen ost for 
Skale, Bjortjernet syd for Stuevatnet og Bjorvollseter». At det i 
andre bygder i fylket finnes slike navn som kommer av bever, 
anser jeg sikkert, men dette er ikke undersokt. 

Litteratur om beverforekomst i Nord-Trondelag 
Professor R. Collett har i «Nytt Magazin for Naturvidenskab» 

for 1844 og i «Bergens Museums Aarbog» for 1897 behandlet 
beverens utbredelse og levemate i Norge. 

Collett sier at det er sannsynlig at beveren i begynnelsen av 
1800-arene var utbredt i aIle de vassdrag som gar fra riksgrensen 
og vestover i Stjor- og Verdals fogderier. For Stjordalsvassdraget 
kjenner Collett bare en eneste opplysning om beyer. I Heyerdahl's 
«Efterretninger om Stjordals Prgd.» fra 1818 nevnes at beveren 
forekommer enkeltvis, «men bygger ikke». Ett individ ble i 1817 
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skutt «ved Soon Elv». Fra Verdal forteller den svenske professor 
Lilljeborg i «Fauna bfver Sveriges och Norges Ryggradsdjur» for 
1874 at han og V. Yhlen i 1848 traff pa levninger av en beverhytte 
ved en liten ely i na=rheten av skyss.stasjonen Suul. Lilljeborg 
fikk den opplysningen at beveren var utvandret derfra i 1830.arene, 
sannsynligvis til det nordlige Jemtland. Arsaken til at beveren 
hadde skydd elva var at den var uroet. Flere individer var skutt. 

Svend Busk Brun skriver i 1817 i Kgl. N. Vid.selskap i det 
19. arhundre at beveren forekommer sparsomt i Snasa. Den 
finnes mest i avsidesliggende fjellelver, men ogsa her blir den uroet 
slik at den sjelden bygger hytter. 

Svend Busk Brun var sogneprest pa Snasa fra 1806 til 1817. 
I Snasaboka II, side 142, star det: «Omkring 1850 forsvant et 
karakteristisk innslag i bygdas dyreliv, beveren eller «bj0ren» som 
den kaltes fra gammelt avo Den siste beveren pa Snasa skal etter 
tradisjonen va=re tatt ved Buvollan i Imsdalen. Beveren har ellers 
satt spor etter seg i stedsnavnet Bj0rtj0nna.» 

Sogneprest Schubler i Indet0y antar at beveren har holdt seg 
lengst i Lieme og R0yrvik (anneks til Grong). 

R. Collet har videre av brukseier A. Collett fatt opplyst at 
beveren tidligere har forekommet i den nordlige del av Namdal 
pa grensen mot Helgeland, «saaledes i Op10districtets store 
Skovegne i Kolvereid». 

I forstmester Selmers innberetning til departementet for 1867 
heter det om beyer: «Jeg er kommet til vishet om, at ba=veren 
findes i alle fald i en av statens almenninger, nemlig i Op10 eller 
Mj0sundvandet, men vistnok kun lite tallig. Den har tidlige~e 
existert ogsa i flere andre almenninger, men for tiden har jeg ikke 
andetsteds fundet spor av de.» 

Tradisjon om beyer i Nord-Trendelag 
Fra Verdal: I et brev som Gustav Va=ren skrev til Mikkjel 

F0nhus i 1947, star det: 
«Var en tur i Va=ren, fikk da h0re !itt om ba=veren. Det er ca. 

150 ar siden det var ba=ver i Va=rdalen. Den ble tatt i elven 1 km 
utenfor Va=ravatnet, i det sakalte Ba=verlundet. Det var en mand 
ved navn J0m fra Rensj0en i Sverige som ble tilkalt. Han var en 

god jeger og hadde sakser til sadant bruk. Det var oppsitteme i 
T ronsmoen (Tronseme som dem i daglig tale ble kalt) som visste 
am ba=veren. J0m la ut saks i en rilk der ba=veren brukte gao Nar 
J0m hadde lagt ut saksen, gjorde han seg ferdig for a reise hjem 
og sa at ingen matte se til saksen f0r om to dager. J0m reiste 
imidlertid ikke hjem, han la pa lur i skogen til ba=veren kom i 
saksen. Det ble trangt a fa ba=veren og saksen opp gjennom hullet 
i isen. J0m hadde med en 0ks, tok den for a hugge hullet st0rre, 
men var uheldig a hugge seg meget stygt over en hand. Da J0m 
kom heim, sa hans S0nn at det matte ha va=rt rettere a slippe 
taket i ba=veren end a skade seg slik. Da sa J0m ganske alvorlig: 
F0r hadde jeg hugget av mig armen.» (Denne fortelling ma ikke 
forveksles med professor Lilljeborgs beretning om bevel' i Inna 
ved Suul. Det er to forskjellige vassdrag.) 

Fra Fosenhalv0ya: Om beyer pa Fosenhalv0ya hal' Helmer 
Volden i et brev av 17 /5 1943 gitt disse opplysninger til skog. 
forvalter Heimbeck: 

«Noe merker efter ba=ver hal' jeg ikke kunne opdage, som 
muligens kan ha sin grunn i at jeg f0rst i en modnere alder begyndte 
a interessere meg for dette dyr. Der gikk sagn om at det i a=ldre 
tider skulle ha va=rt en ba=verfamilie i Rognlitj0nna. Efter en 
annen overlevering skulle den ha hatt sin bolig i en tj0nn i S0r· 
f01d0len (S0rfurudalen). Om det har va=rt 2 forskjellige familier 
eller blott en forveksling av «heimstadrett», vet jeg ikke, men 
begge var samstemmig i at dyrene skydde derfra da der blev bygget 
seter ved 0vre ende av Furudalsvatne - altsa for meget lang tid 
tilbake. 

En ba=verfamilie havde tilhold i Grasvatna vesenfor Finnvolden. 
Dette har jeg fra Ole Botolfsen som levde til for ca. 35 aar siden. 
Han havde set den engang han for pa hesteleting, men den skulde 
va=re meget sky av seg. Oles far, Botolf Johnsen, Skj0t pa den 
en gang og da t0mte den derfra og lagde veien 0stover - det 
kunde man se derav at den havde fa=ldet et tre (bj0rk) ved Seljen 
og et ved Heggd01en. Dette skulde altsa va=re det siste spor man 
har av ba=veren her. Og fa det tidfestet vilde va=re vanskelig. Gamle 
Tarald Kvemland som i unge aar opholdt seg meget i Finnvolden 
antog at det var omkring 1820 at ba=veren reiste fra Grasvatna, 
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men det matte vrere mange aar senere da Ole Botolfsen (en helt 
ut troverdig og palitelig mand) havde set den da han (Ole) var pa 
hesteleting. 

Ole var f0dt omkring 1820, ':)g jeg gar ut fra at han forst i 

15 arsalderen kunde ga sa langt pa egen trann for a s0ke efter 
bortl0pne hester. Jeg vet heller ikke om det var samme ar Oles 
far, Botolf, skj0t pa den, men jeg mener at komme sandheten 
nrermest nar vi anslar breverens avreise fra Grasvatna til omkring 
1835. 

Dette er alt vad jeg ved og har h0rt om breverens tiihold i 
traktene mellom Namdalseid og Bj0rn0r.» (Helmer Claus Volden 
f0dt i Afjord 29/5-1866. Kom til Finnvolden i 1868 0: ill ttet 

derfra til Ramsoya i 1909. D0d 22/9 1946.) 
Fra H0ylandet: At det har vrert beyer i elva ved Bjorlia gard 

pa H0ylandet, er det enna tradisjon om i bygda. Gardens eier, 
Johs. Plaat, forteller f0lgende i brev av 29/ 10 1960': 

«Straks nedenfor garden her gikk det en bekk i alle mulige 
kroker nedover til Bj0rlielva, og denne kaItes Bj0rhusbekken. 
Den ble f0r mine dager oppgravd og benket, men gar fremdeles 
under navnet Bj0rhusbekken. I mine guttedager ble jorda langs 
denne bekken dyrket opp, og under gr0ftingsarbeidet der ble det 
funnet trerester som sa ut til a vrere gnaget avo Min bestefar hadde 
da sagt at det var bevergnag.» Denne beretningen er alminnelig 
kjent i bygda, og jeg h0rte av min far at den siste beveren i Bj0rlielva 
ble skutt omkring 1820. 

Fra Namsskogan: Det er kjent at da den f0rste rydningsmann 
omkring 1811 tok fatt i Bj0rhusdalen, var det beyer i elva der. 

Skogvokter Arne 0stgard sier i brev av 1/ 10 1960 at han har 
konferert med Iver Olsen Bjorhusdal om dette. 

0stgard skriver at «Iver var en troverdig mann som ikke sa 
mer enn det som var sant, og alt han hadde hort av andre satt 
spikret fast. Han fortalte meg at hans bestemor, Sofie Johnsdatter 
Lilleberre, som var 12 ar gammel da hennes foreldre flyttet til 
Bj0rhusdal, hadde fortalt at det var beyer der og at de ofte sat 
pa stuetrappa og h0rte pa at den gnog i kjerrkrattet like nedenfor 
husa.» (Sofie Johnsdatter var datter av den forste rydningsmann 
i Bj0rhusdalen.) 

«Johs. O. Bj0rhusdal, som jeg har hatt en lengre samtale med 
om dette, hadde ogsa h0rt fortalt det samme, men noe mer visste 
ikke han heller. Han tror ogsa at det rna ha vrert i Namsen rett 
ned for gardene beveren hadde hus, for under dyrking av jord 
bar de funnet store ganger i jorda. Dette er vel tvilsomt, for 
stl vidt jeg vet, grov ikke beveren ganger i jorda, den brukte vass
,'eien. Derimot er det trolig at det kunne ha vrert revehi i 
«Nyhaugen» like nedafor husa. 

Hvordan det gikk til at beveren ble borte f0rste gang, vet vi 
heller ingen ting om. Men det er trolig at disse bureisere drev.t 
jagt pa beveren, bade for a fa kj 0tt og skinn, og ikke minst for 

t a fa tak i «b0vergjeld». Det var ett universalmiddel mot alskens 
sykdommer og ble oppbevart som ett klenodium. Jeg tror sikkert 
at «John-Dordi» hadde b0vergjeld i sine gjemmer, og at dette 
kunne vrere fra den tid der var beyer i Bj0rhusdalen.» 

I et tillegg til dette brevet skriver 0stgard: 
«Etter at dette brev ble skrevet har jeg snakket med Berne 

H. Bj0rhusdal som na bor pa Snasa. Han er f0dt i 1886. Han 
husker at han omkr. 1898 var sammen med Iver O. Bj0rhusdal, 
som da hadde vist ham merker etter beverhus like ved merket 
mellom deres eiendommer. Det hadde vrert noe graving der utenom 
det som vatn og/eller flom kunne ha gjort, men der sto da flere 
bj0rker over det gamle beverhuset. Videre hadde Iver O. vist 
ham at der ogsa hadde vrert beverhus ved «Meikjinnberget» ved 
Litl-elva. Det var omtrent 100 m fra der Litl,elva og Namsen 
motes. 

Berne Bj0rhusdal mener a ha hort at de fanget beveren i feller, 
men at det vesentlig var for a fa tak i Bevergjeldet. At de at kj0ttet 
eller nyttet skinnet til noe, visste han ikke.» 

, 
Fylkesskogmester Skarland opplyser i 1961 at for ca. 30 ar 

siden h0rte han at det var beyer i Sandaa pa Namskogan til omkring 
1860. Hvem han horte det av, kan han ikke huske lenger. Dette 
rna da vrere det sted hvor beveren holdt seg lengst pa Namsskogan. 
(Garden Sandamoen ble ryddet omkring 1823.) 
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Fra S0rli: Om beveren i S0rli i gamle dager skriver E. Gasbakk 
i brev av 14/ 1 1961: 

«Det er sikkert at det har v~rt bever i S0rli tidligere. Vi har 
flere steds-navn som bekrefter dette. Av eldre folk h0rte jeg i 
min ungdom at beveren hadde hus i Skraptj0nnbekken. Denne 
faller ut i Inderdalselva nedenfor Grafossen. Til denne bekken 
kom ogsa ett beverpar i 1920- 30-arene. I eldre tider hadde 
beveren ogsa hus i bekken ved Bjortjernene. Likeledes i Gjerts
bekken nord for Gjertsas, og i elvene vest for Berglia. I Mattis
tj0nnbekken nord for Aunet sies det ogsa a ha v~rt beverhus. 

I gamle dager hadde de ogsa en husmedisin, som de kalte for 
«b0vergjell». Det var galde(r) av beveren tilsatt brennevin. Denne 
medisin brukte de til bade mennesker og husdyr. Hadde de ogsa 
«Bj0rngallbrennevin» i huset, da var de bra forsyn:. m,~d medisin. » 

Av alle de opplysninger vi har om bevercn gar det fram at 
den over alt ble utryddet etter hvert som landet ble bebygd. 
Lengst holdt den seg i de mest avsidesliggende og ubebodde 
trakter. I Bj0rhusdal pa Namsskogan forsvant de siste dyrene 
omkring 1827 - altsa ca. 16 ar etter at den f0rste bureiser slo 
seg ned der. 

Den siste faste beverstamme som vi har rede pa i Nord
Tr0ndelag, er den som forstmester Selmer melder om i 1867 og 
som da fantes i «Op10- eller Mj0sundvandet». Nar beveren ble 
sa hardt etterstrebt, skyldes det f0rst og fremst at «bevergjeld» 
var en uhyre verdifull vare, men ogsa at skinnet var kostbart. 

Denne vidundermedisin -- «b0vergjell» - som hadde sa stor 
anvendelse i folkemedisinen som middel mot en hel del syk
dommer, var en brunaktig seig masse med en egenartet lukt. 

I Sverige ble bevergjell omkring 1830 betalt med 4 til 7 riksdaler 
pr.lodd. Av en bever fikk man 20 - 30 lodd bevergjell - undertiden 
opptil 90 lodd. 

I mine guttedager h0rte jeg ofte at uttrykket bevergjell (eller 
B0vergjell) ble brukt i overf0rt betydning, nemlig nar det gjaldt 
a gi uttrykk for at noe var riktig verdifullt. 

Beveren opptrer pa nytt i Nord-Tr0ndelag 
Bj0rhusdai, Namsskogan 

I 1927 kom det igjen bever til Namsskogan. Ingen vet sikkert 
hvor den kom fra, men den slo seg ned i det samme vassdraget 
som det hadde v~rt bever i inntil for 100 ar siden. 

Under en skogbefaring pa Namsskogan sommeren 1931 sa jeg 
bevergnag pa flere steder i Namsen og Bj0rhusdalselva. Ved 
Bj0rhusdalselva fant vi store bj0rker som var felt av beveren, og 
den hadde ogsa gnagd pi\. l0vskog ved ett av l0pene av Namsen 
ved Storholmen like ved hotellet. Flisene etter gnaget var 
ferske og ga inntrykk av a v~re ganske nye. 

Om dette har jeg fatt f0lgende opplysninger av A. 0stgard 

i brev av 1/ 10 1960: 
«Da der kom bever til Bj0rhusdal i 1927 , hadde bl.a. Iver 

Olsen sagt at det var over 100 ar siden der var bever der. 
Hvor beveren kom fra i 1927, er ikke sikkert. Men der er 

funnet merker etter den flere steder. Foruten de steder du nevner 
i brevet, sa var der ikke lite pa Kristofferholmen i Namsen ved 
Stormoen. Jeg har derfor tradd at den kunne ha kommet fra 
Leipikvatnet, der skal v~re beverstamme der. Men Olaf Molberg 
sier at de fant ett tre ved «Oliver-sela» i Tunnsj0elva, som var 
feldt av bever. Og de drag derfor den slutning at beveren hadde 
kommet fra Kvernbergvatnet. Molberg sier at nar Tunnsj0dammen 
var full, sa randt det vatn etter ett bekkefar over til Kvernberg
vatnet. 

I alle fald slo den seg ned eller bosatte seg i Bj0rhusdalen 
i Litl-elvil ca. 3 km fra Namsen. Elva er helt stille med bare 
kroker og der er store nes med vie rkjerr og store bj0rker. Rene 
urskogen. Derinne bygget den hus etter alle kunstens regler. De 
fant veier etter t0mmerdrifta hans, og den hadde felt tr~r opp 
til ca. 20 em i diameter. 

Hva som var grunnen til at den kom bort, blir bare gjettninger. 
Men det kunne v~re at det ble for urolig for den. Den er jo meget 
sky av seg, og vii ha minst mulig innblanding i sin virksomhet. 
Bl.a. fortelles at gamle Iver Olsen var deroppe alt i ett. Han mente 
a skulle fa se den. En vinter hadde Van Severen t0mmer-Iunne 
som de rullet ut over huset hans. Men de jeg har snakket med, 
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bl.a. Leopol Bj., de sier at der vinteren 1929/30 var en voldsom 
isdam innover hele Litl-elva, og at beveren ble innfrosset og dode. 

Angel Bjorhusdal sa den sikkert pa svom nedi vatnet. Han 
pastod at han hadde sett sa unaturlig stor fisk, men det var nok 
beveren. 

Ett er sikkert. Sia 1930 er der ikke sett tegn etter den hverken 
i LitI-elva eller noe annet sted i Namsskogan. 

Da de bygget jernbanen, h o rte jeg snakk om at de hadde 
funnet rester etter ett beverhi pa Tjuvholmen, millom Sandaa og 
Bjorhusdalslonet, men tror du jeg hadde sa mye interesse at jeg 
var i veg a sa det, eller fikk det bekreftet.» 

0stgard opplyser videre at B. H. Bjorhusdal tydelig sa beveren 
pa nrert hold i Litl-elva. «Den satt helt rolig pa elvebotn og syntes 
ikke redd.» 

Murubekken, Nordli 

Postapner Johs. Nordback skriver i 1935 i ett brev til skog
forvalter Heimbeck at det er «koll1met en bevel' som hal' tatt 
opphold i Murubekken syd for Murusjoen». 

Jeg hal' forsokt a fa nrermere rede pa om denne beveren, eller 
beverstammen, hal' holdt seg del' i Murubekken siden 1935, men 
det har ikke lykkes. Den opplysning jeg har fatt (av herredsskog
mester Gartland 18/ 1 1961) er at det sommeren 1960 var bever 
i samme vassdraget. Om dette er en ny innflytter eller stammen 
har holdt seg der i disse 25 ar, vet jeg ikke. 

Skraptjonnbekken i Sorli 

E. Gasbakk opplyser 14/1 1961 at et beverpar begynte a bygge 
hus i Skraptjonnbekken (Inderdalen) etter forrige verdenskrig, 
men det kom bort. De stammet antakelig fra de dyr som ble satt 
ut i Jamtland. 

Hvorfra kom da disse siste innvandrerne til Bjorhusdal, Muru
bekken og Skraptjonnbekken? De steder det her kan bli tale om, 
er Jamtland i Sverige og Vefsen i Nordland fylke. (En ser her bort 
fra at disse dyra kan ha kommet fra Sognli Jaktklub's eiendom 
i Sor-Tr0ndelag hvor det i 1926 og 1929 ble utsatt tre beverpar.) 
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Bever utsatt i Jamtland 
I 1922 ble det av lansarkivar Eric Festin m.fl. satt ut ett beverpar 

i Bjuralven som renner ut i Leipikvatnet. Disse dyrene var innkjopt 
fra Norge - Nidelven. En ny innplanting ble gjort i 1925. Ett par 
ble da satt ut i sjoen Gesten i Undersaker-sokken, og endelig ble 
en han satt ut i 1934. (Om utsettingen i Bjurelvene finnes det en 
noyaktig beskrivelse i arboken for 1922 til foreningen «Heimbygda». 
De ovrige opplysninger er gitt av lansjagmastare Magni i brev 
av 15 /1 1961.) 

Herredsskogmester Gartland opplyser i 1961 at det ogsa skal 
vrere utsatt bever i Gorrviken ved Hammerdal og at det na nnnes 
flere beverkolonier i vassdraget mellom Geddedet og Stt0msund. 

Bever utsatt i Vefsen 
Hosten 1925 ble det i Nesbrukets eiendom satt ut tre bevt'rpar 

ved Langvatnet i Sorvassdalen. Skogforvalter P. Vikhammer har 
i et brev av 7/2 1935 til Statistisk Centralbyra gitt en del opp
lysninger om denne beverstamme. Dyrene var levert av P. M. Jensen 
Tveit, Amli. Det var ett par fullvoksne dyr, ett par unge dyr og 
ett par beverunger. 

Varen 1926 drog det ene paret pa vandring, og hunnen ble skutt 
utenfor munningen av Vefsna. Det andre dyret slo seg ned ved et 
lite tjern ved garden 0yjord i Tjotta herred. «Dette dyret lever 
fremdeles som einstoing og har bygd beverhytte tett ved garden.» 

De to andre beverparene holdt seg der de var satt ut ett eller 
to ar, men da V ikhammer besokte stedet i 1933, var det intet 
som tydet pa at det fantes bever i Sorvassdalen. Derimot var det 
minst ett par ved Hundalvatnet. En koloni fantes ogsa i en ely 
ved Finnknevatnet. Vikhammer sier til slutt at han anser det 
sikkert at det na er mere enn to par bever i trakten fra Hundalelven 
til Finnknevatnet og at saledes minst ett par av de utsatte rna ha 
ynglet pa stedet. 

Om den videre skjebne til disse beverne har Magnus Vik
hammer gitt den opplysning at det ved Gr0nlivatnet ogsa var en 
stor beverkoloni, men den var borte i 1939. Foruten den bever 
som i 1926 ble skutt, er ett dyr slatt i hjel og ett mistet livet i en 
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laksenot, men likevel var det i 1939 minst 4 dyr i live ved Hundal
vatnet. 

Under krigen var det fjellomradet der her er tale om, avsperret, 
og etter krigen var beveren forsvunnet. 

Vikhammer forteller videre at i 1960 var det kommet bever 
til HattfjeHdal, til ovre Elsvatn. Den er visstnok kommet fra 
Sverige. 

A v det som her er sitert, er det vel rimelig a anta at beverne 
som har vist seg her i Nord-Tt0ndelag siden 1927, er innvandret 
fra Jamtland. Dette gjelder da forst og fremst beveren i Muru
bekken, Nordli, som sannsynligvis fremdeles er tilholdssted for 
noen dyr, og de beverne som gjestet Inderdalen i Sorli i 1920 30 
arene. Det er ogsa rimeligst a anta at de beverne som i 1927 kom 
til Bjorhusdal og Namsen, var kommet fra Sverige. Det er lite 
sannsynlig, men umulig er det vel ikke, at det kanskje var ut
vandrere fra Vefsen som var pa besok. 

Bestandsvariasjoner hos skoglemen 
[Myopus schisticolor (Lilljeb.) ] 


Av Ivar Mysterud 


Skoglemenen utmerker seg ved et skjult levesett, og det er 
sikkert en av grunnene til at ikke vitenskapen oppdaget den for 
i 1843. Da ble arten beskrevet av Lilljeborg under navnet «Myodes 

schisticolor». Han skrev bl.a.: «Denne Myodes togs under forliden 
sommar vid Lille-Hammer i Guldbrandsdalen i Norge, den 29 Maj. 
Den tycktes har vara allman, och var val bekant for folket i trakten, 
som benamde den med namnet svartgra mus, hvarefter jag ocksa 

. va It benamningen pa speciet. Man sade, att ofta flere dylika sagos 
springa i sallskap. Dock skulle den icke vara migratorisk, hvilket 
for bfrigt tycktes bevisas af dess ringa utbredning, som jag har 
skal att formoda, emedan jag icke sag den pa flere an ett stalle 
utom det ofvannamda, och detta blott nagra mil derifran.» 

I 1911 12 skrev Collett om skoglemenen bl.a.: «Paa Grund 
af dens skjulte Levemaade i de store Skove og det under normale 

Aar tilsyneladende ringe Individ-Antal, er dens Liv og Vresen 
endnu lidet kjendt, og den vil udenfor visse saakaldte Yngleaar 
blot kunne trreffes tilfreldigt. 

Men i enkelte Aar kan Individ-Antalet vrere noget storre. I 
Regelen indtrreffer dette samtidig med Lemrenernes eller andre 
Smaa-Gnaveres Y ngleaar; den kan da vise sig forholdsvis talrig 
udover Sommeren og Hosten, og undertiden ogsaa det nreste Aar, 
men forsvinder derefter atter tilsyneladende SPOrl0st.» 

Dette siste representerer enna i dag det vi stort sett vet om 
skoglemenens varierende opptreden. Wildhagen (1952) kommen
terer eldre data saledes: «M. schisticolor forekommer hos oss 
bare i skogtrakter pa 0stlandet, i dette omrade synes det som 
den av og til forekommer i stort antaH, mens den andre ganger 
ikke gjor seg bemerket. For denne arts vedkommende ser det ut 
til at vi har med noksa pafallende bestandsvekslinger a gjore.» 

For a fa en oversikt over hva vi egentlig vet om skoglemenens 
opptreden i tidligere ar, har jeg gatt igjennom endel litteratur og 
samlet hva jeg har kunnet finne av opplysninger om masseopptreden 
og observasjoner av enkelt-individer der lokaliteten er angitt. 

Av opplysninger fra svensk litteratur er tatt med en observasjon 
av nyere dato (1948). Jeg vil rette en takk til konservator Edv. K. 
Barth ved Zool. Mus., Oslo, og til dt. Yngvar Hagen ved Statens 
Viltundersokelser for hjelp i forbindelse med enkelte opplysninger; 
og til vare museer for svar pa en foresporsel om skoglemen. 

Opplysningene er gjengitt i folgende liste. 

Opplysninger om skoglemen 

1843: 2 eksemplarer funnet pa Lillehammer 29. mai (Lilljeborg 
1844). 

1867: En drektig hunn fanget pa Lorenskog 31. mai (Collett 
1877). 

1883 84: 	 Masseopptreden registrert i omegnen av Oslo, i 
Aurskog, Hurdalen, Eidsvoll, skogstraktene mellom 
Eidsvoll og Odalen, og videre oppover Hedemarken 
(Collett 1898 s. 295 og 1911 12 s. 134). 
I Zool. Mus., Oslo, 1 eksemplar fra Odal i juli 1884 
(Wildhagen 1952 s. 19). 
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1888: 	 Den vi!;te seg i Aurskog, S0r for Mj0sa og i skogstrakter 
ovenfor Oslo (Collett 1898 s. 295 og 1911 - 12 s. 134). 
En drektig hunn fanget i Aurskog 4. oktober (Collett 

1911 - 12 s. 136). 
1891: 	 Tallrik i Nordmarka, Sperillen, Randsfjord og over 

Ringerike opp til Valdres (Collett 1898 s. 295 og 1911 
12 s. 134). 
Ca. 56 eksemplarer funnet drept og lagret (sanns. av 
mindre rovdyr) ved Odnes, Randsfjorden, 11. julio 
Ca. 30 eksemplarer observert pa vandring ved Rands
fjorden i slutten av juli (Collett 1911 - 12 S. 135). 
I Zool. Mus., Oslo, 4 eksemplarer fra Fluberg i julio 
I Stavanger Mus., 1 eksemplar fra Fluberg i julio 
I Mus., Trondheim, 1 eksemplar fra Fluberg i juli 
(Wildhagen 1952 S. 21). 

1892: 	 Forekom dels pa samme trakter som aret f0r, bl.a. i 
Oslo-egnen og pa H adeland (Collett 1898 S. 295 og 
1911 12 S. 134). 
En drektig hunn fanget pa Hadeland 2. juli (Collett 
1911 12 S. 136). 
I Zool. Mus., Oslo, 4 eksemplarer (juv) fra V. Aker 
i juli (Wildhagen 1952 S. 21). 

1894- 95: 	 Ynglear i Trysil-traktene, samt deler avSverige, (Collett 
1911 12 S. 132 og 134). 

1902: 	 Opptrer i S0r-Norge (Colletts dagbok 1902 og notater, 
og Collett 1911 12, S. 134. Wildhagen 1952, S. 26). 
Forekom i Oslo-egnen og omkring Randsfjorden 
(Collett 1911 - 12 S. 134). 
Ett eksemplar drept i S0rkedalen 28. februar (Collett 
1911 .~ 12 S. 135). 
I Zool. Mus., Oslo, 1 eksemplar fra Nordmarka i april; 
1 eksemplar fra S0rkedalen i august (Wildhagen 1952, 
S. 26). 

1905: 1 eksemplar innsendt fra Norderhov i august (Colletts 
dagbok 1905. W ildhagen 1952 S. 28). 

1906: 	 Ynglear omkring Oslo (NJFF 1906 S. 204. Wildhagen 
1952 S. 29). 

Observert ved Fredrikstad (Colletts dagbok 1906. 
Wildhagen 1952 S . 29). 
Iakttatt i mindre antall ovenfor Oslo og omkring 
Randsfjorden (Collett 1911 - 12 S. 134). 

1907: Fanget i L0yten om sommeren (Colletts dagbok 1907. 
Wildhagen 1952 S. 30). 

1909: I Zool. Mus., Oslo, 1 eksemplar fra Eina i november 
(Wildhagen 1952 S. 32). 

1910: I Zool. Mus., Oslo, 1 eksemplar fra Jaren i mars 
(Wildhagen 1952 S. 33). 

1911: I Zool. Mus., Oslo, 1 eksemplar fra Romedal i juni 
(Wildhagen 1952 S. 34). 

1948: 1 eksemplar funnet inn til den norske grensen ved 
Hyddsj0en '), Sverige i august (Bergstrom 1948). 

1952: 16 eksemplarer funnet i ermerings-materiale (samlet av 
Trygve Serck-Hanssen, Bergen) fra et perleugle-reir i 
Mesnalien, Lillehammer, 7. juni (Medd. Hagen 1961). 

1953: 8 eksemplarer funnet i omradet rundt innsj0en Engeren 
den 30. og 31. juli under masseopptreden i Engerdal 
(Elgmork 1953). 

1959: 10 eksemplarer observert i Nordmarka, skogstraktene 
nord for Oslo (omtalt nedenfor). 

I en periode omkring arhundreskiftet ser en at det finnes 
relativt mange observasjoner av skoglemen, og opplysningene fra 
denne perioden er skjematisk framstilt i fig. 1. Ar med masse
opptreden ett eller flere steder pa lavlandet er markert ved fylte 
sirkler, mens apne sirkler angir observasjoner av enkelt-individer 
eller slike innsendt til museene. 

Collett (1898) anf0rer i en fotnote f0lgende aktuelle kommentar 
til noen av sine observasjoner fra denne perioden: «Det er en 
Selvf0lge, at de i disse Aar ogsaa have optraadt paa andre Puncter, 
om jeg end ikke have directe Iagtagelser fra saadanne, ligesom de 
ogsaa kunne havt flere Yngle-Aar, end dem, der ere kjendte.» 

') Den vestlige del av Hyddsj0en ligger pa R0rosvidda. 
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Fig. 1. Observa.;joner av skoglemen i tidsrommet 1883-1911. 

• Masseopptreden 

o Opplysninger 0111 enkeltinclivider 

Fra det punkt pa horisontal-aksen som representerer den forst 
registrerte masseopptreden i 1883 84 er det avmerket perioder 
pa 3) 7 5 ar. 1) Alle masseopptredener hos skoglemen faller sammen 
med kjente smagnagerar2), og selv pa dette sparsomme observasjons
materialet ser en at skoglemen later til a ha smagnagernes normale 
3 _. 4 arige vekslingsperiode. 

Etter Colletts tid sayner vi systematiske undersokelser. Men 
det er lite rimelig a anta at forholdene skulle va=re annerledes de 
folgende ar, selv om (meg bekjent) observasjoner mangler full
stendig. En ting til stotte for denne antagelse er forholdene i vart 
naboland. Visse omrader av Sverige hadde i den nevnte perioden 
omkring arhundreskiftet enkelte masseopptredener av skoglemen 
samtidig med Yare. Men ogsa i tidsrommet 1911 --1952 er det 
registrert flere svenske ynglear. 

En delvis forklaring pa den tilsynelatende mangel pa skoglemen 
i denne perioden er sikkert at arten i noen grad er utsatt for 
forveksling med andre gnagere. I de siste arene har den ihvertfall 
begynt a vise seg igjen ogsa her i landet. I 1952 foreligger det 
observasjoner fra Lillehammer-traktene, og i 1953 var det masse
opptreden i Engerdal. 

') Detre taller (avrundet) st0tter seg til Wildhagens angivelse (1952 s. 60) av 

gjennomsnittet for registrerte smagnagerh i Norge i tidsrommet 1871- [949. 
Han oppgir dette til 3,67 ,h for S0r.Norge og 3,85 lI r for de nordlige 

landsdeler. 

~) I f0lge oversikt over opptreden av smagnagere i Norge i tidsrommer 

[871-[ 949 (Wildhagen [95 2 s . 55). 
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Fig. 2 . Obsermsjoner av skoglemen i Nordmarka 1959. 

o Observasjoner av ett eller f/ere eksemplarer av sl<ogiemen . 

Dessuten skal omtales na=rmere noen observasjoner i forbindelse 
med en ny masseopptreden av skoglemen (parallelt med andre 
arter) i Nordmarka, skogstraktene nord for Oslo i 1959. 
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Av de mange observerte smagnagere He skoglemen patruffet i 
10 sikre tilfeller. Disse observasjonene gjengis nedenfor. Observa~ 
t0rer er Atle Seierstad, Stale Seierstad og undertegnede. 

Observasjoner av skoglemen i 1959 

1/6 	 1 eksemplar (juv) slatt i hjel pa Storflataflaka, Norderhov. 
Patruffet i storvokst granskog og mosevegetasjon. (Innlevert 
til Zool. Mus., Oslo.) 

21 /6 	 1 eksemplar sHirt i hjel i Katnosfjell, Oslo. Patruffet i stor~ 
vokst granskog i mose-, gras~ og tildels bregnevegetasjon. 
(Innlevert til Zool. Mus., Oslo.) 

28/6 	 3 noe ratnede eksemplarer funnet ved tilholdsstedet til et 
rovdyr (i en bergvegg) i Brandtjernsh0gda, Lunner. 

8/7 	 1 eksemplar observert rett S for Katnosa, Norderhov. 
Patruffet i «skranten» og apen granskog i lyng- og mose~ 
vegetasjon: 

9/7 	 1 «flatt» eksemplar funnet i kj0reveien ved Svarten, Nor
derhov. 

13/7 2 eksemplarer observert pa forskjellige steder i omradet W 

for Daltjuven, Lunner. Terrengtype samme som 8/7. 


4/8 1 eksemplar observert i Brennasen, Krokskogen, Hole. 

Patruffet i storvokst gran~ og furuskog og mosevegetasjon. 

Observasjonsstedene er merket av pa kartskissen (fig 2), og en ser 
at observasjonene stort sett er konsentrert i omradet mellom 
Flatavannene, Katnosa, Daltjuven og Sandungene. Dette skyldes 
sikkert bl.a. at det ble gatt srerlig mange turer i dette omradet, og 
det er liten grunn til a tro at skoglemenens opptreden vesentlig 
var begrenset til disse strokene. 

Smagnager~bestanden i Nordmarka «kulminerte» sannsynligvis 
en gang sensommer-h0st 1959, smagnagerne manglet i hvertfall 
tidlig pa varen 1960. I 1960 har observat0rene gatt turer i tida 
mars~september uten a observere skoglemen eller andre smagnagere. 

Selv om forholdene omkring skoglemen enna er svrert lite 
unders0kt, ligger det nrer a tro at arten deltar i smagnagernes 
normale fluktuasjoner og i enkelte ar spiller en mer eller mindre 
dominerende rolle i visse lavlands-strok. 
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Summary 
Mass occurence of Myopus schisticolor (Lilljeb.) in Norway 

Very little is known about fluctuations of Myopus schisticolor 

in Norway. A collection of previously published records on 
migration of this species is listed in the text. 

Observations from the period between 1883 and 1911 are 
shown in the figure. Years with more or less prominent mass 
increase somewhere in East~Norway are represented by black 
plots, observations of single specimen by open circles. Though 
the information surely is incomplete, it indicates a regular 
variation in the population, i.e. in the same way as for other 
micro~rodents. 

In the period between 1911 and 1952 there are (as far as the 
writer knows), no reports on occurence of M. schisticolor, not 
even a single specimen is known. 
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In later years M. schisticolor has appeared in Norway in 1952- 53 
and 1959. In connection with a mass increase of micro-rodents 
in Nordmarka (the forests north of Oslo) in 1959, observations 
of 10 specimens of M. schist icolor are mentioned (see the map). 

Smanotiser 
Oversees temmincksnipa (Calidris tcnllnincki.i) pa trekket ved Oslofjorden? 

Trekk av vadefugl pa 0stlandet synes a vrere lite paaktet. De fleste hefter 

seg vel lite ved det fordi det hele foreg;lr sa sprec!t. En bor im idlertid ha for 
oye at selv o m vadertrekket pa 0stlandet fo regar i en relativt beskjeden m llle
stokk, er det enkeltheter ved dette trekket som burde ha krav pa st0rre interesse. 

De st0rre vaderne regisrreres vel ganske ofte pa trekk i omradet, verre er 
det imidlertid med smavaderne. Nar omrlldene er store og trekket spredt, er de 
letre 1\ overse. Detre er utvilso mt tilfelle med temmincksnipa. Svrert fa har 

Fig. /. T emrninci<snipe pJ. hesttrekk , Tensberg 1960. Arten likner d"ergsnipa, mcn 
mangler dennes temmelig tydclige V-tegning pci ryggcn . D e ytterste st)'Tefj(J!r er dess'"ten 

rent hvite , llIens br)'stet gjennomgacnde virker grciere enn dvergsnipas. 

Foto: M . Norderhaug 

. ~ 

vel overhodet sett denne arten pa 0stlandets layland, selv om Collett nevner 

den som forekommende ved 0yern i mindre antal! om h0sten, og Lovenskiold 
anf0rer den pa gjennomtrekk i mai, og at den igjen viser seg s0rpa i august. 

Nyere tid- og stedfestede observasjoner vites i den senere tid ikke publisert 

angaende dens trekk i Oslofjorden . Dette kan lett bidra til at arten blir regnet 
som ikke forekommende her lenger, noe som neppe er rikrig. 

Arsakene til at fa eller ingen nyere trekkobservasjoner foreligger fra dette 
omradet er nok mange. Arten cr sammen med dvergsnipa (Calidris minuta) , 

som den nok kan forveksles med, v;,\ r minste snipeart, og temmelig uanselig 
farget. Pa v'lttrekket, der den i f0lge Lovenskiold skal sees tallrikere enn o m 

hosten, skjer trekket i likhet med de 0vrige vaderne meget raskt. Arten sees 
dessuten sjelden i storre flokker, ofte bare 2·-3 i folge, og des3uten ofte uten 

selskap m ed andre vadere. Dens valg av rasteplass synes ogsa a were noe av

vikende og vanskeliggj0r observasjonsmulighetene, idet den, i et lwert fall 
observasjonsomradet ved T0nsberg, foretrekker vegetasjonsrike sumper og 

bl0te gj0rmeomr~der nrer t0rbremmen av Phragmites, framfor apne strand
omdder. Den synes i det hele ;,\ ville holde seg noe skjult, hvilket sam men 
med d en grabrune f.;rerdrakten bidrar til at den er lett 11 overse. Ofte blir en 
forst oppmerksom pa fuglen idet den letter og forsvinner. Under oppflukten 

Fig . 2. Dvergsnipe pa Iwsttrckk, Tensberg 1960. Ved Prestere)(lkilen er temmincksnipa 

am heJSten av og til sert sammen med denne art. 

Feto: M. Norderhaug 
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frambringer den en meget karakteristisk titrende h,t, som er et utmerket felt

kjennetegn nar en har Irert laten a kjenne_ Oppflukten er noe vinglet og ofte 

temmelig rett oppstigende. 

Forste gang jeg tikk anledning til 1\ stifte bekjentskap med arten var hosten 

1957 ved Prestrodkilen, den vel kilometerlange, langgrunne, roromkranste 

bukta ved Tonsbergs bygrense. Herfra stammer for ovrig samtlige observasjoner 

som ligger til grunn for foreliggende. Foresporsler blant andre observatorer 

angaende trekkobservasjoner av arten spesielt i Vestfold, har vrert negative. 

Ved Tonsberg er temmincksnipa sett savel pa vartrekk som hosttrekk. Som 

nevnt skal arten sees tallrikest pa vartrekk. De foreliggende observasjoner 

(fra 1957, 1958 og 1960), i alt 17, tyder ogsa pa dette, men materialet er for lite 

til 1\ kunne trekke nrermere slutninger. 

Tidligste observasjonsdato pa vartrekk er 9/5 (1960) da 3 eksemplarer ble 

sett i folge. Denne varen var arten for ovrig spes ielt callrik, hele 22 temminck

sniper ble f.eks. sett 22/5. De ble sett i flokker, den storste pa 12 eksemplarer. 

Ellers er om varen sett flokker pa 3- 11 stk. Trekket skjer utvilsomt raskt, da 

smaflokker kan sees en dag og vrere borte den neste_ Fra 1960 skal ogsa bemerkes 

en meget sen observasjon, idet 2 stk. ble sett sa sent som 5/6. Om varen er den 

ikke sett i direkte selskap med andre arter. 

Pa hosttrekk er tidligste observasjon 22/8 (1957 og 1958) da henholdsvis 

en og tre temmincksniper ble sett. I 1960 ble den tidligst sett 26/8 (3 eksempl.). 

Om hosten sees vanligvis spredte individer eller 2-3 i folge. Sees den sammen 

med andre vadere, er det oftest med dvergsniper som selskap (disse sees heller 

ikke tallrikt). I manedsskiftet august/september er de siste sett. I 1957: 1/9 
(2 stk.), i 1958: 31/8 (1 stk.) og i 1960: 4/9 (5 stk .). 

Ut fra ovenstaende er det selvsagt ikke mulig a trekke noen konklusjoner 

med hensyn til trekkets omfang og intensitet ved Oslofjorden i dag. Til det er 

observasjonene for fa og aile dessuten fra et eneste sted. Det er imidlertid a 

onske at det kan gi visse holdepunkter og at flere blir oppmerksomme pa arten 

og den mulighet at temmincksnipa ogsa bar kunne sees andre steder ved Oslo

fjorden i trekktidene. 

Magnar Norderhaug 

Liv og d0d pa en 0y om sommeren 

I sommeroyas myldrende liv gjemmer det seg mangt et drama, naturen er 

ofte nadelos og ubarmhjertig og kjenner bare den sterkeres rett. Den idylliske 

oya vi kjenner fra weekendturer og ferier, byr nok sine ektefodte innvanere 

harde og mange ganger vanskelige vilk'h, hvor instinkt og tillrerte handlinger 

kan bety livelier dod. 

Foigende skildring er basert pa mitt kjennskap til fuglelivet pa en slik sommer

oy og pa et funn som jeg gjorde. 

Enkeltbekkasinen som ruget 4 egg, var gatt for a tinne mat i skumringen. 

Med sitt lange nebb gikk den og borret og veltet vekk flis og steiner og levde 

hoyt pa larver og smakryp som det er en masse av i fjrera. 
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Lydlost kom en stor brun fugl seilende over den intetanende bekkasinen, 

noen raske slag med vingene na og da var den eneste be-vegelsen ugla gjorde, 

mens den lot vinden brere seg ut over jaktmarkene sine. Det store runde hodet 

speidet i aile retninger og sokte over terrenget under seg, og sa - - - der 

oppdaget den bekkasinen, en rolig sving over mot vadefuglen, vingene inn til 

ktoppen, og ugla fait rett ned som en ball mot bekkasinen, og pa et oyeblikk 

var det gjort. Hurtigerc enn noe menneskelig oye kunne fatte det ble bekkasinens 

hode skilt fra resten av kroppen, og fuglen 11> pa marken mens benene og vingene 

beveget sog i en slags refleksbevegelse som etter lw ert ble svakere og tilslutt 

opphorte. Ugla satt vcd siden av sin byrtc og s5 mistenksomt og vakter.de pa 

sine omgivelser, vred hodct rundt og Sf! ncdover sin egen rygg, sa meldte sulten 

seg, og lIgla tok ctt skritt frem og trakk bekkasinen til seg. Den pIlIkket vckk 

noen firer p a brystet for den begravet det Krumme sterkc nebbet i kjottet i 

brystet pa bekbsinep., med foten holdt ugla bekbsinen nede mens den med 

nebbet slet kjottstykker lit av bekkasinens bryst. 

Snart var den verste sulten stillet. og ugla tak seg tid til a plukke vekk noen 

av de storste fjrerene igjen, duna brydde den ""g ikke noe om, den fulgte med 

ned i kraen, hvor den blir Iiggende mens kjottct vandret videre i fordoyelses

systemet. Siden gulpet fuglen opp en ball av fjrer sammen ll1ed andre ufordoyelige 
matrester. 

Ribb av enl<dtbckkasin, Lindholrnen pro Temsberg. 


Foto : G. Hagenlund 
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Ugla spiste grildig av den blodvarme fuglen og klippet av bena og brusken 

rundt vingene og begynte a trekke frem innvollene. Tarmene ble rrukker ut, 

men ikke spist, mens derimot hjertet og andre organer ble slukt hele. 

Ugla sliter kjottet av bena, mens den tar et vakrsomt blikk rundt seg. Et 

sty kke unna glimter det i det svarte oyet til en vand som har tart en tur opp 
for a fratse i nye gressr0tter. Plutselig far den se ugla i silhuett mot den lyse 

kvcldshimmelen, og som en pi! renner den mot brakkvannsdammen hvor den 
har sirt hjem. For oyeblikket er nok vanden trygg, ugla glipper bare dovent 

med oynene etter den der den springer av garde. 
Snart ligger bare vingene, tarmene, hodet og noen fjaer og forre ller om hvor 

bekkasinen endte sine dager, et stykke unna ligger de fire eggene som aldri 
skal bli ruget ut. Ugla bruker klorne og plukker vekk noen gjensrridige fjrer 

som har satt seg fast ved nebbrota, den speider vaktsomt rundt seg for den letter 
med la ngsomme og lyd lose vingeslag. 

19jm har eet hendt ett drama pii den Jille oya hvor det erter badegjestenes 
Ineni.ng Dare er s'::ille og deilig. 

(jw'.ltar Ha gen lund 
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