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Forord 
 
Som ny redaktør er det med stor glæde at jeg præsenterer det nye årsskrift. Som de 
tidligere år består det af to årgange. Alle sæsoner er hver især repræsenteret med en 
udvidet artikel og giver på denne måde et godt indtryk af hvad årgangene 
2010/2011 og 2011/2012 har budt på. 
 
Vi kommer vidt omkring emnemæssigt og geografisk i dette årsskrift. Både den 
zoologiske og botaniske del af naturhistorien er repræsenteret –krydret med lidt 
epidemiologiske studier også.   
Årsskriftets første artikel er af George Gibbs, og handler om New Zealands flora 
og fauna. Det er et stort og flot indlæg på engelsk, der beskriver hvordan landets 
biologiske mangfoldighed afspejler øernes dramatiske geologiske historie. Dernæst 
kommer en spændende artikel af Maria Wilson om ultralysdsdetektion hos fisk, og 
om hvordan fisk hører lyd. Maria Wilson modtog i 2010 foreningens Schibbyeske 
Præmie. De næste indlæg tager os langt væk fra Danmark –først tager vi til Mexico 
med Niels Bonde, som har skrevet et interessant indlæg om knogletunger, en primi-
tiv gruppe af benfisk. Indlægget beskriver også kontroverser omkring jordens pa-
læogeografi. Derefter har Reinhardt Møbjerg Kristensen beskrevet sin rejse til På-
skeøen, hvor han nede på bunden af et krater fandt nye arter af de fascinerende 
bjørnedyr. Den næste artikel er af konservator Abdi Hedayat, som beskriver et af 
sine eventyr efter hvaler på Grønland og hvordan den komplicerede proces at kon-
servere disse havets giganter egentlig foregår. Dernæst kommer et langt, flot og 
velillustreret indlæg af Niels Bonde om de fjerede dinosaurer fra Kina, efterfulgt af 
et spændende indlæg af Morten Allentoft om New Zealands uddøde Moa-fugle. 
Carsten Kirkeby har skrevet en interessant artikel om epidemiologiske studier på de 
sygdomme mitter kan overføre – med specielt fokus på Blue-tongue virussen. Den 
sidste udvidede artikel i årsskriftet er af Signe Normand. Hun modtog  i 2011 for-
eningens Schibbyeske Præmie, og hendes indlæg handler om hvordan klimaæn-
dringer har ændret europæiske planters geografiske fordeling gennem tiden. Et par 
mindre indlæg handler om henholdsvis konservatorskolens tur til USA og indsam-
ling af bjørnedyr på Bornholm, og er skrevet af et par af modtagerne af rejselegater 
fra foreningens Rejse– og Ekskursionsfond. Endvidere bringes der referater af to af 
foreningens ekskursioner: ekskursionen til  Stevns Klint og weekendturen til Skå-
ne.  
En række korrekturlæsere har været inde over artiklerne og skal have stor tak. Det 
er Jacob Damgaard, Aslak Jørgensen, Nadja Møbjerg, Lars Bjørn Vilhelmsen og 
Jette  Eibye-Jacobsen.  
 
Venlig hilsen  
Birgitte Haugan Ullerup, redaktør  
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Årsberetning 2010/2011 og 2011/2012 

 

Af Nadja Møbjerg  

Formand, Dansk Naturhistorisk 

Forening (DNF) 

 
Aftenmøder 
Bestyrelsen har i de fire sæsoner, som 
denne beretning dækker, arrangeret i alt 
27 møder. Møderne har traditionen tro 
ligget hver anden torsdag i efteråret  
(september til december) og i foråret 
(februar til maj). Foredragene er blevet 
afholdt i Auditorium 1 i August Krogh 
Bygningen (Universitetsparken 13, 
2100 København Ø) fortrinsvist af fors-
kere og formidlere fra Københavns  
Universitet, men vi har også haft gæster 
fra andre danske, samt udenlandske  
universiteter og forskningsinstitutioner. 
Udover foredragene har vi haft rund-
visninger og ud-af-huset arrangementer 
til udvalgte samlinger og udstillinger. 
En oversigt over vores aftenmøder, 
samt abstracts fra foredragsholderne 
kan ses på side 77. Udvalgte foredrags-
holdere har bidraget med længere 
indlæg til dette årsskrift. 
 
Aftenmøderne har spændt bredt med 
foredrag om klassiske zoologiske, pa-
læontologiske og zoofysiologiske prob-
lemstillinger: Maria Wilson om ultra-
lydsdetektion hos fisk (s.16), Niels 
Bonde om fossile fisk fra Mexico og 
dinosaurer fra Kina (hhv s. 20 og 36), 

Giles Cuny om Thailands mesozoiske 
fauna, Tom Gilbert om kæmpeblæk-
sprutten Architeuthis, Kim Aaris-
Sørensen om pattedyr ved overgangen 
fra sidste istid, Martin Stein om arthro-
poder fra Sirius Passet, Morten Allen-
toft om DNA fra moafugle (s. 51), 
Carsten Kirkeby om mitter (s. 55) og 
Aslak Jørgensen om ferskvandslunge-
snegle. Ligeledes har vi haft foredrag 
over mere brede naturhistoriske emner: 
George Gibbs om New Zealands flora 
og fauna (s. 8), Jørn Madsen og Peter 
Gravlund om den polske Bialowieza-
skov og Biebza-floddals natur, Rein-
hardt Møbjerg Kristensen om Påskeøen 
(s. 26), Danny Eibye-Jacobsen og Niels 
Bonde om Atlas of Creation og Jørgen 
Olesen om saltvandshuler på Yucatan.  
Aftenmøderne har også dækket studier 
af menneskelige fortidsgenomer og hu-
mane/medicinske temaer: Morten Ras-
mussen om sekvenseringen af et 4000 
år gammelt grønlændergenom, Lars 
Nielsen om influenza og menneskets 
indflydelse på oprindelsen af pandemier 
og Bente Pakkenberg om antallet af 
hjerneceller hos mænd og kvinder. Vi 
har ydermere haft foredrag omhand-
lende økologiske netværk og klima-
forandringer på Grønland (Claus Ras-
mussen),  conservation og forskning i 
Østafrikanske skove (Neil Burgess), 
samt temaer fra geologiens/astronomi-
ens  og fysikkens verden: Henning 

Haack om meteoritter og solsystemets 
oprindelse, Steen Rasmusen om livets 
anden oprindelse og Lene Oddershede 
om optiske og magnetiske nanopin-
cetter. Herudover gæstede Jesper Hor-
sted og Ditte Weldingh med et foredrag 
om det nye Danmarks Akvarium i Kas-
trup Havn, og Jens Soelberg forelæste 
over hans etnobotaniske studier i Af-
ghanistans Wakhan-korridor efterfulgt 
af en rundvisning på Natur-medicinsk 
Museum.  Abdi Hedayath forelæste om 
konservering af hvaler (s.31) og rund-
viste i hval-samlingen på Statens Natur-
historiske Museum og foreningen har 
ydermere haft et ud-af-huset arrange-
ment til udstillingen ”Hvaler i Botanisk 
Have” med Peter Gravlund.  
 
Der har generelt været et pænt fremmø-
de til foredragene med et gennemsnit på 
omkring 33 deltagere per møde, dog 
med betydelig variation i deltagerantal-
let og med et minimum på 12 
mødedeltagere. Det bedst besøgte møde 
med omkring 120 deltagere var fore-
draget med Georg Gibbs fra Victoria 
University i Wellington, omhandlende 
New Zealands biologiske mangfoldig-
hed og geologiske historie: ”Do Ghosts 
of Gondwana really live in New Zea-
land today?”. Dr. Gibbs bidrager med 
en længere artikel omkring emnet i det-
te årsskrift (s.8).  
 

Der er liv i den gamle forening: Foreningen har i perioden afholdt 27 aftenmøder af høj kvalitet og med stor faglig bredde og 
3 ekskursioner/rejser. Vi har uddelt 4 rejselegater og det Schibbyeske Præmielegat til 2 yngre forskere. Herudover har for-
eningen fået ny hjemmeside og Danmarks Fauna er blevet digitaliseret.  
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Ekskursioner og rejser  
Den i 2009/2010 planlagte tur til 
Bilowieza-skoven og Biebrza-floddalen 
i Polen arrangeret af Jørn Madsen og 
Peter Gravlund begge formidlere ved 
Statens Naturhistoriske Museums blev 
afholdt 7.-15. maj 2011 efter at den i 
første omgang måtte aflyses. Turen bød 
på et bredt udvalg af Polens natur: Hvi-
de storke og skrigeørne i massevis, elge 
og diverse sjældne frøer, spurveugle 
samt bævere og visenter for de morgen-
friske. Perioden har desuden budt på to 
vellykkede ekskursioner med Niels 
Bonde som turleder. En dagstur til 
Stevns Klint den 2. oktober 2011 og en 
todages tur til Skåne i weekenden den 
16.-17. juni 2012. Rapporter over begge 
ture kan ses på siderne 71 og 73. 
 
Zoologisk Rejse- og Ekskursionsfond  
Bestyrelsen indkalder hvert efterår an-
søgninger til Zoologisk Rejse- og Eks-
kursionsfond. Ansøgningsfristen er 1. 
november og ansøgere kan forvente 
besked om evt. tildeling af rejsemidler 
medio december. Fondet har de senere 
år fortrinsvis støttet yngre DNF-med-
lemmers zoologiske studie- og indsam-
lingsrejser. Bestyrelsen uddelte i 2010 
to rejselegater. Lars Iversen modtog 
5.379 kr. til indsamling af vandkalve i 
Polen og Dennis Persson modtog 6.000 
kr. til indsamling af bjørnedyr ved Ros-
coff i Frankrig. I 2011 modtog Jeanne 
Hjort 5.000 kr. til en studietur til de 
Naturhistoriske museer i Washington 
DC og New York og William Nielsen 
fik tildelt 5.840 kr. til indsamling af 
bjørnedyr på Bornholm. Jeanne og Wil-
liam har begge bidraget med indlæg til 
dette årsskrift (s. 65 og 68). 
 
 

Schibbyeske Præmie  
Dansk Naturhistorisk Forening uddeler 
hvert år på generalforsamlingen i maj 
det Schibbyeske Præmielegat til en 
yngre forsker, skiftevis inden for felt-
erne zoologi, botanik og geologi/geo-
grafi (herunder palæontologi). 
Kandidaterne melder ikke sig selv, men 
indstilles til bestyrelsen af en person i 
det relevante miljø. Udover æren følger 
der 2.000 kr. med præmien.  
 
I 2011 var turen kommet til botanik og 
bestyrelsen besluttede at tildele prisen 
til Signe Normand for følgende arbejde: 
Normand S, Treier UA, Randin C, 
Vittoz P, Guisan A and Svenning J-C. 
2009. Importance of abiotic stress as a 
range-limit determinant for European 
plants: insights from species responses 
to climatic gradients. Global Ecology 
and Biogeography 18: 437-449. Signe 
har en spændende artikel omhandlende 
faktorer med betydning for de europæ-
iske plantearters nutidige udbredelser 
på side 59 i dette årsskrift.  
 
I 2012 var det de geologiske disciplin-
ers tur og valget faldt på Anders Anker 
Bjørk for en afhandling omhandlende 
klimaændringer og deres indvirkning på 
afsmeltning fra Grønlands Indlandsis: 
Bjørk AA, Kjær KH, Korsgaard NJ, 
Khan SA, Kjeldsen KK, Andresen CS, 
Box JE, Larsen NK and Funder S. 
2012. An aerial view of 80 years of 
climaterelated glacier fluc-tuations in 
southeast Greenland. Nature Geoscien-
ce 5: 427-432.  
Bjørk og medforfattere kombinerer i 
denne afhandling luftfotografier tilbage 
fra 1930’erne med nyere satellitbilleder 
og følger således udbredelsen af de Syd
-østgrønlandske gletsjere over en 80-

årig periode, hvilket gør arbejdet til den 
mest omfattende undersøgelse af sin art 
i både tid og rum.  
 
Bestyrelsen har besluttet at det Schib-
byeske Præmielegat for fremtiden slås 
bredt op indenfor naturhistorie. Turnus-
ordningen mellem botanik, zoo-logi og 
geologi vil således fra 2013 ikke længe-
re blive opretholdt. Beslutningen er 
truffet på baggrund af den interdicipli-
nære karakter, der ofte er kendetegn-
ende for forskningen i dag. Artikler der 
overlapper flere af de traditionelle na-
turhistoriske kategorier eller falder i 
mellem disse, vil således i fremtiden 
kunne vurderes med henblik på uddel-
ing af det Schibbyeske Præmielegat. 
 
Årsskrift  
Birgitte Haugan Ullerup er ny redaktør 
for årsskriftet. Bestyrelsen har besluttet 
at årsskriftet fortsat skal dække 2 år, 
dels for at spare Birgitte og dels for at 
mindske omkostningerne til henholds-
vis trykning og udsendelse af skriftet. 
Vores kasserer Lars Vilhelmsen har på 
baggrund af tilbud indhentet fra Vin-
derup Bogtrykkeri lavet følgende be-
regning for udgifter forbundet med ud-
givelse af årsskriftet. Tilbuddet på tryk-
ning af 600 eksemplarer lyder på 
34.100 kr. eksklusiv moms. Inklusiv 
moms (8.525 kr.) bliver trykkeudgifter-
ne i alt 42.625 kr. Foreningens udgifter 
til porto var i 2011 15.120,25 kr., 
hvoraf størstedelen gik til udsendelse af 
sidste årsskrift. Lars sætter skønsmæs-
sigt forsendelsesudgifterne for nærvær-
ende årsskrift til 12.000 kr. De samlede 
udgifter bliver da i alt 54.625 kr. Det er 
klart, at denne betydelige udgift ikke 
kan dækkes ved foreningens kontigent-
indtægter alene, som i 2011 udgjorde 
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35.970 kr. og selv med bidrag fra Tips- 
og lottomidler (25.000 kr. i 2011) står 
foreningen overfor en udfordring de 
kommende år, hvis vi fortsat vil udsen-
de denne større, farvelagte tryksag til 
foreningens medlemmer.  
 
Hjemmeside  
DNF har fået ny hjemmeside: 
www.snm.ku.dk/dnf. Vi havde i besty-
relsen længe haft et ønske om at ændre 
design, layout og indhold på vores no-
get forældede hjemmeside. Dette er nu 
sket med hjælp fra Leif Bolding, web-
master ved Biologisk Institut. Mødeka-
lenderen, ekstraordinære arrangemen-
ter, pludselige programændringer bliver 
annonceret på hjemmesiden og påmin-
delserne til hvert foredrag bliver ud-
sendt via e-mail af vores møderedak-
tør, Dennis Persson. Alle medlemmer 
opfordres til at tilmelde sig det elektro-
niske nyhedsbrev via hjemmesiden el-
ler alternativt indsende deres e-mail 
adresse til DNF@snm.ku.dk.  
 
Danmarks Fauna 
Der er fortsat salg af foreningens bind 
af Danmarks Fauna og i 2011 solgte vi 
42 stk. Mange bind af Danmarks Fauna 
findes dog ikke længere på foreningens 
lager. Derfor har Jakob Damgaard og 
Jos Kielgast henholdsvis tidligere og 
nuværende redaktør for Danmarks Fau-
na arbejdet på at få digitaliseret de førs-
te bind, så de kunne blive tilgængelige 
for alle med interesse for dansk na-
tur. Bestyrelsen gav i 2011 formel 
tilladelse til at Biodiversity Heritage 
Library (www.biodiversitylibrary.org) 
indscannede de første 81 bind af Dan-
marks Fauna, som således nu er tilgæn-
gelige i digitaliseret form. 
 

Bestyrelsens sammensætning 2010-
2012 
Bestyrelsens sammensætning efter det 
konstituerende møde d. 28. maj 2010 
fremgår af oversigten i sidste årsskrift 
(nr. 19/20) og sammensætningen efter 
generalforsamlinger og konstituerende 
møder i henholdsvis 2011 og 2012 
fremgår af oversigten i dette årsskrift 
(s.110 og 111).  
 
Ved generalforsamlingen d. 12. maj 
2011 udtrådte Jørgen Olesen af DNFs 
bestyrelse efter at have siddet i besty-
relsen i alt 12 år, de fem som formand 
(2006-2011). Jørgen har gennem årene 
ydet en stor indsats for foreningen. Han 
har udover formandsposten bl.a. været 
møderedaktør og næstformand, og har 
ikke mindst lagt et stort arbejde i års-
skriftet, som han gennem en årrække 
har redigeret (årsskrift nr. 16/17, nr. 18 
og nr. 19/20). Ligeledes udtrådte Carl 
Kinze af bestyrelsen ved generalfor-
samlingen i 2011. Carl har bl.a. haft 
bestyrelsesposter som ekskursionsleder 
og næstformand. Jeg vil hermed på for-
eningens vegne sige stor tak til både 
Jørgen og Carl for deres mangeårige 
indsats. To nye medlemmer blev ind-
valgt, Birgitte Haugan Ullerup og 
Dennis Persson og undertegnede over-
tog formandsposten, efter bestyrelsens 
konstituerende møde d. 13. maj 2011.  
 
Bestyrelsen har i perioden fra det kon-
stituerende møde i maj 2010 og frem til 
generalforsamlingen i maj 2012 afholdt 
14 møder i alt, svarende til 4 møder i 
forbindelse med hver efterårssæson og 
3 møder i forbindelse med hver af for-
årssæsonerne.  
 
 

Ved generalforsamlingen d. 10. maj 
2012 udtrådte Andreas Kelager og Ja-
kob Damgaard af bestyrelsen, mens 
Søren Enghoff-Poulsen blev indvalgt. 
Andreas har i gennem de seneste år 
redigeret vores mødeprogram og han 
har herudover været primus motor for 
etableringen af foreningens nye hjem-
meside. Jakob har været redaktør for 
Danmarks Fauna og har bidraget med 
kontakt til interessante foredragsholde-
re (bla. Georg Gibbs). Hermed på 
foreningens vegne et stort tak til både 
Andreas og Jakob for deres indsats.  
 
DNFs bestyrelse ser efter foreningens 
generalforsamling 2012 og bestyrelsens 
konstituerende møde d. 7 juni 2012, 
således ud: Anders Galatius (webredak-
tør), Birgitte Haugan Ullerup (redaktør 
for årsskriftet), Dennis Persson (møder-
edaktør), Jos Kielgast (redaktør Dan-
marks Fauna), Lars Vilhelmsen (kas-
serer), Niels Bonde (næstformand & 
rejser og ekskursioner), Søren Enghoff-
Poulsen (studenterrepræsentant) og 
Nadja Møbjerg (formand). Herudover 
er Jytte Fredskov fortsat tilknyttet be-
styrelsen som sekretær. Jette Eibye-
Jacobsen har desuden tilbudt bestyrel-
sen sin hjælp og bidrager med indkøb 
af vand til foreningens aftenmøder. 
Hun har ydermere været en stor hjælp i 
forbindelse med korrekturlæsning af 
nærværende årsskrift. Bestyrelsen vil 
foreslå at Jette formelt indvælges i be-
styrelsen ved den kommende general-
forsamlingen. Tak til Jer alle for godt 
samarbejde omkring formidling og 
fastholdelse/forøgelse af interessen for 
naturhistorien.  
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Af Dr. George Gibbs 

Victoria University 

Wellington 

New Zealand 

 
Introduction 

To quote from Giribet & Boyer, 2010: 
‘New Zealand is, without doubt one of 
the most fascinating archipelagos in the 
world’.  Its global position, geological 
history and remarkably endemic biota 
give it a world-wide interest, especially 
from historical biogeographers like 
Gareth Nelson (1975) who said 
‘explain New Zealand and the world 
falls into place around it’.  This interest 
has reached a peak over the last decade, 
initiated by the provocative claim by 
two geologists that perhaps no land 
survived inundation at the end of the 
Oligocene. The implications of this 
statement for the ‘ghosts of Gond-
wana’ (Gibbs, 2006) have stimulated a 
heated debate, leading to many signifi-
cant advances in our understanding of 
New Zealand’s fauna and flora.  
 
There is no dispute over New Zealand’s 
geological links with the great southern 
continent of Gondwana. Present-day 
New Zealand rises to a maximum of 
3754m above sea-level from the 93% 
submerged tectonic plate of Zealandia 
(Fig. 1.), which itself represents an area 
of about half that of Australia. 
Apart from a few small islands (Lord 
Howe, Norfolk, Chathams, and NZ’s 

Subantarctic Islands), the only other 
major Zealandian land is the island of 
New Caledonia on its northern margin.  
This continental block separated from 
the remainder of eastern Gondwana 80-
60 million years ago (MY) as the Tas-
man Seafloor opened apart like a zip-
fastener.  What was the fate of the Cre-
taceous land-based cargo of Gond-
wanan animals and plants (i.e. the an-
cestors of today’s ‘ghosts’) carried into 
SW Pacific isolation for the next 60 
million years? The quest for solutions 
to this question has become a focus of 
heated debate over the past decade. A 

scientific debate fuelled by an absence 
of evidence; but a debate which has 
provided some significant leaps for-
ward which are reviewed here. 
 
The Oligocene drowning hy-
pothesis 
Today, the modern islands of New Zea-
land are topographically varied, with a 
benign temperate climate and populated 
by a fascinating fauna and flora charac-
teristic of the southern hemisphere con-
tinents but with a distinctive endemic 
character of their own. To trace the 
palaeo-history of modern New Zea-
land’s life and land requires combined 
input from both geologists and biolo-
gists – and there has been no shortage 
of ideas. The geological interpretation 
describes the large, but rather thin, Zea-
landia plate drifting eastwards into iso-
lation. Its thickness is crucial, because 
thick continental plates ‘float’ high but 
thin ones tend to sink. This one was 
much thinner than the Australian or 
Antarctic plates from which it separated 
and hence is deemed to have slowly 
sunk below the waves throughout its 
history, posing potential problems for 
its terrestrial biota.  The reduction of 
land to a minimum has been postulated 
since the 1870s, due to the existence of 
extensive sheets of marine Oligocene 
limestones around New Zealand. In 
1995, as a result of molecular studies 
on the flightless ratite bird fauna (kiwi 
and moa) and the ‘NZ wrens’, the end 
of the Oligocene was interpreted as a 
genetic ‘bottleneck’ for its surviving 

New Zealand: do the ghosts of Gondwana survive there today? 

Baseret på foredrag afholdt i foreningen d. 16. september 2010. 
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Fig. 1.  Map of the continent of Zealandia as it 
is represented today (outline in red). Islands 
are shown in green, with shallow continental 
shelf regions pink and ocean floor blue 
(Trewick, 2007). 
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biota (Cooper and Cooper, 1995), con-
fined to a few small islands. Then came 
the bombshell – two geologists, 
Hamish Campbell and Chuck Landis 
(2001) proposed that inundation might 
have been total. For the terrestrial biota, 
there is a quantum leap between a bot-
tleneck and total elimination! Total 
inundation implies total extinction of 
the Gondwanan biota. The debate 
around the ‘Oligocene drowning of 
New Zealand’ took on a new dimension 
which has stimulated research and 
raised speculation to new heights. 
 

Geology 

At this point it is useful to briefly re-
view the current geological viewpoint.  
We now refer to the land that existed 
prior to the ‘drowning’ as ‘Zealandia’ 

9 

BOX I   NEW ZEALAND’S ENDEMIC ‘WRENS’ 
The passerine family Acanthisittidae, comprise just seven 
species, five of which are now extinct – one since 1972 – the 
victims of rat invasions since human settlement. None were 
strong fliers and four  of the extinct species, judged from 
recent fossil bones, are thought to have been flightless, a 
characteristic found in only one other of the world’s 5,000+ 
species of passerines.  These tiny (6-20g) insectivorous birds 
spend their time actively foraging on the ground and along 
branches and tree trunks for their insect prey.  Molecular 
research has found that this family, which seem so unlike 
other passerines, are the sole surviving members of a sister-
group to all other living passerines.  The age of the lineage 
and the timing of its arrival in New Zealand remain unset-
tled. The surviving species are the rifleman, Acanthisitta 
chloris, a relatively common bird in forested regions 
throughout New Zealand, and the rock wren, Xenicus gil-
viventris, which is confined to alpine regions of South Island and considered vulnerable. 

Rockwren, Xenicus gilviventris.  Photo: Rod Morris 

Fig. 2.  New Zealand climbing rata, Metrosideros fulgens, representastive of a genus that is likely 
to have survived through the Oligocene‘drowning’. Photo George Gibbs.  
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in order to distinguish it from the mod-
ern land of ‘New Zealand’ which has 
been uplifted since that time. Once the 
seafloor spreading ceased at about 60 
MY and the plate boundary between 
Australia and Zealandia became sutured 
together, the Zealandia continent en-
joyed a very long period of stability 
with a ‘passive plate boundary’ (i.e. 
lacking tectonic activity) to the east.  
The land was of low topographic pro-
file, with good rainfall and very warm 
temperatures during the Eocene. The 
fossil pollen record tells the story of a 
stable, lush, moist forest environment 
with little regional differentiation 
throughout that time. Toward the end, 
many of the present plant genera were 
present (e.g. Coprosma, Metrosideros, 
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Fuchsia) (Fig. 2) as well as forests of 
Nothofagus, tree ferns and conifers but 
unfortunately, no animal fossils have  
been found to reveal the nature of the 
fauna of Zealandia. Coal measures laid 
down at this time reflect the lack of 
topographical relief as New Zealand 
slowly subsided into the sea. However, 
the dormant plate boundary between the 
Pacific and Australian Plates, which 
had lain far to the east during this pe-
riod, became activated and began to 
influence the Zealandian region at 
about 27-22 MY – a stage the local 
geologists call the Waitakian.  This 
activity kicked off volcanism and the 
initiation of the Alpine Fault, with a 
new plate boundary which now ran 
right through the middle of present-day 

New Zealand.  Pressure between the 
plates forced the land to rise from the 
sea and be torn by earthquakes.  The 
mountains and landscapes of modern 
New Zealand were born and uplifted.  
 
Molecular phylogenetics comes 
of age 
Molecular biologists entered the 
‘drowning debate’, stimulated by the 
total drowning concept, and set about 
reviewing previous phylogenetic stud-
ies of New Zealand organisms and ini-
tiating new research.  The classic 
Gondwanan relicts were re-analysed 
with some surprising outcomes.  For 
example the modern New Zealand re-
presentatives of southern beeches, Not-
hofagus, long regarded as a bastion of 
southern hemisphere historical bio-
geography, and a key element in the 
development of the continental drift 
hypothesis, were shown to have proba-
bly dispersed across the Tasman Sea at 
about the time of the drowning’ (Knapp 
et al., 2005). Eocene pollen morphs, 
although identified as Nothofagus, were 
of parental types, different from those 
that prevail today. Evolution and dis-
persal can occur, without necessarily 
being revealed by pollen types. The 
flightless ratite birds, i.e. kiwi (5 spe-
cies)and moa (9 species) in New Zea-
land; emu (1 species) and cassowary (3 
species) in Australia and New Guinea; 
ostrich (2 species)in Africa; rhea (2 
species) in South America; likewise a 
focal part of the southern bio-
geographic scenario, were being re-
analysed, ultimately to suggest that the 
highly derived kiwi may have had 
wings when it diverged from its Aus-
tralian sisters emu and cassowary and 

Fig. 3.  The giant Mt Cook buttercup, Ranunculus lyalii, a genus which represents a post-
Oligocene example of colonisation by trans-oceanic dispersal (about 2 MY ago) and radiation with 
an alpine lineage of about 20 species today. Photo George Gibbs. 
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been able to fly to New Zealand after 
the drowning (Phillips et al 2010). In 
this study, however, the extinct moa 
group had reached New Zealand much 
earlier, long before the drowning and 
had diversified into six genera by the 
time they went extinct.  The overall 
result of an intensive focus on molecu-
lar phylogeny was the conclusion (by 
molecular biologists) that most, if not 
all lineages of both plants and animals 
that had been studied, were compatible 
with the view that they could have 
colonised modern New Zealand in post-
Oligocene drowning times.  In terms of 
the vicariance vs dispersal debate 
which has permeated biogeography for 
decades, it appears that the islands of 
New Zealand have largely been popu-

lated by dispersal.  This is particularly 
true of the alpine biota, which have 
been adapting and radiating over the 
past 5-2 MY as the mountains rose to 
their present heights (Fig. 3). 
Headlines proclaiming the drowning 
debate with titles like ‘Goodbye Gond-
wana’ (McGlone, 2005) and ‘Hello 
New Zealand’ (Trewick, 2007) ap-
peared as the debate gathered momen-
tum.  Like never before, it brought to 
light the undeniable fact that so many 
of New Zealand’s plants and many of 
the animal groups have arrived rela-
tively recently in geological terms and 
radiated dramatically in the ever-
changing topography of the Neogene as 
they adapted to a new geography with 
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pronounced topographic and latitudinal 
differentiation.  
 
The fate of the ‘Gondwanan 
ghosts’ 
Some molecular biologists remained 
unconvinced and revealed animal 
groups that failed to support the totality 
of drowning. Many of these animals 

Fig. 4.  Peripatoides novae-zealandiae, one of the more common species of onychophoran living in New Zealand today.  Photo Kellar Autumn. 

Fig. 5. New Zealand’s archaeobatrachian frog, Leiopelma archeri, a terrestrial Gondwanan survi-
vor.  These frogs and their sister-group, Ascaphus, in North America, are the sister-group to all 
other living frogs with a fossil-calibrated history extending from mid-Jurassic prior to break-up of 
Pangaea. The male guards the developing eggs, containing the tadpole stage, until they hatch into 
froglets.  Photo Rod Morris. 
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were obscure invertebrate taxa, flight-
less denizens of mosses and leaf-litter 
zones.  Giribet & Boyer, 2010 provided 
examples of mite harvestmen 
(Pettalidae), centipedes (Cratero-
stigmus), stone centipedes (Parala-
mycetes), and Peripatopsidae (e.g. Fig. 
4), all of which contradict the proposal 
of total submersion.  In the vertebrates, 
the oft-quoted examples of New Zea-
land’s archaic fauna – tuatara 
(Sphenodontida) and frogs (Leiopel-

matidae) (Fig. 5) remained as a chal-
lenge to the drowning hypothesis. But 
can the debate be settled by molecules 
alone? 
 
Discoveries of animal fossil de-
posits 
What about the fossil record?  Despite 
the progress and confidence in molecu-
lar phylogenetic research, there is no 
substitute for fossils. They provide both 
direct evidence for the existence of 

specific taxa at a time in history, as 
well as calibration points for the dating 
of molecular studies. Biologists have 
responded by re-examining the New 
Zealand fossil record with fresh zeal.  
The fossil pollen record is the only 
good window on Zealandian life-forms 
during the 55 MY of Zealandian his-
tory. Strangely, this continuous well-
documented record of terrestrial plant 
life throughout the Cretaceous and Ce-
nozoic has never been seriously chal-
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BOX II   JAW MOTHS – TINY MOTHS WITH A 
DEEP HISTORY 
These pollen and spore-feeding moths  of the family Microp-
terigidae have a well-supported fossil history extending to 140 
MY (Jurassic times) and a phylogeny implying they are the 
sister-group to all other Lepidoptera.  With their world-wide 
distribution and rich diversity (over 180 species)  they  provide 
an ideal group for historical biogeographic study.  There are 
five distinct lineages within the family, each distributed over a 
discrete geographic region and one of those lineages, the genus 
Sabatinca, is confined to the continental  plate of Zealandia.  
The nearest relatives of this lineage are distributed  around the 
southern hemisphere – Southern Africa, Madagascar, Australia, 
Chile and Costa Rica. Recent molecular research (Gibbs & Lees 
(in press) ) has confirmed these details and provides the follow-
ing tentative scenario of  the Sabatinca lineage evolving over 
Zealandia.  At about 90-80 MY, diversification of  the Sabat-
inca lineage began on what is assumed to have been extensive Zealandian land, as the Tasman Sea opened. During the Eocene 
the genus  commenced diversification at about 52 MY, on land that would ultimately contribute to the modern island of New 
Caledonia when it rose from the sea at the end of the Eocene (35 MY).  On this island, it found itself in paradise and 
‘explosively’ radiated to produce more than 60 species which survive on that small island today.  These timing estimates, in-
evitably tentative, imply that forested lands  supporting a rich hepatic flora, on which the larvae of Sabatinca depend, have 
always existed somewhere on Zealandia and that prior to the high sea-levels at the end of the Oligocene, these might have 
been quite extensive, sufficient to allow a cryptic terrestrial fauna to disperse between New Zealand and New Caledonia.  The 
latest findings of high floristic diversity in the New Zealand region, at a point in history where a bottleneck had been postu-
lated earlier, provide some corrobation for the scenario outlined above. 

The large New Caledonian jaw-moth Sabatinca kristenseni (5 mm), 
exhibiting a colour pattern which mimics the head view of a salticid 
spider, one of its predators. The untested interpretation is that the 
spider will be stimulated to the moth, rather than jumping at it as it 
would for prey. Photo: George Gibbs. 
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marine mosasaurs, ichthyosaurs and 
plesiosaurs, which were extinguished, 
along with those of the rest of the 
world, when the Cretaceous Period 
ended at 65 MY. However, a break-
through began in the 1980s when ge-
ologists Barry Douglas and Jon 
Lindqvist discovered an early Miocene 
lake bed deposit at St Bathans in central 
Otago, known as the Manuherikia for-
mation, and in it found a crocodylian 
fossil, probably of an eusuchian croco-
dile.  This site has been developed fur-
ther year by year and is proving by far 
the most significant discovery to date 
for vertebrate fossils over the time pe-
riod 19-16 MY (i.e. soon after the 

‘drowning’).  Another treasure-house, 
also in Otago, is a maar lake deposit 
which actually spans the crucial Wai-
takian stage of the hypothesised maxi-
mum drowning.  These two sites have  
produced a wealth of new fossils which 
are still being found and described.   
 
Most significant has been documenta-
tion that virtually all of the ‘special’ 
New Zealand animals, and more, were 
present as the land began to rise and 
join the Zealandian islands together. 
One exciting discovery has been the 
finding of a small terrestrial non-
marsupial mammal that lived here at 
the time (Worthy et al., 2006), thus 

lenged to reveal evidence of the Oligo-
cene drowning.  
One might have expected a total break 
in the terrestrial sequence to be clear-
cut from the point in time where a new 
flora begins to be established as a result 
of random dispersal. Yet although dis-
crimination of pollen at species level is 
not feasible, there has been no serious 
challenge to the drowning hypothesis 
based on discontinuity of pollen across 
the time period. New evidence, stimu-
lated by the hypothesis and reviewed 
below, shows why.    
Prior to the last ten years, the only 
known terrestrial animal fossils of this 
period were some land dinosaurs and 

BOX III   RECENT ALPINE DIVERSIFICATION 
The drowning hypothesis added a new dimension to molecular phylogenetic research on New Zealand organisms.  Each case 
study was scrutinised for its contribution to the debate. Foremost in the studies that revealed post-drowning colonisation was 
the alpine biota.  One of these studies was an investigation of a group of alpine daisies – the Gnaphaliae – (Breitweiser et al, 
1999).  They subjected several types of highly specialised high alpine daisies, referred to distinct endemic genera, to phyloge-
netic analysis.  The conclusion that NZ edelweiss (Leucogenes) and the remarkable woolly vegetable sheep (Haastia), a com-
pacted woody shrub up to 2m across with tightly-packed branches and closely overlapping leaves, shared the same ancestor 
no more than 2 MY ago, demonstrates the extreme selection pressure that this new environment was exerting on the biota. 

North Island edelweiss, Leucogenes leontopodium South Island vegetable sheep, Haastia pulvinarius 



 

Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift nr. 21 og 22 – 2010/2011 og 2011/2012   

14 

This recent and very rich haul of Mio-
cene fossils from a shallow freshwater 
lake bed, stresses that New Zealand’s 
vertebrate fauna at that time was more 
diverse than it is today and contained 
all the ‘iconic’ elements that we cite 
today.  That it was only a few million 
years after the postulated total drown-
ing, implies that perhaps there has al-
ways been land somewhere on the New 
Zealand footprint. And perhaps, with 
the recent revelations from palynology 
discussed below, we now have a 
glimpse of the ghosts of Gondwana 
surviving through the Oligocene until 
today. 
 
Closure of the drowning de-
bate? 
A fresh line of evidence has now come 
to light from the efforts of palynolo-
gists, driven by the challenge of the 
drowning hypothesis. In November 
2011, I attended a Geosciences of New 
Zealand conference, with a special ses-
sion devoted to ‘NZ Oligocene-
Miocene Paleogeography’.  Most nota-
ble was an oral paper from Dallas Mil-
denhall and colleagues (unpublished), 
on the results of fossil pollen surveys 
done at locations selected specifically 
to cover the crucial Waitakian stage 
(i.e. right through the 27-22 MY se-
quence when terrestrial sediments were 
almost non-existent). In brief and with-
out all the details, they sampled from 
the interface between coal measures 
and marine sediments, from a mid- 
North Island location (39°S) and a farm 
paddock in the far south of South Island 
(46°S), with at least one other sample 
in-between.  Their data show ‘an ex-
tremely diverse’ terrestrial flora (180 

types of pollens and spores) ‘far higher 
than today’. Some locations contained 
layers of shallow marine deposits inter-
leaved with terrestrial, indicating cyclic 
changes between estuarine and terres-
trial. The diversity of sub-tropical 
plants suggests no evidence of stress 
caused by a genetic bottleneck. These 
results, together with the outcome of 
four research reports on Oligocene-
Miocene sedimentation geology, unani-
mously indicated that wherever marine 
sediments were accumulating, there 
was evidence of nearby land.  Terres-
trial contamination, usually in the form 
of quartz grains, characterises the ma-
rine rocks of Waitakian New Zealand. 
In short, there is no evidence of com-
plete inundation. The focus of the de-
bate must surely be moved from 
whether any land remained, to how 
extensive the land might have  
been during this period of fluctuating 
sea-levels and islands – i.e. the ‘maps 
of the past’.   
 
Conclusions 
Armed with all this new understanding 
of the early Miocene, and its life, we 
are faced with a biological conundrum. 
Was it a period of diversification and 
speciation, driven by the sub-tropical 
climate and a multitude of shifting is-
lands? … Or was it a time of mass ex-
tinction followed by frantic colonisa-
tion by an entirely new biota dispersing 
across the ocean and radiating on a new 
land? The two diametrically opposed 
possibilities have yet to be debated.  It 
should be an interesting time as the 
focus shifts and a fresh challenge 
emerges for explaining the composition 
of the New Zealand biota. 
.  

defying the mammal-free status pro-
claimed for New Zealand prior to hu-
man settlement. Whether this ‘ghost 
mammal’ survived beyond the Miocene 
is unknown and it certainly did not con-
tribute to the dominance of mammals in 
the world today. The absence of monot-
remes (the egg-laying mammals) in 
New Zealand has never been satisfacto-
rily explained; certainly there was a 
potential for them to have been among 
the early Zealandian biota. Four distinct 
bat taxa, all considered to have been 
Cenozoic immigrants, have been found 
at St Bathans, representatives of three 
families of bats (including Mystacini-
dae and Vespertilionidae and one re-
lated to the wider Noctilionoidea). 
These fossils indicate a loss of bat di-
versity between early Miocene and to-
day. Among the other present-day ver-
tebrate groups, are fossils from St 
Bathans not only of the extant NZ frogs 
(Leiopelma) (Fig. 5) but also of a prob-
able neobatrachian frog, a tuatara (?
Sphenodon), a gecko (?Hoplodactylus) 
and a skink (?Oligosoma). Freshwater 
fishes are abundant in both fossil de-
posits, with 14 species described repre-
senting the families Eleotridae, Galaxii-
dae, Retropinnidae, all extant today as 
well as a perciform fish, no longer rep-
resented in New Zealand.  A rich fauna 
of Miocene bird-life found at St 
Bathans totals 31 species, including 
many waterfowl, geese, and song birds, 
even a diving petrel, as well as kiwi, 
moa egg-shell, and the archaic taxa like 
an Aptornithid, the first record of Pa-
laelodus, NZ wrens (Acanthisittidae) 
(see Box I), parrots, a heron (Ardeidae), 
wattle birds (Callaeatidae) and stichbird 
(Notiomysitidae). 
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Introduktion 
Tandhvaler (Odontoceti) består af fami-
lierne: Kaskelotter, dværgkaskelotter, 
floddelfiner, oceaniske delfiner, nar-
hvaler, næbhvaler og marsvin. Kaske-
lotten er den største af tandhvalerne og 
kan blive op mod 20 meter lang og veje 
over 50 tons. En af de mindste af tand-
hvalerne er marsvinet, som også er den 
eneste tandhval, der yngler i danske 
farvande. Marsvinet kan blive 1,7 meter 
og veje op mod 75 kg.  Tandhvalerne er 
vigtige topprædatorer i de marine mil-
jøer og inkluderer en bred vifte af både 
fisk og blæksprutter i deres diæt. Man 
har estimeret, at den årlige biomasse, 
som tandhvalerne tilsammen æder, 
langt overstiger det globale kommerci-
elle fiskeri.  Man kan derfor forestille 
sig, at med den enorme biomasse, som 
tandhvalerne spiser, så placerer de et 
væsentligt selektionstryk på byttedyre-
ne i forhold til, at udvikle en evne til at 
reducere eller undgå prædation fra 
tandhvalerne. 
Vores viden om interaktionen mellem 
tandhvaler og deres bytte er dog be-
grænset, da flere af specielt de større 
arter af tandhvaler jager på meget dybt 

vand og dermed gør det svært at studere 
dem. Men det dybe vand sætter også 
begrænsninger for tandhvalerne, og for 
hvilke sanser tandhvalerne kan bruge, 
når de jager på op mod flere kilometers 
dybde. De kan f.eks. ikke bruge synet, 
da lyset kun trænger ned gennem de 
øverste få hundrede meters dybde. I 
stedet for at bruge synet, bruger tand-
hvalerne lyd i form af ekkolokalisering 
til at finde og fange byttedyr. Ekkolo-
kalisering består i, at de udsender inten-
se ultralydssignaler (>20 kHz) og lytter 
efter ekkoer, der reflekteres fra potenti-
elle byttedyr. De reflekterede ekkoer 
samles op via tandhvalens underkæbe 
og overføres til det indre øre. Nyere 
optagelser med undervandsmikrofoner 
og små akustiske målepakker sat på 
tandhvalerne med sugekopper har givet 
værdifulde informationer om tandhva-
lernes akustiske adfærd under fødesøg-
ningsdyk. Med disse optagelser begyn-
der vi at få et indblik i hvalernes ver-
den, og hvilke lyde de eksponerer deres 
byttedyr for under en byttefangst.  
 
Tandhvalen udsender kraftige 
ultralyde for at finde bytte 
En tandhval der jager, udsender intense, 
korte ultralydssignaler i frekvensområ-
det 15 kHz til 130 kHz. Kaskelotten 
opererer i området 15-20 kHz, og de 
små tandhvaler, som f.eks. marsvinet, 
udsender lyde med en centerfrekvens 
omkring 130 kHz. Hvor hurtigt tand-

hvalerne klikker, afhænger af afstanden 
til byttedyret; jo tættere på byttedyret, 
jo hurtigere klikker tandhvalen. Umid-
delbart før tandhvalen angriber byttet, 
kan den udsende over 200 klik i sekun-
det, hvilket giver den en meget hurtig 
opdatering på byttedyrets position. Det 
udsendte lydtryk kan for delfinerne og 
de større tandhvaler overstige 220 dB re 
1 μPa. Kaskelotten er blevet målt til at 
udsende et lydtryk på op mod 235 dB re 
1 μPa, hvilket er ekstremt kraftigt, fak-
tisk det kraftigste lydtryk målt fra noget 
dyr. Denne opdagelse har derfor også 
ført til spekulationer om, at tandhvaler-
ne lammer deres bytte med lyden for 
dermed at facilitere byttefangst. Denne 
såkaldte ”Big Bang”-teori er besnæren-
de, da den foruden at forklare, hvorfor 
tandhvaler producerer så kraftige lyde, 
samtidig kan give en forklaring på, 
hvordan en flere tons tung forholdsvist 
langsom kaskelot kan fange flere hund-
rede mindre, hurtigt-svømmende bytte-
dyr på en dag. 
 
Big Bang eller ej? 
Om tandhvalerne rent faktisk lammer 
deres bytte er svært at undersøge, når 
de som f.eks. kaskelotten jager på op til 
flere kilometers dybde, men i de senere 
år har teknologien gjort det muligt at 
genskabe ultralyde med lydtryk, der 
efterligner de meget kraftige lyde, som 
tandhvalerne udsætter deres byttedyr 
for. Baseret på laboratorieforsøg har 

Ultralydshørelse hos fisk – en forsvarsmekanisme mod de  
ekkolokaliserende tandhvaler?  

Baseret på foredrag afholdt i foreningen d. 30. september 2010. 
Forfatteren modtog DNF’s Schibbyeske Præmie i 2010 
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man fundet, at hverken fisk med eller 
uden svømmeblære samt blæksprutter, 
som den tiarmede blæksprutte Loligo 
pealeii (Fig.1) bliver påvirket af de 
ekstreme lydtryk. Yderligere har man 
vha. målepakker sat på kaskelotter ob-
serveret, at kaskelotter i nogle bytte-
fangst-situationer jagter deres byttedyr 
over betydelige afstande.  Dermed er 
der ingen beviser, der bekræfter ”Big 
Bang”-teorien. Tandhvalerne lammer 
altså ikke deres byttedyr, men forskning 
understøtter i højere grad, at de intense 
ultralyde er til for at optimere række-
vidden af deres biosonar-system. 
 
Flagermus og deres byttedyr 
At anvende intense ultralyde virker til 
at være den optimale måde for tandhva-
lerne til at finde føde på dybt vand eller 
i vand med lav sigtbarhed. Der er dog 
også en ulempe ved at udsende de me-
get intense ultralyde, da det kan advare 
byttedyrene om, at de er i overhængen-
de fare, såfremt byttedyrene da kan 
høre ultralydssignalerne. 
Et kort øjeblik forlader vi vandet, da 
man over vandet finder en tilsvarende 
akustisk interaktion mellem flagermus 
og deres byttedyr. Ligesom tandhvalen 
anvender flagermusen ekkolokalisering 
til at finde og fange byttedyr. Flager-
musene spiser mange forskellige natak-
tive insekter og prædationstrykket fra 
flagermusene er så intenst, at i mindst 6 
insektordener er der via konvergent 
evolution udviklet forskellige typer 
ører, der kan høre flagermusens ultra-
lydsskrig.  Yderligere udviser de ultra-
lydshørende insekter en meget kraftig 
flugt-adfærd, når de hører ultralyde. 
Kenneth Roeder, som var pioner inden 
for forskning af ultralyd-hørelse hos 
insekter, udførte i 60’erne klassiske 

adfærdsstudier på natsværmere. Han 
fandt, at ikke nok med at natsværmerne 
udviser en flugtrespons, når de udsættes 
for flagermusens ekkolokaliserings-
skrig, så har de et yderst diverst re-
sponsmønster, som er nøje korreleret 
med intensiteten af ultralydssignalerne 
og dermed, hvor tæt på flagermusen er. 
Hvis flagermusskriget er svagt, vil nat-
sværmeren ændre flyveretning, så den 
flyver væk fra flagermusen, samtidig 
med at den øger flyvehastigheden en 
smule. Hvis lyden derimod er kraftig og 
dermed simulerer en flagermus tæt på, 
vil natsværmeren lave et ”power dive”, 
hvor den styrtdykker mod jorden, og 
efterfølgende bliver der, indtil faren er 
drevet over. Denne form for ”power 
dive” ses også hos andre insekter, som 
f.eks. vist på figur 2, som viser en sam-
ling billeder taget i det øjeblik, hvor en 
dværgflagermus (Pipistrellus pipistrel-
lus) forsøger at fange en guldøje 
(Chrysopa carnea).  Billedet viser, at 
angrebet mislykkedes, da guldøjen ud-
føre en undvigemanøvre og dermed 
undslipper flagermusen. Det ser ud til, 
at denne strategi er et effektivt værn 
mod de ultralydsskrigende flagermus, 

da man ved undersøgelser af maveind-
hold fra flagermus finder 40 % færre 
ultralydshørende insekter i forhold til 
insekter, der ikke kan høre ultralyd. De 
forskellige elementer til trods, er det 
fristende at forstille sig, at man finder 
en tilsvarende evne hos nogle af de 
marine byttedyr, som tandhvalen spiser. 
 
 
Hvad kan tandhvalernes bytte 
høre? 
Fisk og blæksprutter har ikke et ydre 
øre, men de har et par vedudviklede 
indre ører, som har mange ligheder med 
ørene fra andre hvirveldyr. Fiskeøret 
består af en labyrint, der kan opdeles i 
tre buegange og tre macula-afsnit: Utri-
culus, sacculus og lagena (hos pattedyr 
finder man ikke en lagena, men i stedet 
for en cochlea, som er det egentlige 
høreorgan hos pattedyr). Ved basen af 
buegangene samt i macula-afsnittene 
finder man samlinger af hårceller, som 
er sanseelement, der ved mekanisk på-
virkning, sender besked videre op i 
centralnervesystemet. Buegangene samt 
macula-afsnittene er ligevægtsorganer, 
men hos fiskene er macula-afsnittene 

Figur 1: Den tiarmede blæksprutte; Loligo pealeii (foto: Maria Wilson). 
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også involveret i hørelse. Langt de fle-
ste arter af fisk og blæksprutter kan kun 
høre lyde ved meget lavere frekvenser 
end de lyde, som hvalerne udsender. 
Selv for fiskearter med luftfyldte struk-
turer forbundet med deres øre (som 
virker som en forstærker, der giver dem 
en mere følsom høresans samtidig med, 
at det gør dem i stand til at høre højere 
frekvenser) er deres hørelse begrænset 
til lyde under 5 kHz.  
Ud over det indre øre, har både fisk og 
blæksprutter en sidelinje, som sidder på 
kropsoverfladen. Udformningen af 
sidelinjen varierer fra art til art. Hos 
guldfisken, som vist på figur 3, løber 
sidelinjen fra haleroden til gællelågets 
overkant. Hos f.eks. sildefisk derimod, 
er sidelinjen begrænset til hovedet. San-
seelementet i sidelinjen er identisk med 
sanse-elementet i øret, og udgøres af 
hårceller, som sidder i små klynger og 
kaldes for neuromaster. Sidelinjen gør 
fiskene i stand til at føle vandbevægel-
ser, som f.eks. bevægelserne fra en na-
bofisk i en sildestime eller en rovfisk på 
nært hold. Disse stimuli kan også be-
skrives som meget lavfrekvente lyde 

(<100Hz), da lyd og vibration blot er to 
sider af samme sag.   
Nyere studier har vist, at sildefisk (sild, 
shad, menhaden, ansjoser og sardiner), 
som tilhører underfamilien Alosinae 
(her iblandt stavsild og majsild, som vi 
finder i de danske farvande), har en 
enorm spændvidde i, hvilke frekvenser 
de kan høre. De kan høre fra infralyde 
(<20 Hz) til langt ind i ultralydsområ-
det (>20 kHz) helt op omkring 200 kHz 
og opfatter dermed det største spænd i 
frekvenser for nogen dyr. Deres ultra-
lydshørelse er sammenfaldende med det 
område, hvor størstedelen af energien i 
tandhvalernes ekkolokaliseringsklik 
findes. Det er derfor nærliggende at tro, 
at fiskene bruger deres ultralydshørelse 
til at høre de lyde, som udsendes af 
tandhvalerne når de jager og således 
forsøge at opdage tandhvalen, før den 
kommer for tæt på og dermed reducere 
risikoen for at blive spist. 
Men en ting er at være i stand til at høre 
tandhvalernes ekkolokaliseringsklik, 
noget andet er, hvordan Alosinaerne 
reagerer, når de udsættes for ekkoloka-
liseringsklik. Hvis de bruger deres ul-

tralydshørelse til at undgå at blive spist, 
vil man forvente, at de udviser en flugt-
respons, når de udsættes for ultralyden.  
Dette er netop, hvad adfærdsstudier 
udført i laboratorier viser. Når Alosi-
naerne udsættes for ultralyde, udviser 
de en meget klar flugt-respons, som er 
korreleret med intensiteten af de ud-
sendte signaler. Jo kraftigere signalerne 
er, dvs. jo tættere tandhvalen er på fi-
sken, jo kraftigere respons udviser fi-
skene, hvor de øger svømmehastighed, 
samtidig med at de svømmer direkte 
væk fra lydkilden.  Et adfærdsmønster, 
der er meget lig med, hvad vi ser hos de 
ultralydshørende insekter. De adfærds-
mæssige responstærskler er høje både 
for insekterne og fiskene, men kan af-
spejle en afvejning mellem at blive 
fanget og de omkostninger, der er for-
bundet med unødvendige undvigema-

Figur 2: Møde mellem en dværgflagermus og 
en guldøje. Guldøjen undviger flagermusen 
ved at lave et power dive mod jorden. Billedet 
er fremkommet ved at sammensmelte 6 bille-
der taget med 50 ms mellemrum (foto: Lee 
Miller). 

Figur 3: Sidelinjen hos en guldfisk farvet med 
methyl-grønt. Sidelinjen ses som mørke prik-
ker ned langs fiskens side, hvilket har givet 
ophav til navnet ”sidelinjen”. 
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nøvre. Derfor bør de adfærdsmæssige 
responser afhænge af dyrets opfattelse 
af, hvor stor risikoen er. Estimeret ud 
fra fiskenes responstærskler vil fiskene 
reagere, når tandhvalerne er på 50-100 
meters afstand og dermed stadig have 
god tid til at foretage en undvigema-
nøvre, før tandhvalen kommer for tæt 
på.   

 
 
Ultralydsdetektoren i Alosinae 
Hvordan Alosinae hører ultralyden er 
lidt af et mysterium, som man har for-
søgt at afdække gennem de sidste 20 år. 
Generelt så har sildefisk en meget unik 
anatomi, hvor det indre øre, sidelinjen 
og svømmeblæren er mekanisk forbun-
det via gas-fyldte forlængelser fra 
svømmeblæren (bullae) (Fig. 4). Det vil 
sige, at de har en indbygget forstærker, 
som giver dem en forbedret hørelse. 
Alle sildefisk har denne meget specielle 
anatomi, men det er kun sildefisk, der 
er en del af underfamilien Alosinae 
(shad og menhaden), der kan høre ultra-
lyde. Andre sildefisk, som ikke tilhører 
Alosinae-underfamilien, har en hørelse, 
der begrænser dem til at kunne høre 
lyde dybere end 5 kHz. Hvilke anato-
miske forskelle er det, som gør, at det 
kun er Alosinae, der kan høre tandhva-
lernes ekkolokaliseringsklik, når alle 
sildefisk har denne meget unikke kob-
ling mellem svømmeblære, det indre 
øre og sidelinjen?  
Der er ingen tvivl om, at de gas-fyldte 
bullae spiller en vigtig rolle i ultralyds-
hørelse, da de vibrerer kraftigt, når fi-
sken udsættes for ultralyde. Spørgsmå-
let er dog, hvilket sanseorgan der påvir-
kes af vibrationerne fra bullae og sen-
der besked om disse vibrationer til cen-
tralnervesystemet, og hvor dette sanse-

organ sidder?  
Det er blevet foreslået, at det indre øre 
er ansvarligt for ultralydshørelsen, hvil-
ket er nærliggende at tro, da de gasfyld-
te bullae er tæt forbundet med det indre 
øre, og fordi man finder anatomiske 
forskelle på sanseepitelet i det indre 
øre, når Alosinaerne sammenlignes 
med andre sildefisk. Dog har man ingen 
målinger fra hårcellerne i det indre øre, 
som understøtter, at øret er ansvarligt 
for ultralydshørelse. Derimod har nyere 
undersøgelser vist, at det måske er side-
linjen, der er nøglen til, hvordan Alosi-
naerne hører ultralyd. Mekanisk mani-
pulation af sidelinjen har vist, at Alosi-
naernes evne til at høre ultralyden for-
svinder, hvorimod fiskenes evne til at 
høre lavfrekvente lyde ikke påvirkes, 
når sidelinjen fjernes.  Dette taler for, at 
sansereceptoren, der reagerer på ultra-
lyden, er at finde i forbindelse med 
sidelinjen. Dette er interessant, da man 
hidtil har troet, at sidelinjens funktion 

kun var at registrere vibrationer i van-
det, f.eks. fremkaldt ved fiskens egne 
eller en anden fisks bevægelser samt fra 
bølger eller havstrømme. Sidelinjen hos 
Alosinae har tilsyneladende udviklet en 
helt ny funktion i form af detektion af 
ultralyd og giver dermed disse fisk mu-
ligheden for at undgå at blive spist af 
delfiner, marsvin og andre tandhvaler.  

 
Supplerende læsning:  
 
Miller, L. & Surlykke, A. (2001) How Some Insects 
Detect and Avoids Being Eaten by Bats: Tactics and 
Countertactics of Prey and Predator. BioScience: 51, pp 
570-581. 
 
Wilson, M. 2011. Acoustic interactions between echolo-
cating toothed whales and their prey. PhD dissertation. 
Department of Bioscience, Aarhus University, Denmark. 

 
 
 
 
 
 

Figur 4: 3D rekonstruktion af de gas-fyldte bullae og det indre øre hos en menhaden. Lilla svarer 
til de gas-fyldet bullae, grøn svarer de tre øresten, som findes i fiskens indre øre (illustration: 
Maria Wilson) 
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Fossile og recente knogletun-
ger (osteoglossiformer) 
Analysen i 2008 af slægtskabsforholdet 
for de marine, osteoglossiformer i Tid-
lig Eocæn  (ca. 55-50 mio. år - i  knog-
letungegruppen, der er meget primitive 
benfisk, teleoster, som i dag kun lever i 
ferskvand, især på den sydlige halvkug-
le), omfattede i alt 10 slægter (11 arter), 
hvoraf de seks findes i moléret (Fur 
Formationen) og det underliggende 
Stolleklint Ler i Nordjylland (basal 
Eocæn, 55,7 – 54 mio. år). Analysen af 
de fossile plus de recente former viser 
klart, at det er mest simpelt at antage, at 
hele hovedgrenen af disse fisks stamtræ 
har været marin med enkelte invasioner 
i ferskvand (Bonde 2008). Dermed er 
afvist den traditionelle teori blandt zoo-
geograferne om ’knogletunger’ som et 
af de fineste eksempel på ’primære 
ferskvandsfisk’ (Myers 1949). Ideen 
var ellers blevet accepteret også af pa-
læontologerne (Cavin 2008), fordi næ-
sten alle slægtninge til gruppen fra 
Kridt og Tertiær også var fundet i 
ferskvandslag, dog med undtagelse af 
én art, Brychaetus muelleri fra London 
Ler (Woodward 1901), der er udbredt i 

marine lag i Europa, Vestasien og USA, 
samt (nok en særlig art) i Afrika og 
Brychaetus sp. i Stolleklint Ler.).  De 
resterende 4 slægter/arter blev først 
erkendt som osteoglossiformer i 1970-
erne og ’90-erne: Opsithrissops fra tid-
ligste Eocæn i Turkmenistan 
(Danilchenko 1968) samt fra Monte 

Fisk (knogletunger) fra marint Kridt i Mexico  
og palæobiogeografi      

-med indlæg fra det ’5. Møde om Mesozoiske Fisk’ i Saltillo, Mexico i 2010  

Baseret på foredrag afholdt i foreningen d. 25.november 2010  

Af  Niels Bonde, Lektor emeritus 

Institut for Geografi & Geologi 

Københavns Universitet  

& Fur Museum, Fur  

Bolca, N-Italien Foreyichthys, Trissop-
terus og Monopteros.Argumentet hviler 
på en analyse af de marine, Eocæne 
former, og deres slægtskabsforhold til 
de ret få arter, der i dag er tilbage i 
ferskvand og de noget flere kendte fos-
sile ferskvandsformer. Dagens  
osteoglossider er arawanaen Osteoglos-

Figur 1: 'Knogletunge-montre' på Fur Museum. I bunden ses Furichthys fjeldsoei 
(holotype, plade og modplade) i cementsten. Over montren til højre: fotos af Heterosteoglossum 
foreyi (holotype i molér i 1,5 gange størrelsen) og til venstre Heterotis i ca. naturlig størrelse. I 
midten af montren øverst: Scleropages (tørret eksemplar fra Zoologisk Museum). På de små hyl-
der:  diverse knogletungerester fra Stolleklint Ler. 
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sum, 2 spp. i Amazonas, og asiatisk 
arawana Scleropages i SØ-Asien (Fig. 
1), Ny Guinea og N-Australien, 2-3 
spp., og hertil knyttes ofte den mærkeli-
ge, lille (måske ’flyvende’ ?) sommer-
fuglefisk Pantodon med en art i Central
-Afrika. Søstergruppen er arapaimider 
med Arapaima gigas, Amazonas største 
fisk nok over 3 m lang (Fig. 1), samt 
Heterotis [= Clupisudis] niloticus på 
ca. 70 cm, som er planktonæder  fra 
Nilen og Centralafrika (resten rovfisk). 
  Disse er de egentlige knogletunger, 
osteoglossiformer, og deres søstergrup-
pe, mormyriformer, består af den lille 
gruppe af kniv(blad-)fisk, Notopteridae 
fra S-Asien og Afrika (2 slægter med 4 
arter) plus den store familie af nilged-
der, Mormyridae, et dusin slægter med 
noget over 100 arter i Afrika. Alle disse 
ferskvandsfisk har en sydlig, Gondwa-
na-lignende udbredelse. Tilsammen 
bruger jeg navnet Osteoglossi for alle 
disse former (2008). 
 
 Den primitive søstergruppe til alle de 
nævnte udgøres af Hiodon med blot to 
arter af måneøjefisk fra ferskvand i N-
Amerika (Hilton 2003). Den samlede 
gruppe, Osteoglossomorpha, regnes af 
mange som den blandt de nulevende 
egentlige benfisk (Patterson & Rosen 
1977), der først blev fraspaltet, formo-
dentligt i Sen Jura. Andre som Arratia 
(1997) regner Elopomorpha for den 
først fraspaltede gruppe; de kendes fos-
silt fra Sen Jura og omfatter tipundere, 
tarponer, albulider (’lady fish’), pigål 
og de godt 20 familier af ålefisk (inkl. 
pelikanål). Alle disse er typiske marine 
fisk ligesom næsten alle de fisk fra Sen 
Jura, som er beslægtet med tidlige ben-
fisk. Så det er nemt nok at konkludere, 
at osteoglossomorferne må være opstået 

marint, måske kyst-
nært, fra de tidlige 
benfisk, og ideen er, 
at de så inden op-
splitningen af Jurati-
dens samlede Pan-
gea skal være 
vandret ind i fersk-
vand og have ud-
bredt sig på den syd-
lige halvkugles 
’Gondwana’ konti-
nent. 
 Analysen af karak-
terfordelingen hos 
de mange marine, 
Eocæne osteoglossi-
former viser, at ingen af slægterne er 
hinandens nærmeste slægtninge 
(søstergrupper), men de fordeler sig på 
stamtræet som 10 forskellige grene, 
oftest i stam-gruppe position til de nuti-
dige undergrupper. Fx. er den alminde-
lige form, Heterosteoglossum, fra Stol-
leklint Ler og molér en avanceret stam-
osteoglossid  (én næsten komplet på 90 
cm, som med halen ville være 110 cm, 
er danekræ; Fig. 1)  Og én fra Bolca, 
Foreyichthys samt Brychaetus og Op-
sithrissops er placeret successivt længe-
re nede på den ’stamme’. En anden fra 
Bolca, Trissopterus, er en basal stam-
arapaimid.  En lille, dårligt kendt form 
fra molér og Xosteoglossid fra Stolle-
klint Ler  (Fig. 2) samt den tredje Bolca 
form, Monopterus, er successivt tidlige-
re grene lige under splittet mellem de to 
familier. Der er en hel gruppe af uddø-
de ferskvandsformer, Phareodontider, i 
N- og S-Amerika, SØ-Asien og Austra-
lien (Sen Kridt til Oligocæn), som er 
splittet fra stamlinien før de nævnte. 
Men Brychaetoides fra moleret er spal-
tet fra som den første fra stamlinien, 

som derfor også må formodes at have 
været marin.  
  
Endelig er den mest primitive form fra 
Eocæn, Furichthys, kendt fra to 
’forreste halvdele’ af  1½ - 2 m store 
fisk i cementsten fra molér (Fig. 1) pla-
ceret som en stamgruppe lige under 
splittet mellem mormyriformer og 
osteoglossiformer, hvilket indikerer, at 
også mormyriformerne  må være spaltet 
fra marine former. 
Med nogen usikkerhed er to fersk-
vandsgrupper placeret som sidegrene 
spaltet fra før Furichthys, nemlig 
Huashider, 2 slægter fra Tidlig Kridt i 
Kina og Singida fra Eocæn i Ø-Afrika.. 
Og selvom hiodontiderne med 3-4 ud-
døde slægter (Kridt – Eocæn) og nært 
beslægtede Lycopteridae fra Kina (Tidl. 
Kridt; (Fig. 3) alle er fra ferskvand, så 
er denne gren nok også fraspaltet mari-
ne former, fordi alle osteoglossomor-
fers opståen under alle omstændigheder 
har været marin (se ovenfor), så derfor 
vel også hovedgrenen.  
  Den nye model for udbredelsen må 

Figur 2: Danekræ: Xosteoglossid fra Stolleklint Ler. 8 cm kranium, 
samt skulderbælte og nogle hvirvler i ’skifer’. Foto: Sten L. Jakobsen.  
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således indbefatte, at der er en hoved-
gren af osteoglossiformer, som i al fald 
er marin, og at det nok også gælder for 
oprindelsen af Osteoglossi. Der kan 
måske være lidt usikkerhed omkring 
Hiodontiformernes opståen, da der jo 
måske også er et par fossile ferskvands-
grupper på den tidlige del af træet inden 
opsplitningen af Osteoglossi.  Modellen 
med den marine hovedgren kan ’nøjes 
med’ højst 7 invasioner i ferskvand, 
mens modellen, der regner osteoglosso-
morfer for primært ferskvandsfisk, så er 
nødt til at acceptere 10 migrationer ud i 
havet, samt det oprindelige skift fra 

havet ind i ferskvand (11 vandringer). 
Den første og nye ’løsning’ er derfor 
mest simpel (parsimonisk/økonomisk). 
  Den ’marine model’ forudsiger jo så (i 
2008), at der må have eksisteret en hel 
række hidtil uopdagede osteoglosso-
morfer i Kridttidens have (Fig. 3), men 
hvor kan de have ’skjult’ sig for fossil-
samlerne ?  
  
Jeg foreslog i 2008, at de manglende, 
men forventede, marine ’knogletunger’ 
fra Kridt kunne have levet i havet, 
’Proto-pacificum’, omkring det 
’mytiske’ Pacifica kontinent, men nu 

stort set var forsvundet ved oceanpla-
dernes opsplitning og subduction under 
kanterne af det (Proto-)Pacifiske Bas-
sin. Til min overraskelse viste det sig, 
da jeg i okt-nov 2009 underviste biolo-
ger i UNAM, Mex. City, at mine palæ-
ontologiske kolleger dér mente at have 
nogle få ganske små ubeskrevne fisk fra 
en rig marin fauna midt i Kridt (ca. 110 
mio. år), som mindede om primitive 
knogletunge-slægtninge, Lycoptera,  fra 
ferskvand i tidlig Kridt i Kina. Disse tre 
små fisk (4½-7 cm) er faktisk endnu 
mere primitive osteoglossomorfer (tre 
arter), og de kan bekræfte, at de primiti-

Figur 3: Knogletungernes slægtsskab. A Arapaimidae; Ar Arapaima; Bd Brychaetoides; Br Brychaetus; El Elopomorpha; Fo Foreyichthys;  
Fu Furichthys; He Heterotis; Hi Hiodontidae; Ho Heterosteoglossum; Hu Huashidae; Jo Joffrichthys; ll lille indet; Ly Lycopteridae; M Mormyrifor-
mes; Mn Monopteros; Mo Mormyridae; Mx Mexiko Tlayua former; No Notopteridae; Op Opsithrissops; Os Osteoglossum; Pa Pantodon; Ph 
’Phareodontidae’; RT Resten af Teleostei; Sc Scleropages; Si Singida; Sn Sinoglossus; T Teleostei; Tr Trissopterus; Xo Xosteoglossid; O1 Osteoglossi-
dae; O2 Osteoglossiformes; O3 Osteoglossi; O4 Osteoglossomorpha. Ju Jura; Kr Kridt. Illustration: B. Haugan efter Niels Bondes oplæg. 
? ved A gælder alder af splittet; ? i Tid Paleocæn er en marin ’hiodontid’; ? i Sen Pal. er taxonomisk usikkerhed; ? ved Singida er usikkert slægtskab.           
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ve former faktisk levede marint i Kridt. 
Her er de altså fundet, netop hvor det 
vestlige Tethys møder en plade fra 
’Proto-Pacificum’. Andre fund vil kun-
ne forventes i lommer af marint Kridt, 
som under subductionen er ’høvlet’ op i 
Andes Bjergene eller i Japan.  
 
Kontroversiel palæogeografi 
Jordens gamle ‚Middelhav’, Tethys 
Havet, ligger mellem den nordlige del 
‚Laurasia’ og det sydlige ’Gondwana’ 
kontinent, som var bredt forbundne i 
Perm- og Trias-tiden (ca. 300 – 200 
mio. år) som kæmpekontinentet 
’Pangaea’. Dette dannede nærmest et 
liggende V symmetrisk om ækvator, 
lukket i vest (N- & S-Amerika, Europa-
Afrika) og åbent i øst med S- og SØ-
Asien mod nord og Madagascar – Indi-
en – Australien – N. Zealand mod syd 
og V- og Ø-Antarktikum endnu sydli-
gere. Der antages at være et Tethys 
Ocean, som udvider sig til en mægtig 
afstand mellem kontinenterne mod øst. 
Dette er et problem for udbredelsen af 
nogle floraer og faunaer, bl.a. af reptil-
lignende pattedyr, Therapsider, hvoraf 
de samme slægter i Trias findes i S-
Kina og S-Afrika (evt også i S-Amerika 
og Antarktikum) – men ikke i resten af 
Asien og Afrika eller i Europa.  
En mulig løsning er at rekonstruere 
kontinenterne i Trias på en mindre jord-
klode med ca. 85% diameter, hvilket 
giver det optimale ’fit’ af alle kontinen-
ter, når de placeres indbyrdes efter pa-
læomagnetiske målinger (pol-
positioner) – og så mødes kontinenterne 
i SØ-Asien med Gondwana i den 
’Indonesiske region’. Tethys afgrænses 
så som et stort fladvandet nærmest 
’indhav’, og faktisk kendes ingen rigti-
ge oceaner, dybhavs-aflejringer, før i 

Sen Jura. Denne ’Expanding Earth’ 
teori (Owen 1981) har altså de samme 
kendte kontinenter, men Jordens areal 
på ca. 2/3 af det nuværende mangler så 
de ’dybhave’/oceaner, som var begrun-
det i ’negativ evidens’, nemlig områder 
hvorfra ingen aflejringer kendes, fx 
også det formodede kæmpemæssige 
’Pacificum’.  
 
Teorien findes i to udgaver: En hvor 
Jorden er endnu mindre, og 
’Stillehavet’ er helt lukket af kontinen-
tet ’Pacifica’. En mindre drastisk, hvor 
der er et hav (ocean ?) rundt om et cen-
tralt ’Pacifica’, som i Jura – Kridt (ca. 
200 – 65 mio. år) spaltes i fire plader, 
som med de oceaniske dele subduceres 
under de omliggende kontinenter i NØ, 
SØ, SV og NV – havet forsvinder altså 
dybt i jordskorpen. Hvad mekanismen 
for ekspansion angår, så er det ikke løst 
af geofysikerne, men dem skal man 

aldrig vente på, i så fald måske stadig 
ingen kontinentaldrift. 
Det er den vigtigste historiske pointe 
om denne såkaldt ’eksakte’ videnskab: 
(geo-)fysikken tager altid fejl i det læn-
gere perspektiv og generer især udvik-
lingsteorier. Fysikeren Lord Kelvins 
beregninger af Jordens alder pga. afkø-
ling gav et alt for lavt tal, ca. 100 mio. 
år, og det var et stort problem for Dar-
wins gradvise evolutionsteori. ’Fejlen’ 
skyldtes delvist, at radioaktivitet endnu 
ikke var blevet opdaget før end i begyn-
delsen af 1900-tallet. Jorden har altså 
en indvendig opvarmning. Selv bereg-
nede Darwin pga.. skøn over sedimen-
tationshastigheder alderen Nedre Kridt 
til nutiden som ca. 300 millioner år, 
hvilket er omkring 3 gange for langt – 
men Kelvins tal er 40 gange for lille.  
 
Wegeners teori om kontinentaldrift 
(1915) blev helt afvist af (geo-)fysikere, 

Figur 4: Primitiv 'knogletunge' fra marin Kridt i Tlayua, Mexico. 4½ cm.  
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som mente, at ingen mekanisme/proces 
kunne gøre rede for det, så først da (geo
-)fysiske mønstre af havbundens mag-
netisering blev opdaget i i 1960-erne og 
’70-erne blev teorien anerkendt som 
’pladetektonik’, selvom man stadig kan 
være uenige om mekanismen (varme-
konveksion er bedste forslag). Begge 
gange er evolutionsteorier (livets og 
Jordens) blevet generet og nærmest 
afvist i et halvt århundrede – og nu for-
nemmer jeg, at turen er kommet til 
’Expanding Earth’ teorien (Owen 1981 
og tidligere). bremset fordi fysikerne 
ikke kan finde/forestille sig nogen 
’mekanisme’ (mon de ved, hvordan 
Jordens indre opfører sig i en mulig 
plasma-tilstand?). 
Owens argument er, at mønstret af kon-
tinenterne gennem Meszoikum og Kæ-
nozoikum (i alt 250 mio. år) passer 
bedre på en gradvist ekspanderende 
klode – fysikere fabler om manglende 
mekanismer/processer. De sidste regner 
processer for primære årsager, der for-
årsager de så sekundære mønstre i Na-
turen. I (natur-)videnskab er det imid-
lertid ’omvendt’: der skal opdages 
mønstre (som således er primære), før-
end det er værd at spekulere på proces-
ser (som derfor kan kaldes 
’sekundære’) – og de er under alle om-
stændigheder gætværk, som man måske 
griner af 100 år senere. Derfor er læren 
af historien: stol aldrig på fysikere. Vær 
dog også opmærksom på, at skellet 
mellem ’mønster-findere’ og mere 
’eksakte proces-magere’ går ned igen-
nem alle naturvidenskabelige discipli-
ner – og ofte forstår de to fraktioner 
ikke hinanden. Det klassiske eksempel i 
biologien er selvfølgelig striden mellem 
Lamarck og Cuvier (se Bonde m.fl. 
1985). 

Primitive, marine osteoglosso-
morfer 
De tre små nye arter af fisk, som er 
fundet på lokaliteten Tlayua (250 km 
SØ for Mexico City) er ikke nødven-
digvis juvenile former, for i al fald en 
af dem er meget kraftigt forbenet (Fig. 
4). Deres tænder er af relativt meget 
forskellig størrelse, men cylindriske 
med en lille afsat spids og deres kinder 
er dækket af ganske store infraorbitale 
plader, så at de meget ligner osteoglos-
siformerne i disse to træk. Men det er 
vigtigere, at de har reduceret de princi-
pale halefinnestråler til 18 (19 er det 
primitive for teleoster), og at de har 
hvirvler, som i haleregionen er 
’diplospondyle’ (2 hvirvelcentre pr. 
segment) på samme måde som juvenile 
Lycopterider, de hidtil mest primitivt 
udseende osteoglossomorfer. Deres 
øvrige skeletmorfologi synes blot at 
være primitiv for teleoster, fx er hale-
finnen både dorsalt og ventralt afgræn-
set forrest af meget store, lange benpla-
der, noget som i dag næsten kun findes 
hos elopomorfer og hos næsten alle de 
primitive, fossile teleoster fra Jura og 
Kridt. 
Det er bemærkelsesværdigt, at de tre 
små fisk klart repræsenterer tre forskel-
lige arter, dog sådan at en art fra den 
øverste del af Tlayua profilet af vella-
minerede, marine kalksten kan være 
udviklet fra den ene (af de to) i den 
nedre del af profilet, som er 20-30 m 
højt. De to første arter kan passende 
regnes til samme slægt, og  begge de 
fossile slægter udgør altså de mest pri-
mitive og marine grene på osteoglosso-
morfernes stamtræ, men ikke de ældste 
kendte (som er Lycopteriderne).  
Disse ideer blev forelagt på det 5. Me-

sozoiske Fiske-møde i 2010 i Mexico 
sammen med J. Alvarado-Ortega, 
UNAM, og er endnu ikke blevet publi-
ceret.   
 
Naturvidenskabelig metode og 
palæobiogeografi 
Moderne naturvidenskab støtter sig 
gerne til den såkaldt ’hypotetisk-
deduktive’ metode, en argumentation, 
der forløber traditionelt fra opstilling af 
en hypotese om nogle sammenhænge i 
denne verden, derefter forudsigelser 
(prediktioner) om fænomener såfremt 
hypotesen er rigtig, og derefter afprøv-
ning (test) v.hj.a. observationer og/el. 
eksperimenter for at konstatere, om 
verden så ser ud som forudsagt. Gør 
den det, så er hypotesen bekræftet. Gør 
den ikke, så er hypotesen afvist eller må 
i al fald modificeres og testes igen. 
Popper har argumenteret for (fx 1972), 
at i egentlig (natur-)videnskab (eng.: 
science) kan man aldrig endeligt be-
kræfte en hypotese (induktions proble-
met: man kan ikke logisk slutte fra et 
endeligt antal tilfælde til alle tilfælde), 
så kritisk, rationalistisk videnskab 
(Popper 1973) skal derfor hellere forsø-
ge at afvise hypoteser, for det kan i al 
fald nogle gange gøres endeligt – og så 
har vi lært af den fejltagelse. Der er 
altså en asymmetri mellem bekræftelse 
og afvisning, så at hans metodelære kan 
kaldes ’Conjectures and Refutations’ 
(1963 – se også Flor 1982, Nielsen 
1987). Hypoteser, der aldrig bliver af-
vist (hvis de altså kan testes), kan opnå 
den højere status af ’teori’, og i naturvi-
denskabens verden kan nogle af disse 
opnå at blive betragtet som ’naturlove’; 
med bevidst ’lån’ fra jura: man skal 
ikke forbryde sig imod dem. 
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Ideerne om palæobiogeografien for 
osteoglossomorfer oven for kan indsæt-
tes i en sådan traditionel naturvidenska-
belig ramme. Den nye hypotese om 
disse fisks udbredelse ser denne som 
primært marin (kun sekundært indvan-
dringer i ferskvand), og pga. slægt-
skabsforholdene så må der have været 
marine osteoglossomorfer gennem hele 
Kridttiden (forudsigelse 2008). Testen 
er fossilfund: allerede i 2009 erkendtes 
nogle små, marine, mexicanske fisk fra 
midt i Kridt som primitive osteoglosso-
morfer. Den nye hypotese altså 
’bekræftet’, men dog kun svagt, fordi 
det ud fra de nærmeste slægtninge til 
osteoglossomorfer blandt primitive 
teleoster, som alle er marine, alligevel 
er rimeligst at antage, at gruppen må 
være oprindet marint. En yderligere 
prediktion (2008) var, at sådanne mari-
ne osteoglossomorfer fra Kridt nok 
skulle søges omkring Pacifikum, så det 
var jo særligt tilfredsstillende, at de så 
overraskende hurtigt dukkede op i Me-
xico. 
Det er derfor værd at bemærke, at alle-
rede i 2010 fandt Alvarado-Ortega en 
Hiodon lignende fisk i marin Paleocæn 
fra Chiappas, SØ-Mexico (ubeskrevet, 
ligesom en lignende fisk der faktisk 
findes i Tlayua). Af lidt mindre sikre 
vidnesbyrd kan nævnes en lille kæbe-
knogle (premaxillare) fra en osteoglos-
siform fra selve det marine Fiskeler, 
Tidlig Danien, Stevns Klint, som er 
blevet danekræ (se Bonde m.fl. 2008), 
og en marin ’osteoglossid’ otolit 
(øresten) fra seneste Kridt i USA (Nolf 
& Stringer 1996). Så det ser ud som om 
min hypotese om de primært marine 
osteoglossomorfer bliver bedre og bed-
re polstret, og bedre søgning i Kridt i 
Japan og hele det østlige Pacifikum 

(måske endog i New Zealand) burde 
kunne producere nogle flere marine 
osteoglossomorfer. 
 

Tak til Fur Museum (Museum Salling) for 
delvis finansiering af rejser til Mexico (hvor 
også blev præsenteret andre molerfisk på 
posters i 2010) og til Jesús Alvarado-
Ortega for samarbejde om og adgang til de 
små osteoglossomorfer fra Mexico. 
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Introduktion 
I de sidste 40 år har undertegnede ind-
samlet bjørnedyr (Tardigrada) overalt 
på jordens fem kontinenter til taksono-
miske og molekylære undersøgelser. 
Bjørnedyr er blandt de mest hårdføre 
dyr, man kender her på Jorden. Selv i 
Grønlands indlandsis har man fundet 
dem levende ned til 110 meters dybde i 
de såkaldte ”Is-mouliner”. Det samme 
gælder for de varme svovlholdige kil-
der i Japan og de radioaktive kilder i 
Grønland. Her er der blevet fundet helt 
nye former for bjørnedyr. Alle bjørne-
dyr er akvatiske i det aktive stadium, 
men når de oplever ufordelagtige betin-
gelser i det omgivende miljø, indtræder 
de i et reversibelt stadie kaldet krypto-
biose (”latent liv”). Når kryptobiose er 
forårsaget af udtørring, giver den tole-
rance over for mange typer stress, bl.a. 
kosmisk stråling, vakuum og tempera-

turer ned til det absolutte nulpunkt 
(minus 273° C). Det er også i det stadie 
nogle bjørnedyr kan spredes helt op i 
stratosfæren og falde ned sammen med 
sne eller regndråber. Men for at blive 
på Jorden, så ved vi desværre uendelig 
lidt om bjørnedyrs tilpasninger og 
spredning her på Jorden. Der har næ-
sten ikke været foretaget moderne eks-
peditioner til fjerntliggende øer for at 
indsamle bjørnedyr til molekylære og 
taksonomiske undersøgelser. Efter de 
storstilede indsamlinger af bjørnedyr i 
Solomonhavet og Solomonøerne under 
Galathea 3 ekspeditionen i 2006-207 
stod Påskeøen først på ønskelisten. 
 
Hvorfor en ekspedition til  
Påskeøen (Rapa Nui)? 
Rapa Nui er den mest isoleret beboede 
ø på Jorden. Den nærmeste ø med men-

nesker er Pitcairn Island (Mytteriet på 
Bounty) som ligger 2250 km mod øst. 
Rapa Nui er den østligste beboede ø i 
Polynesien, men i dag tilhører øen Chi-
le, og den nærmeste kyst i Sydamerika 
er Conception i Chile omkring 3872 km 
væk. Zoogeografisk er Rapa Nui stadig 
spændende, da der aldrig er publiceret 
om marine bjørnedyr fra øen. Desuden 
findes der tre kratersøer i de tre udsluk-
te vulkaner Rano Kau, Rana Raraku og 
Rano Aroi. Ferskvandsbjørnedyr kan 
ikke gå i kryptobiose, så de vil derfor 
kunne give nye indicier om hvor 
ferskvandsinvertebraterne på øen kom-
mer fra. 
 
En drøm bliver til virkelighed 
Siden bogen Aku-Aku af Thor Heyer-
dahl udkom i 1957, har jeg drømt om at 
besøge Påskeøen eller, på polynesisk, 
Rapa Nui. Da det endelig skete i 2009 
og senere i 2012, var det lidt af en dren-
gedrøm der brast. Thor Heyerdahls 
teori om rapanuiernes oprindelse holdt 
slet ikke. Øen var ikke beboet af et my-
stisk folk som var kommet fra Sydame-
rika (Heyerdahl 1957, Wolff 1999) – 
men af vaske-ægte polynesiere som var 
kommet fra vest (Fig. 2). Jeg kunne 
endda genkende nogle af de polynesi-
ske ord fra Rennell Island (Solomon 
øerne) og Rarotonga (Cook øerne), og 
så kunne de næsten alle navnene på 
deres konger, siden Hotu Matura gik i 
land i Anakena Beach for ca. 800 år 
siden. Bogen Aku-Aku er mere eller 
mindre fri fantasi. Der havde nok heller 
ikke været borgerkrig mellem kortører 
og langører, og langørernes grøft (Fig. 
1) er ikke bygget som et forsvarværk, 

Figur 1: Thor Heyerdahl’s kort over Rapa Nui 
(Påskeøen) fra 1955-56 ekspeditionen  
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men til kultivering af afgrøder. Allige-
vel har jeg brugt Heyerdahls fantastiske 
kort fra hans ekspedition til at finde 
spændende lokaliteter for bjørnedyr, og 
siden 1989 har Zoologisk Museum væ-
ret i besiddelse af en lille mosprøve fra 
Rano Kau Krateret. Mosprøven blev 
først undersøgt i perioden 2005-2009, 
og stor var overraskelsen, da jeg fandt 
flere hundrede bjørnedyr i prøven. Jeg 
rejste omgående til Rapa Nui i januar 
2009, og en ny ekspedition i 2012, støt-
tet af Kronprins Frederiks Fond blev 
fuldført for at indsamle bjørnedyr fra 
ferskvand (de tre kratersøer) og fra hu-
lerne (se Heyerdahls kort). 
 
 

Et nyt bjørnedyr fra øen – og 
hvad så? 
Mosprøven (2 gram tørvægt) blev sam-
let af universitetslektor Åse Jespersen. 
Hun havde puttet prøven i et kaffefilter 
og skrev ”Orongo kraterets Bund, 5. 
januar 1989” udenpå. Prøven indeholdt 
over 200 eksemplarer af en ny art af 
bjørnedyr af den sjældne slægt Bryo-
delphax, samt tre velkendte slægter 
Macrobiotus, Milnesium og Pseudechi-
niscus. Da jeg 20 år efter ankom, havde 
jeg svært ved at finde lokaliteten. da der 
ikke findes kratere på øen der hedder 
Orongo Krater.  Heldigvis  havde Åse 
Jespersen givet mig fotos med. Det var 
helt sikkert bunden af Rano Kau-
krateret tæt på hovedbyen Hango Roa. 
Navnet på kaffefilteret stammer der-
imod for ruinlandsbyen Orongo, som 
ligger på kraterets rand ud mod havet I 
dag er krateret en nationalpark under 

CONAF, Chile, og man skal have tilla-
delse til at gå ned i kratereret, da man 
har forsøgt at genbeplante flere af øens 
endemiske plantevækster, bl.a. snore-
træet Sophora toromira (se Wolff 
2010). 
For at advare turister har man sat skilte 
op ved stien ned, men det er kun selve 
kratersøen der er farlig (Fig.3). Den er 
ca. 11 m dyb og dækket af en plante-
måtte som er ca. 1 m tyk. Efter sigende 
skal en geolog være forsvundet her, da 
han gik ud på plantemåtten og faldt 
igennem.  
Bjørnedyret er kun ca 0.1 mm langt og  
kom til at hedde Bryodelphax aaseae. 
Den nye art blev publiceret i tidsskriftet 
Zootaxa (Kristensen et al., 2010). Den 
tilhører familien Echiniscidae og hører 
sammen med tre andre arter til Bryo-
delphax der har bugside-plader (Fig. 4). 
Den nærmeste art med ventrale plader 

Figur 2: Vaskeægte polynesier fra Dansegrup-
pen Kari-Kari. Foto taget i 2009 tæt på Hanga 
Roa. 

Figur 3: Forfatteren på vej op fra typelokaliteten, Rano Kau, for bjørnedyret Bryodelphax aaseae 
i januar 2009. 
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er fra Kina, de to andre arter er fundet i 
Europa. De to arter fra Sydamerika 
mangler plader på bugen. Zoogeogra-
fisk giver det jo ikke nogen mening. Nu 
venter vi bare på at få nogle molekylæ-
re data fra alle Bryodelphax-arterne. 
Faktisk har vi kunnet få sådanne data 
ud af de 20 år gamle eksemplarer som 
nu er ved at blive publiceret. 
Ellers er Påskeøen kun blevet udforsket 
for bjørnedyr af G. Rahm i 1933. Han 
skrev at efter overvindelse af store be-
sværligheder  ” … nach Ûberwinding 
grosser Schwierigkeiten … ” fandt han 
kun fire arter af bjørnedyr, hvoraf en art 
var ny (Rahm, 1936). Tiderne har skif-
tet siden Rahm besøgte øen. I dag be-
flyver Lan Chile øen hver dag, og et 
moderne laboratorium med mikrosko-

per og DNA-udstyr kan sættes op til 
min rådighed på få timer. Der har siden 
2009 været kontakter med lokale poly-
nesiere på Hotel Iorano i Hango Roa 
som leverede strøm og lokaler til vores 
feltlaboratorium både i 2009 og 2012. 
Tilladelse til indsamlinger på Rapa Nui 
var langt vanskelige, men efter museets 
Ildlands-ekspedition i 2004 var der go-
de kontakter til de chilenske myndighe-
der. 
 
Anakena Beach – et paradis 
for marine bjørnedyr 
Fra de polynesiske sagn på Rapa Nui 
fortælles, at deres første konge, Hotu 
Matura, kom fra de polynesiske Mar-
quesas-øer tusinder af kilometer borte. 
Disse øer er omgivet af de fineste stran-
de med koralsand. Hotu Matura gik i 
land på øens eneste strand, Anakena 
Beach med koralsand. Måske følte han 
sig hjemme her (Fig. 5). Det var også 
her Heyerdahl havde sin faste anker-
plads og teltlejr. Anakena Beach er i 
dag bedst kendt for sine fantastiske 

Figur 4: Bjørnedyret Bryodelphax aaseae samlet i Rano Kau-krateret i 1989 af Åse Jespersen. 
Tegningen øverst til venstre ses fra ventral siden. Læg mærke til de ventrale plader og den hunlige 
gonopor. 

Figur 5: Anakena Beach med koralsand og basaltblokke i baggrunden. De vilde heste og hunde 
kunne kun ses lige efter solopgang d. 13. februar, 2012. 
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tempelplatforme med moaierne 
(stenstøtter med røde hårtotter) og så 
øens eneste rigtige badestrand. I 2009 
påbegyndte jeg de første undersøgelser 
over marine bjørnedyr både i koralsand 
og på basaltblokkene ude i bugten. På 
basaltblokkene var der tydelig en zone 
med rurer som ellers ikke var blevet set 
på resten af øen.  Rurerne blev tørret i 
kaffefiltre og taget med til Danmark. 
Disse krebsdyr er kendt for at have ti-
devands-bjørnedyret Echiniscoides på 
skallerne. Det slog heller ikke fejl den-
ne gang. Der var en ny art af denne 
slægt på alle rurer fra øverste tide-
vandszone.  
Arten var så almindelig at der var nok 
til at lave en molekylær analyse. De 
tørrede rurer blev sendt til Aarhus Uni-

versitet hvor Søren Faurby netop var i 
gang med en molekylær undersøgelse 
over slægten Echiniscoides fra hele 
verden. Den nye art var ikke meget 
mere end 0,1 mm lang og faldt klart 
inden for Echiniscoides sigismundi-
artskomplexet. Men dyret er yderst 
mærkeligt, med indtil 12 kløer på fød-
derne, mens E. sigismundi fra Danmark 
normalt har 8-9 kløer; kun dyr fra Mid-
delhavet har op til 12 kløer!  Så man 
må sige at arten er kommet på afveje. 
Desuden viste close-up i scanning-
elektronmikroskopet at den nye art var 
”behåret” på ryggen (Fig.6). Den havde 
de fineste små pigge på ryggen. Dette 
var ikke før set hos slægten Echiniscoi-
des. De molekylære data (Faurby et al., 
2012) viste da også at dyret fra Rapa 

Nui faldt lidt udenfor Echiniscoides 
sigismundi-artskomplexet, og var slet 
ikke beslægtet med dyrene fra Middel-
havet. Rapa Nui-dyrene må tilhøre en 
ny art, som ikke engang er nærmere 
beslægtet med andre Echiniscoides fra 
Stillehavet. 
 
Konklusion 
Bjørnedyrsfaunaen på Påskeøen er rela-
tivt rig, og der formodes at være et sted 
mellem 15 til 20 arter. Umiddelbart 
viser faunaen at være tættere beslægtet 
med bjørnedyrene i Sydamerika end i 
Polynesien. 
 
Taksigelse: Projektet om Bjørnedyr fra 
Rapa Nui er støttet af Hans Kongelige Høj-
hed Kronprins Frederiks Fond. 
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Figur 6: Den nye art af tidevandsbjørnedyret 
Echiniscoides fra Anakena Beach. Dyret er en 
hun set fra ventral siden. Læg mærke til den 
hunlige gonopor og de 12 kløer på fødderne. 
Nederst er indsat den ”behårede” ryg og bage-
ste fod med kløer. 



 

 

Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift nr. 21 og 22 – 2010/2011 og 2011/2012  

31 

Af Abdi Hedayath, Konservator 

Statens Naturhistoriske Museum 

Københavns Universitet 

 

Statens Naturhistoriske Museum beva-
rer i dag en af de ældste museumssam-
linger i verden. I mere end 370 år er der 
blevet indsamlet, registreret, beskrevet 
og katalogiseret på museet, og det er 
blevet til og mere end 14 millioner in-
ventarnumre (Fig. 1). Et inventarnum-
mer kan være et herbarieark med en 
påklæbet plante, et komplet skelet af en 

løve, en geologisk prøve fra 
Grønland, det kan være en 
bille på nål eller et indsam-
lingsglas fyldt med edder-
kopper fra en ekspedition i 
en af jordklodens fjerneste 
egne. Som bøger på biblio-
tekshylder står de forskellige 
præparater opstillede syste-
matisk på museets magasi-
ner, og danner grundlaget for 
international forskning og 
national formidling. Hvert 
præparat er unikt og indehol-
der vigtig viden om jordklo-

dens artsrigdom og økologi. 
Som konservator på Statens Naturhisto-
riske Museums afdeling for hvirveldyr 
har jeg ansvaret for at præparere skind 
og skeletter til museets samlinger; ho-
vedsageligt med forskningsmæssigt 
brug for øje. Det materiale, der bearbej-
des i museets dissektionsfaciliteter er 
meget forskelligt. Det kan være mus, 
der er sendt til museet af én, hvis kat 
har slæbt musen med hjem. Det kan 
være trafikdræbte dyr, der via Falck 
finder vej ind til museet. Det kan være 
systematisk indsamlede dyr, der indgår 
i et forskningsprojekt. Det kan være 
fangeskabsdyr, der på grund af alder-
dom eller sygdom, kommer af dage i 
zoologiske haver, rundt om i landet. 
Skeletteringen af strandede hvaler er 
også en opgave, der følger med jobbet 
som hvirveldyrkonservator, og de næste 
sider handler netop om arbejdet med 
disse havets giganter (Fig. 2).   
 

Hvaler på Statens Naturhistoriske Museum 
 

Baseret på foredrag afholdt i foreningen den 17. februar 2011 

Figur 2:  Isbjørn, falsk gavial samt en rissos delfin er tre ud af tusindvis af dyr, der er bleven 
skeletterede i dissektionen på Statens Naturhistoriske Museum. 

Figur 1: et lille udsnit af Statens Naturhistoriske Museums 
pattedyrsamlinger  
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grønland. De grønlandske fangere fik i 
2009 lov til at jage 2 grønlandshvaler 
årligt, da bestanden menes at kunne 
bære en sådan fangst. Hvalerne jages 
både for deres matek – huden, der anses 
som en delikatesse, men selvfølgelig 
også for kødet. Grønlandshvalen har 
også de længste barder af alle barde-
hvaler, og disse bliver solgt, enten hele 
eller bearbejdede, som for eksempel 
smykker. Hvalernes skeletter bliver blot 
kasserede, hvilket betyder at de saves i 
stykker og smides i havet.  
 
Statens Naturhistoriske Museum rådede 
indtil 2010 over tre grønlandshvalske-
letter; en unge fra 1843, en voksen han 
fra 1857 samt endnu en voksen han fra 
1860, alle tre individer fra Grønland. 
En kold gysen løb igennem hvalsamlin-
gen da rygtet om kasserede skeletter af 
grønlandshvaler nåede København, og 

 Statens Naturhistoriske Museums 
hvalsamling grundlagdes sidst i 1800-
tallet og udvides løbende den dag i dag, 
idet skeletterne af hvaler, der strander 
på danske kyster, præpareres af muse-
ets konservatorer og bevares for efterti-
den. ”Indsamlingen” sker gennem et 
samarbejde med Naturstyrelsen og Fi-
skeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Såle-
des har Naturstyrelsen ansvaret for 
bjærgningen af strandede dyr, mens de 
to museer skal tage sig af råskeletterin-
gen af kadaverne. Slutteligt er det Sta-
tens Naturhistoriske Museums opgave 
at forestå den endelige rengøring af 
skelettet (Fig. 3).  
Den overvejende del af hvalsamlingen 
består af arter, der er strandede i Dan-
mark. Men i 2010 fik museet en uvur-
derlig forøgelse i form af en Grøn-
landshval, fanget i Diskobugten i Vest-

Figur 3: Et lille udsnit af Statens Naturhistoriske Museums hvalsamlinger. I forgrunden ses en 
nordkaper og bag denne en grønlandshval. 

Figur 4: Diskobugten, set fra Ilulissat, himmel og hav adskilles kun af mægtige isbjerge.  
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idéen om at sikre mindst et skelet be-
gyndte at spire. Et stort arbejde blev 
igangsat for at etablere kontakt til de få 
autoriserede fangere, der har tilladelse 
til at jage grønlandshvaler. Det lykke-
des at få en aftale i hus, der hed, at fan-
gerne ville forære et skelet til museets 
samlinger, hvis museet til gengæld stil-
lede med et hold, der kunne hjælpe til 
med flænsningen.  
 
I løbet af de sidste dage i marts 2010 
drog 6 forventningsfulde museumsmen-
nesker afsted mod Jørgen Brønlunds og 
Knud Rasmussens fødeby, Ilulissat, i 
Vestgrønland (Fig. 4). Med sine 4500 
indbyggere (og lige så mange slæde-
hunde) er Ilulissat Grønlands 3. største 
by, og byder den rejsende på alverdens 
bekvemmeligheder såsom hoteller, re-
stauranter og supermarkeder og ikke 
mindst museer. Hvis fangerne havde 
held med at nedlægge en hval, var det i 
dette overflødighedshorn af trygge ram-
mer, flænsearbejdet skulle foregå. Men, 
i Grønland er man underlagt vind, vejr 
og jagt, og pludselig befandt det glade 
museumsflænsehold sig om bord på en 
lille kutter, sejlende ud mod enorme og 
– om end meget smukke, og samtidigt  
temmelig uindbydende isbjerge. Efter 

en times sejlads lagde kutteren til ved 
en lille bygd, Oqaatsut, beboet af 46 
sjæle og cirka 200 slædehunde. Et sus 
af arktisk eventyr bredte sig nu igen-
nem den lille flok; væk var storbyens 
materielle tilbud og skemalagte aftaler. 
Nu stod de forventningsfulde danskere 
endelig klar med det rigtige tøj, de store 
flænseknive og et højt humør. Men 
intetanende om hvornår en hval ville 
blive landet, usikker på hvorvidt der 
overhovedet ville blive landet en hval. 
En kasse øl, lidt nescafe samt nogle 
plader svensk chokolade var i øvrigt det 
eneste, der i forbifarten var blevet ind-
købt som proviant i Ilulissat. Humøret 
var dog stadig højt (Fig. 6). 
Efter mange timers utålmodig venten i 
det bjergtagende landskab, anedes der 
ved midnatstide (i en smuk arktisk mid-
natssol) et skib i horisonten. Langsomt 
tøffede det nærmere og konturerne af 

noget stort på slæb efter skibet begynd-
te at tegne sig. Det viste sig at være en 
17 meter lang grønlandshval, en hun, 
som var blevet nedlagt cirka 6 timer 
tidligere. Med en kropstemperatur på 
cirka 37 grader og et isolerende spæk-
lag på mellem 20 til 40 centimeter, har 
man 48 timer til flænse kadaveret. Efter 
dette tidsrum kan kødet knapt nok bru-
ges som hundefoder, da forrådnelses-
processen frigiver så enormt meget 
varme, at kødet rådner, mens man står 
og betragter det, og det på trods af at 
luftens temperaturer lå nær ved fryse-
punktet. De stadigt glade museumsfolk 
og de lokale fangere og disses hjælpere 
arbejdede nu uafbrudt i to døgn for at 
redde den skattede matak samt de man-
ge tons kød. Den manglende proviante-
ring blev også løst nu, da der var mas-
ser af kød at forsyne sig med. Aldrig er 
der blevet sat så meget kød til livs ved 

Figur 5: En fiskekutter sejler forbi et isbjerg, i behørig afstand. 

Figur 6: Oqaatsut, vores hjem de næste mange 
døgn. 
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alle døgnets tre hovedmåltider. Mel-
lemmåltiderne blev klaret ved fortæring 
af råt hvalkød. Man behøvede sågar 
ikke engang holde pause fra arbejdet, 
man sjoskede jo oven i et bjerg af spise-
ligt kød (Fig. 7). 
 
Efter 2 døgn var det faktisk lykkedes at 
redde cirka 90 procent af hvalens spise-
lige dele, og det uden at skelettet var 
blevet beskadiget. Efter yderligere 3 
døgns arbejde, var skelettet så tilpas 
råskeletteret, at det nu kunne hentes af 
en kutter, der sejlede kadaveret tilbage 
til Ilulissat. Herfra blev det sejlet til 
Aalborg som fryselast. Der gik omtrent 
en måned fra arbejdet i Oqaatsut var 
afsluttet, til frysecontaineren nåede 
Aalborg industrihavn. Denne måned 
blev brugt på at planlæge det videre 
arbejde med grønlandshvalens skelet. 
Der er lang vej fra et råskeletteret kada-

ver, hvor der stadig sidder rådnende og 
ildelugtende klaser af kød fast på knog-
lerne, til et fuldkomment renset skelet, 
hvor knoglerne kan håndteres, undersø-
ges og udstilles, og hvalens 17 meter 
gjorde ikke ud-
fordringen min-
dre. Som ansvar-
lig for skelettets 
konservering, 
besluttede under-
tegnede at forsø-
ge at kompostere 
kadaveret i ele-
fantgødning. 
Umiddelbart kan 
det virke mystisk 
at et gigantisk 
rådnende skelet 
blandes op med 
40 tons afføring 
fra jordens største 

landlevende dyr. Der er dog mening i 
galskaben. Elefanter er ikke særlig ef-
fektive til at udnytte energien i den føde 
de fordøjer. Blot 20 procent af det græs 
de indtager, omsættes og udnyttes. Det 
betyder at affaldsproduktet, de hånd-
boldstore elefantlorte, er forholdsvis 
rene.  Dette gør dem særdeles velegne-
de til kompostering, da de jo indeholder 
masser af bakterier, og samtidig  afsæt-
ter de ikke en fæl ekskrementlugt på 
komposterede knogler. Endeligt når 
kernetemperaturen i kompostbunken op 
på cirka 70 grader. Dette skulle virke 
affedtende på knoglerne. 
 
Fra Ilulissats smukke udsigt over 
Diskobugten og Oqaatsuts berusende 
fjeldtoppe, endte arbejdet med grøn-
landshvalskelettet nu på en stor gård i 
Nordsjælland, hvor to store containere 
indeholdende skelettet samt, cirka 40 
tons elefantgødning skulle udgøre vir-
keligheden de næste par måneder. Et 
krævende og anstrængende arbejde, 
hvor knoglerne med jævne mellemrum 
skulle graves ud af store dynger af ele-

Figur 7: Det mægtige hoved er endnu helt, i modsætning til kroppen, hvor skelettet langsomt to-
ner mere og mere frem. 

Figur 8: En døende gigant i Vejle Fjord.  
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fantlort for at efterses, således at kom-
posteringsprocessen kunne følges. Det 
gode humør var dalende men dog stadig 
højt. 
Imidlertid blev den danske minutiøst 
planlagte daglige arbejdsliv, ramt af 
den Grønlandske improvisationskræ-
vende og totalt uforudsigelige hverdag - 
dette i form af en 17,4 meter lang fin-
hval, der strandede i Vejle Fjord, blot 
en måned efter at skeletteringsarbejdet 
med grønlandshvalen var afsluttet i 
Vestgrønland (Fig. 8). Et ganske kort 
øjeblik dalede humøret til lige under 
middel, men hurtigt kom det før så go-
de humør tilbage, især under planlæg-
ningen af det kommende flænsningsar-
bejde. Dette var den første danske fin-
hvalstranding i cirka 50 år, hvilket i sig 
selv er temmelig sensationelt. Dernæst 
var hvalen levende i næsten 5 døgn 
efter strandingen, hvilket førte til nogle 
– til tider, heftige diskussioner om 
hvorvidt dyret burde aflives. Heldigvis 
vandt fornuften over ”disney-
mentaliteten” og hvalen fik lov til at 
ligge uforstyrret og dø i fred. Igennem 
de sidste 30 millioner år er hvaler døde 
som følge af strandinger så det er, en 
for hvaler, ganske naturlig måde at dø 

på.  
 
 En uforudsigelig hver-
dag har bestemt sin char-
me, men minutiøst plan-
lægning er nu engang 
også godt for oprethol-
delsen af arbejdsiveren. 
Således tog flænsearbej-
det blot én arbejdsdag, 
idet der kunne hentes 

masser af frivillige og entusiastiske 
konservatorer, biologer, dyrlæger og 
sågar en håndfuld hjertespecialister. 
Dernæst hyredes en kranvogn til at 
hjælpe til med det store slid som det er, 
at trække og løfte i tonstunge kødlunser 
under råskeletteringsarbejdet. (Fig. 9)  
Summen af det hele blev, at der i stedet 
for to containere, indeholdende rådnen-
de hvalknogler og ubegribelige mæng-

der elefant-ekskrementer, nu stod 4 
containere, indeholdende samme. 
 
 Efter måneders ildelugtende arbejde, 
hvor højtryksrens, opkog i 70 grader 
varmt vand, blegning, børstning, skyl-
ning, modellering, limning og fremstil-
ling af specialdesignede stativer var 
overstået som hårdt gennemprøvede 
færdigheder, stod skeletterne klar til at 
stå deres prøve over for publikum (Fig. 
10).  Hele skelettet af finhvalen, samt 
kraniet af grønlandshvalen, blev vist 
frem i en særudstilling på Statens Na-
turhistoriske Museum,  der alene i 2011 
tiltrak flere end 26 000 besøgende. At 
finhvalen tilmed er verdens ældste 
kendte finhval, med en alder på mere 
end 100 år, har næppe gjort interessen 
for udstillingen mindre.  
 
 
 

Figur 9: Forfatteren forsøger 
at se begavet ud, stående 
inden i munden på finhvalen. 

Figur 10: Det færdige kranium af finhvalen, klar til at blive fragtet på en specialkonstrueret vogn.  
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Af  Niels Bonde, Lektor emeritus 

Institut for Geografi & Geologi 

Københavns Universitet  

& Fur Museum, Fur  

 

Kinas tidlige Kridt 
En flade helt dækket med store, mørke 
fugle med fjerene bevaret er et unikt 
syn fra Kinas tidlige Kridt i det nord-
østlige del, provinsen Liaoning som 
udgør en del af det tidligere Manchuri-
et. Fundet blev gjort sidst i 90-erne nær 
landsbyen Sihetun, og dele af fladen er 
nu bevaret lige over gulvet i det nye, 
lokale museum, som er bygget med 
lergravens sider som to af væggene, 
hvor den laminerede søaflejring med 
mange vulkanske askelag kan ses med 
numre, der forklarer mikrostratigrafien. 
Omkring museet fungerer lergraven 
som ’fossilpark’ med store, opretståen-
de træstammer og tykke, mørke lava-
bænke imellem de lysere søaflejringer. 
Løse stumper af det hærdnede ler er 
fulde af småfossiler som cm-store skal-
ler af estheriider (gællefødder med 
toklappet skal) og de små Lycoptera 
fisk (primitive ’knogletunger’ – se ar-
tiklen s. 20), sjældnere nogle slægtnin-
ge til stør og spadestør. 
Det ’kinesiske fossil-æventyr’ startede 
med to små fugle beskrevet 1992, Si-
nornis og Cathayornis (begge betyder 
Kina-fugl – og de er måske synonyme 
og uden fjer), og tog fart i 1993, da en 
større fragmentarisk fugl med nogle 

lange svingfjer bevaret blev fundet og 
beskrevet i 1995 af Hou et al. – det var 
Confuciusornis (Kungfutses fugl), som 
også er dem, der dækker fladen med 
massedød. Denne er måske forårsaget 
af vulkanske gasser, så at fuglene drys-
sede ned fra himlen. Hele regionen har 
masser af vulkanisme i Tidlig Kridt 
(100 – 145 mio. år) og det stærkt kupe-
rede landskab består af bassiner, hvor 
søaflejringer med askelag er omgivet af 
vulkaner, og lavaer og basalter udgør 
størstedelen af mægtighederne, der lø-
ber op i flere km (Fig. 1; Chang, 2003).  
Så bassinerne må nødvendigvis være 
sunket ind hurtigere end lava kunne 
fylde dem op eller erosion kunne fjerne 
sedimenterne. Ellers kunne der næppe 
blive ved med at være søer i Sen Jura – 
Tidlig Kridt over måske mere end 50 
mio. år i et område, der er ekstremt rigt 

 

på både fauna og flora, bl.a. de såkaldte 
Jehol Biota fundet midt i Nedre Kridt, 
særligt i Yixian Formationen, der er 2-5 
km tyk (Zhou & Barrett, 2003). 
I 1996 blev den første ’fjerdækkede’ 
dinosaur så fundet (beskrevet 1998 som 
Sinosauropteryx = Kina-øgle-vinge), 
og lykken var gjort for nogle af de bøn-
der, som faktisk udgravede og solgte 
fossilerne, og for de store institutioner 
fra Beijing, Nanking o.a. steder, som 
havde store udgravninger fra de sene 
90-er. Mange andre fugle og dinosaurer 
med ’fjer/dun/protofjer’ dukkede op 
sammen med flyveøgler, der også kun-
ne være dækket af ’dun/protofjer’. Det-
te affødte masser af Nature og Science 
artikler til lokale forskere i samarbejde 
med betalende amerikanere.  
Confuciusornis er en meget primitiv 
fugl, dog stadig med et ret langt, fusio-

Dinosaurer og fugle fra Tidlig Kridt i Kina og på Bornholm: 
Farvede fugle, fantastiske, flyvende, fjerede fortids- & flyveøgler. 

Baseret på foredrag afholdt i foreningen den 10 november 2011 

Figur 1: Lokaliteter med 
hvirveldyr i V-Liaoning og 
omegen. Bassiner: 1) Tertiær; 
2) Kridt; 3) Jura-Kridt; 4) 
Forkastninger; 5) Provins-
grænser; 6) Vertebrat lokali-
tet. De vigtigste: A) Jin-
gangshan, Yixian; B) Sihetun, 
Beipiao; H) nær vor lok. 15 
km fra Yixian. Bassiner: (2) 
Fuxin-Yixian (150 x 50 km). 
Sorte, runde: Byer m navne; 
største by Shenyang; i 
Chaoyang et kæmpe dinosaur 
museum og udgravning (der 
bygges stadigt; et næsten nyt 
nær Beipiao forladt); et lille 
museum i Yixian, og et nyt 
flot museum med lergraven 
som væg i Sihetun.  
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neret pygostyl, og der er ingen ordentli-
ge, store halefjer, bortset fra at nogle 
individer har to lange, båndformede 
halefjer, som kun er ’fjerformede’ i den 
yderste, udvidede del – formodentlig 
hanner. Andre individer mangler disse 
(hunner?) og har ingen større halefjer, 
modsat næsten alle de kinesiske rekon-
struktioner (Fig. 2; Hou, 1997). Der er 
tre frie fingre, tomlen med en stærkt 
forstørret klo, og ingen tommelvinge 
(alula). Kraniet er tydeligt diapsidt med 
to temporalåbninger helt lukket. Der er 
en mærkelig, kraftig humerus 
(overarm) stærkt udvidet proximalt og 
med et meget stort hul gennem den del. 
Svingfjerene er meget lange, smalle, 
asymmetriske og pennate (med paralle-
le stråler og vel sagtens bistråler). Re-
sten af fjerene er ’pjuskede’, synes ikke 
tydeligt pennate, snarere lidt 
’dunagtige’. Så i habitus kan de minde 

om daggamle tallegalla kyllinger, som 
få timer efter klækning kan flyve bort 
fra rededyngen. 
Sinosauropteryx (Fig. 7) hører til en 
tidligt fraspaltet gruppe, compsognathi-
der, blandt de mere avancerede rovøg-
ler (coelurosaurer under Theropoda), og 
har korte dunagtige fjer på det meste af 
hoved, krop og hale; slet ikke til flyv-
ning, men formodentligt som isolation 
for et lille (1 – 1½ m) varmblodet dyr. 
Derfra gik det hurtigt med fund af man-
ge fjerede dinosaurer, flyveøgler og 
fugle: Flere Sinosauropteryx, nogle 
med maveindhold (små firben), med to 
store æg inden i, og som det senere vis-
te sig, ’dunene’ med farvekorn bevaret. 
Sinornithosaurus (Kina fugle-øgle) en 
ca. 1 m dromaeosaur (‘raptorerne’ fra 
Jurassic Park filmene) med den store, 
hævede klo på tå nr. 2, og med korte, 
pennate ’svingfjer’ på armene og fjer-

 dusk på spidsen af den afstivede hale 
(bundter af tynde, lange benstivere fra 
hvirvlernes ledprocesser og hæmalbuer 
strækkende sig forbi 7-8 hvirvler). Den 
er slet ikke flyvedygtig, men fjerene 
kunne styre lange spring og måske bi-
drage til lidt svævning. 
Caudipteryx (Fig. 7) er af samme stør-
relse med lidt længere svingfjer på ret 
korte arme, halevifte og et mærkeligt 
gebis af tynde, lange tænder, selvom de 
er (primitive) slægtninge til de tandløse 
oviraptorosaurer. Om disse vides i dag 
fra Mongoliet mod nord, at de ikke er 
’æggerøvere’, som navnet ellers siger 
pga. de første fund i 1920-erne, men 
derimod nu er blevet fundet liggende 
på reder på deres egne aflange æg, hvor
-af nogle få har fostre indeni. At også 
de havde halefjer kan gættes ud fra, at 
en slægt havde de yderste halehvirvler 
fusioneret til et ’pygostyl’, og hvis de 
ordentligt skulle beskytte deres i æg i 
den liggende stilling, hvori de blev 
sanddækket i en sandstorm, med arme-
ne foldet som en fugl, så måtte disse 
have haft ikke helt korte svingfjer. 
Ganske store dyr som 5-6 m therezino-
saurer, kaldet Beipiaosaurus, blev også 
fundet med ’tjavsede’, tynde, ret lange 
svingfjer på armene med de tre fanta-
stisk lange kløer, samt ’dun’ på krop-
pen. De er nok beslægtede med ovirap-
torosaurer, har små hoveder med tæn-
der og er  måske tilpasset planteføde 
eller termitter. De har store plumpe 
kroppe, som ikke skulle behøve megen 
isolation. 
Andre med ekstremt korte arme som 
Mononychosauren Shuuvia (lidt proble-
matisk slægtskab blandt avancerede 
coelurosaurer) er i Mongoliet fundet 
med tynde, få cm lange, ’hårlignende’ 
rør, som har positiv immunreaktion 

Figur 2: Confuciusornis med fjer set fra bugen. ’Hun’ uden de lange halefjer, faktisk ingen mar-
kante overhovedet på det ret lange pygostyl. (Modificeret fra  Chang 2003)  
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mod de to almindeligste proteiner i fjer 
– meget tæt på et ’bevis’. 
Med udbredelsen af ’dun/fjer’ hos pri-
mitive coelurosaurer kunne man slutte 
sig til, at også tyrannosaurer måtte være 
’fjerklædte’, i det mindste som små. Og 
ganske rigtigt: første primitive tyranno-
saur, Dilong (betyder drage), ca. 1½ m, 
fundet i søaflejringerne i Liaoning, har 
dun på kroppen. Senest er fundet flere 9 
m lange tyrannosaurer, Yutyrannus, 
som mere overraskende også er dækket 
af en ’pels’ af dun eller protofjer. For så 
store og tonstunge dyr kunne forventes 
fravær af et isolerende lag, lige som hos 
store pattedyr. Og det allersidste i 2012 
er beskrivelse af strudseøgler (den ene-
ste større gruppe af coelurosaurer for 
hvilken ’bevis’ for fjer manglede) fra 
Canada med rester af svingfjer hos de 4
-6 m lange, slanke Ornithomimus fra 
Sen Kridt  
Da troodonter, endda fra Sen Jura i NØ-
Kina (dromaeosaurernes nærmeste 
slægtninge - tilsammen kaldes de Dei-
nonychosauria [frygtelig-klo-øgler] 
pga. den kraftige og hævbare klo på tå 
nr. 2) også har fjer (se nedenfor), så har 
alle de vigtigste grupper af coelurosau-
rer nu bevisligt dun eller fjer, hvilket 
derfor kan sluttes også om deres sidste 
fælles stamform en gang i Jura (Fig. 3). 
Faktisk er de fleste, som kendes fra 
(Sen) Jura, de mest avancerede, troo-
donter, dromaeosaurer og fugle i form 
af øglefuglen Archaeopteryx. Ingen 
kendte jurassiske fossiler kan tilskrives 
de andre grupper, bortset fra den lille, 
primitive Compsognathus fra Europa, 
nær slægtning til Kinas Sinosauropte-
ryx. 
 
 
 

Jehol Biota 
Jehol Gruppens faunaer og floraer kan 
følges som 5 stadier igennem lagserien, 
der har 5 formationer, de midterste tre i 
Yixian Formationen. Den nederste af 
disse tre biota indeholder den ’Kre-
tasiske Pompeii’ med bl.a. massedøds-
laget. Ret ofte, men langtfra altid, har 
dinosaurer og fugle bevaret noget af 
fjer-/dun-dragten, pattedyr har pels be-
varet, masser af insekter (over 200 ar-
ter) har flotte farvemønstre, og det er 
den lille fisk Lycoptera, en stor døgn-
fluelarve Ephemeropsis og en toklappet 
gællefod Eoestheria, som er karakter-
dyr for faunaerne, de optræder ofte i 
stort tal (Chang, 2003). 
I Yixian Fm. er den nederste fauna fak-

 

tisk delt i 2 forekomster over hinanden 
med ca. 3 mio. år imellem, og det er 
den tidligste fauna, der udgør Kridtti-
dens ’Pompeii’ med lag af massedød, 
som er blottet og udstillet i Sihetun 
museet.  Det er den midterste fauna, der 
har fodsporene omtalt nedenfor, samt 
de 5-6 m lange komplette iguanodonter 
Jinzhousaurus og de små slanke svøm-
me-krybdyr Hyphalosaurus. 
Der er primitive pattedyr som Tricono-
donter og Symmetrodonter (Fig. 7), det 
ældste pungdyr, samt indtil for nyligt 
verdens ældste placental Eomaia, og 
flere af dem har pelsen bevaret (Fig. 4). 
Og der er verdens rigeste fauna af pte-
rosaurer, mange af disse flyveøgler 
også med ’pels-lignende dun’ bevaret, 

Figur 3: Stamtræ for archosaurer: Røde grupper er nulevende, og en del fossile undergrupper er 
placeret i deres mest sandsynlige slægtskab, som tydeligt viser, at fugle er overlevende (rov-)
dinosaurer meget nært beslægtet med former, som vi nu ved også havde rigtige fjer; dun og/eller 
”hårlignende” protofjer. Alle de viste grupper hører til Diapsida (former oprindeligt med to tin-
dingevinduer). A = allosaurus, C = Compsognathus, S = Sinosauopteryx, Ty = Tyrannosaurer, Th 
= therizinisaurer, O = oviratorosaurer (inkl. Caudipteryx), D = dromaeosaurer, P = protoro-
saurer. Fra Bonde & Hansen, 2007. 
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særligt i den øvre og omkring 10 mio. 
år yngre Jiufotang Fm., hvor der også 
er en meget rig fuglefauna.  
Dateringer over denne fauna giver 110 
mio. år, og det midterste af Yixian Fm. 
er dateret til 122-123 mio. år, mens den 
tidligste Jehol fauna er mellem 125 og 
130 mio. år. Så disse 5 Jehol Biota til-
sammen strækker sig over 15-20 mio. 
år (som hele Eocæn el. Miocæn noget 
nærmere nutiden – så hele rigdommen 
er måske ikke helt så forbløffende, hvis 
man sammenligner med at moléret i 
tidligste Eocæn over 1½ mio. år har ca. 
70 fiskearter og næsten 200 arter af 
insekter bevaret i et marint miljø). Gen-
nemgående element i alle fem faunaer 
er slægten Psittacosaurus (ceratopsia).; 

Fig. 7; Zhou & Barrett, 2003, Chang, 
2003). 
 
Fjerede dinos og fugle med far-
ver 
Jakob Vinther, tidligere student i palæ-
ontologi fra KU, og med Ph.D. fra 
Yale, opdagede under sit studium dér, 
at fossile blæksprutter med blæksæk 
har farvelegemerne, melanosomer, be-
varet som runde og ovale legemer i my-
størrelse. Derfor kiggede han efter på 
fossile fisk og især fugle med fjer, som 
dem i moléret og i Messel, også Eocæn, 
nær Darmstadt, Hessen, sammen med 
nogle fjer bevaret i Liaoning. Han kun-
ne vise, at melanosomernes størrelse og 
form var som dem i dag, der kan knyt-
tes til bestemte røde, gule, brune, grå og 
sorte farver i nutidens fjer. Hvor så 
ingen melanosomer er bevaret, antages 
farven at have været hvid/lys, fx. på 
stribede halefjer. 
Dermed er der mulighed for at farve-
lægge en hel fossil dinosaur, herunder 
fugle. Og det blev gjort straks for en-
kelte fjer fra Liaoning, Messel og moler 
publiceret i 2008, mens en hel lille troo-
dont, Anchiornis (Fig. 5) fra Sen Jura i 
Kina blev farvelagt med grå og hvide 
striber, samt røde pletter på kinden og 
en helt rød.  opstående fjerkam på ho-
vedet (Fig. 5; ligesom den testede 
’høvdingefugl’, et danekræ fra molér); 
40 forskellige steder på dinosauren blev 
farven testet. Samtidigt angav en anden 
gruppe baseret på nogle få prøver af 
Sinosauropteryx, at den var orange med 
hvidstribet/-ringet hale. Senere under-
søgte Jacob den enlige fjer fra 1860 af 
’Archaeopteryx’ i Berlin og fandt, at 
den var sort og iriserende. Det sidste 
refleksfænomen kan aflæses, når mela-

nosomerne ligger tætpakkede og paral-
lele ved yderfladen af cellerne, men 
hvilken farve af rød, grøn og blå, er 
reflekteres afhænger tykkelsen af et 
transparent keratinlag uden på, og det 
bevares ikke fossilt. 
Lidt ’ærgerligt’ når vi nu alle ved, at 
Archaeopteryx er blå, i al fald hannen, 
efter den danske maler og ornitolog 
Gerhard Heilmanns flotte farvetegning i 
hans bog ’The Origin of Birds’.  Den 
bog af alle som i 50 år fik størst betyd-
ning for idéer om ’Fuglenes Afstam-
ning’, som hans første udgave hed på 
dansk udgivet i Ornitologisk Tidsskrift 
1912-16 i tre dele, og mere omfattende 
end den engelske udgave (Fig. 6).     
  
Fjers og ’duns’ udbredelse 
blandt dinosaurer 
På stamtræet (Fig. 3) er det let at se ved 
et kladistisk argument, at sidste fælles 
stamform (SFS) for alle coelurosaurer 
må have haft fjer i al fald i form af 
’dun’, måske simple og ’hår-lignende’. 
Det ses også, at fjerklædning ikke er 
opstået pga. flyvning på fuglevis, men 
har været en vigtig forudsætning. Dun 
har nok fungeret som isolering på i al 
fald små dinosaurer, og fjer med stærke 
farver kan være brugt til signalering, 
som hos fugle i dag. Men hvornår er da 
fjer/dun opstået? Hvor langt tilbage i 

Figur 4: A) Det ældste pungdyr Eomaia 
(”tidlige gode moder”), behåret fossil 
(kranium ca. 3 cm). B)Eomaia rekonstrueret 
(modificeret fra Chang 2003). 

A) 

B 

Figur 5: Den jurassiske Troodont Anchiornis. 
Farvelagt af Jacob Vinther. Jacob og andre, 
2010 
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dinosaurernes historie? Fjer/dun kendes 
ikke fra primitive theropoder 
(rovdinosaur), bortset noget tvivlsomt 
fra aftryk omkring nogle theropod-spor 
fra Tidlig Jura. 
I de seneste 10 år er det blevet klart, at 
de store sauropoder (’langhalse’ – et 
Disney udtryk) næppe havde fjer, for 
med deres kæmpe kroppe har de et stort 
problem med at slippe af med varme  
genereret ved muskelbevægelser, og 
særligt hvis de er varmblodede med 
højt stofskifte. Det eneste fund af et æg 
med et sauropodfoster fra Argentina 
viser, at fostret snarere havde en’skæl-
let’ udseende hud, ingen spor af fjer. 
Skulle sauropoder have brug for fjer, så 
er det mens de er meget små. Ejheller 
deres forløbere prosauropoderne, den 
mest kendte vel Plateosaurus fra Sen 
Trias i Europa of Østgrønland (de sidste 

bliver i 2013 udstillet i Geocenter Møn 
med mange andre fossiler fra Jameson 
Land) er fundet med fjerlignende rester, 
og meget små ’babier’ kaldt Mussaurus 
kendes faktisk fra argentinske prosauro-
poder. 
Hvordan da med Saurischierne (dvs 
gruppen af Sauropoder og Theropoder 
som hinandens nærmeste slægtninge, 
dem med ’øgle-lignende’ bækken) og 
deres søstergruppe, de planteædende 
Ornithischia? Indtil for nyligt var fjer-
lignende strukturer ukendte, og nogle 
hudaftryk af store mumificerede hadro-
saurer (andenæbsøgler) ser ’skælagtige’ 
ud, som om de er opdelt i felter. Ganske 
små unger af fx hadrosauren Maiasaura 
viser heller ingen spor af ’dun’.  
Men omkring 2000 blev nogle eksem-
plarer af Psittacosaurus, den mest al-
mindelige dinosaur i Jehol faunaerne 
(og kendt op midt i Kridt i Mongoliet 
og langt vestpå i Asien), fundet med et 
bundt af stive, hule, 15 cm lange 
’børster’ på oversiden af halen og lidt 
’dun’ bevaret på kroppen af disse ca. 1 
m lange dyr (Fig. 7). Formodentligt er 
det en slags fjer uden stråler. Og dette 
kunne senere bekræftes ved fund også i 
Liaoning af en lille primitiv ornithopod 
(gruppen med iguanodonter og hadro-
saurer) med stive ’børster’ på ryggen.  
Psittacosaurus er den mest primitive 
ceratopsie (gruppen med de store næse-
hornsøgler som de mest avancerede 
sent i Kridt), og ingen af dem er fundet 
i Jura. De er nærmest beslægtede med 
de tykskallede pachycephalosaurer fra 
sen Kridt kun (tilsammen kaldt Margi-
nocephalia). Derimod er der primitive 
former af disses nære slægtninge or-
nithopoder helt ned i Sen Trias, så nog-
le stam-marginocephaler burde kunne 
findes i Jura. Men denne samlede grup-

 pe vides så nu at være fjer/dun-klædte, 
hvorfor SFS for alle Dinosauria (= Sau-
rischia + Ornithischia) har nok haft 
isolerende ’dun’ (eller ’hårlignende 
protofjer’), selvom intet er kendt til 
sådan beklædning for den anden store 
gruppe af ornithischier, dem med ’pan-
ser og plader’, ankylosaurer (panser-
øgler) og stegosaurer (kamøgler), hvil-
ket vel heller ikke var at vente med 
deres kropsudstyr. Og meget små unger 
er meget sjældne, en 40 cm ankylosaur 
er langt den mindste, der er fundet. Den
-ne gruppe kendes fra hele Jura og 
Kridt.  
Skal det testes, om det er rimeligt sik-
kert angående de oprindelige dinosau-
rer midt i Trias, at de havde ’dun’ på 
kroppen, så må vi gå til deres søster-
gruppe, og det er pterosaurer 
(flyveøgler), hvis tidligste former er fra 
Sen Trias. Mange af pterosaurerne i 
Liaoning, de fleste korthalede (kaldet 
pterodactyloider), men også de sidste 
overlevende langhalede former 
(rhamphorhynchoider; Wang et al., 
2002) viser ’dun-lignende’ beklædning 
på krop og vinger, og det er ikke blot 
simple ’hår’, men flergrenede dun på 
dem, jeg har set. Den første, som blev 
accepteret med en ’pelslignende’ be-
klædning var Sordes pilosus (den håre-
de djævel) fra sen Jura i Central-Asien, 
som er helt dækket af ca. ½ cm lange 
’hår’ både på krop, vinger og lidt ud på 
halen (Fig. 8). Man kan roligt regne 
med, at det er simple ’protofjer’, og da 
de er bevaret, kan en analyse måske 
afsløre proteinerne i dem. Også blandt 
de ældste pterosaurer fra Sen Trias i 
Italien findes et fossil i Bergamo Muse-
et, som viser svage spor af den hårlig-
nende beklædning (Wellnhofer, 1983, 
2000). 

Figur 6: Heilmanns flotte Archaeopteryx par; 
tegning (med farvekridt – original i Geologisk 
Museum – her fra 1926 bogen).  
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Derfor kan vi nu slutte, at SFS for sø-
stergrupperne dinosaurer og pterosaurer 
midt i Trias, altså de oprindelige Or-
nithodira (dem med ’fuglehals’) havde 
’protofjer’, som altså må være en æld-
gammel opfindelse, der nok bestod af fi
-keratin som hos fuglene i dag, og ikke 
af beta-keratin, som i skællene hos nuti-
dens krybdyr. Fjer er altså ikke kryb-
dyrskæl, der er omdannet ved opsplit-
ning i stråler, sådan som Heilmann 
skrev, og de fleste troede indtil for ny-
ligt. De allertidligste fjer- og skæl-
anlæg som en lille indposning hos nuti-
dens krybdyr og fugle var den ’lighed’, 
som bar argumentet for fjers og skæls 
homologi, men hele den efterfølgende 
vækst viser, at det slet ikke er til i detal-
jer at sammenligne lagene i flade skæl i 

en simpel ’lomme’ og i fjer, der vokser 
op som små cylindre omkring en papil i 
midten af indposningen, begyndelsen i 
fjerposen til det hule skaft. Den videre 
vækst sker ved meget forskellig hastig-
hed i inder- og yderside af den skråt 
liggende cylinder, som derved strækkes 
ud som et halvcylindrisk skaft, mens 
dets kanter i en pennat fjer opsplittes i 
stråler og bistråler med kroge ved et 
kompliceret mønster af celledød imel-
lem dem.  
Det er selvfølgelig meget mindre kom-
plekst for dun, som blot opsplittes i 
usammenhængende stråler langs kanten 
af cylinderen. Det er den type struktur, 
der kan skelnes hos nogle flyveøgler og 
højt op i coelusaurernes stamtræ, hvor 
det først er hos maniraptorer man finder 

 pennate fjer, og det er mest som arme-
nes kortere eller længere ’svingfjer’ og 
halens styrefjer. Kroppen er oftest dæk-
ket af meget simplere ’dun’, nogle med 
få eller ingen forgreninger (hvorved de 
er ’protofjer’ og ’hårlignende’). Det er 
da også typisk hos moderne fugle at 
hvert fjeranlæg starter med et dun, 
eventuelt flere sæt, førend samme an-
læg under dunets ’fjerpose’ og i sam-
menhæng med denne fremtryller en 
pennat fjer, enten som konturfjer på 
kroppen eller som mere specialiserede 
sving- og styrefjer, nogle af dem kolos-
salt store, som påfuglens halefjer. Men 
alle vokser de ud omkring en papil i en 
sæk, der er få mm bred og dyb, og de 
skal være færdigt udviklede i det øje-
blik, de stikker frem, for da er de alle-
rede rækker af døde hornceller med den 
farve og struktur, de skal ende med, og 
som kun kan ændres ganske lidt (mest 
ved at slides).  
Hver enkelt fjer gentager altså i sin 

Figur 8: Sordes pilosus (hårede djævel) fra 
Jura i Central-Asien, den første pterosaur 
med ordentlig ’pels’ bevaret af ’protofjer/dun’ 
på vingemembranen. Fra Sharovs beskrivelse 
1971; se Wellnhofer 1991, Unwin, 2009.  

Figur 7: Elementer fra Jehol Fauna: Forrest to symmetrodonter (uddød pattedyr-gruppe), 
Zhangheotherium, og bagved ses en grøn Sinosauropteryx og en opret Psittacosaurus (før men 
kendte børster på halen). T. h. en stående Caudipteryx og foran en skildpadde, Manchurochelys og 
en discoglossid frø, Callobatrachus. Del af vægtavle i flere museer Liaoing. 
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vækst et mønster af ændringer fra cylin-
der (’hårlignende’) til simpelt opsplittet 
dun og til kompliceret opdelt pennat 
fjer med sammenhægtede bistråler, 
præcist sådan som stadierne afløste 
hinanden i den fylogenetiske udvikling 
fra tidlig ornithodir til nutidens fugle. 
Og nogle kommer aldrig længere end til 
dun-stadiet. Også ældre ideer om, at 
dun er mere specialiserede og senere 
tilkomne strukturer end konturfjer er 
derfor helt forkerte. Fjerene er et fint 
eksempel på ’Häckels biogenetiske 
lov’, der siger, at ontogenien (væksten) 
rekapitulerer eller gentager fylogenien 
(begge termer opfundet af Häckel).  
 
Archaeopteryx’ fjer 
 og ’flyvende dinosaurer’ 
Den tidligste fugl, traditionelt set, er 
Archaeopteryx, øglefuglen fra Sen Jura 
i Solnhofen og omegn i Sydtyskland, 
og da alle de kendte eksemplarer (nu ti 
skeletter og en isoleret fjer) viser nogle 
spor af fjer, så har fjerklædningen af 
disse fossiler ganske klart stor interesse. 
Indtil de kinesiske fund i 90-erne var 
Archaeopteryx den eneste Mesozoiske 
fugl med en detaljeret bevaret fjerdragt, 
hvilket dog især gælder vingernes og 
halens sving- og styrefjer. Med bare lidt 
kendskab til kropsfjer hos nogle af de 
kinesiske fugle og dinosaurer, så er det 
jo interessant at vide, hvordan Ar-
chaeopteryx’ kropsbeklædning har set 
ud. Og der er lidt på Berlin eksempla-
ret, som har været nævnt, men ikke 
beskrevet, siden 1880-erne, og ideer om 
kroppens fjer fremgår jo af de mange 
forskellige rekonstruktioner, hvoraf 
flere, men langtfra alle, viser ’bukser’ 
omkring underbenet, noget der jo ikke 
er så hyppigt hos nutidens fugle. 

Min tidligere ph.d. studerende med 
speciale i dinosaurer, Per Christiansen, 
og jeg tog derfor en hurtig uge igennem 
Tyskland i bil for at se på næsten alle 
deres Archaeopteryx fossiler fra 
Eichstätt over München til Senckenberg 
i Frankfurt a.M. og Naturkundemuseum 
i Berlin omkring 2002. Vi manglede så 
kun det største fossil i Solnhofen, det 
fossil polakken Elzanowski i 2001 hav-
de henført til sin egen slægt og art, 
Wellnhoferia grandis. Jeg har senere set 
det meget fragmentariske stykke i 
Haarlem, men ikke det nyeste og mest 
komplette eksemplar nr. 10 med langt 
det bedste kranium og velbevarede 
svingfjer, der findes i et privat museum 
i Wyoming, USA.  
Vi beskrev i 2004 detaljeret de krops-
fjer, der kan ses eller blot anes svagt 
under et tyndt kalklag på Berlin eksem-
plaret, og vi kunne vise, at der er lange 

 

pennate fjer på underbenet, men ikke 
ned på fodens tarsus-metatarsus, og at 
det er sandsynligt, at de tydelige mær-
ker fra skafterne af ret lange fjer vin-
kelret ud fra ryggen også har været 
pennate konturfjer, som i live lå bagud 
ned langs ryggen og dækkede den pro-
ximale, muskuløse og bevægelige del 
af halen. Der er svagere spor af tætsid-
dende parallele skafter fra fjer på lårets 
bagside (og gamle fotos viser, at noget 
er præpareret væk), mens endnu mere 
utydelige aftryk forrest på brystet må-
ske kunne være fra mere simple fjer. 
Om de lange fjer på underbenet har 
dannet ’bukser’ hele vejen rundt om 
benet, er nok lidt usikkert, for ingen 
skafter synes at krydse hinanden ved 
sammenpresningen, så de kan muligvis 
have formet en fjerbræmme på hver 
side af benet, selvom det er svært at se 
en funktionel fordel ved et sådant ar-

Figur 9: Microraptor gui, holotype, ca 1½ m lang, med lange ’svingfjer’ på bagben (IVPP museet i 
Beijing; foto: Niels Bonde)  
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rangement, særligt hvad angår den for-
reste bræmme. 
I lyset af fund af de noget større dro-
maeosaurer Microraptor (Fig. 9) med 
meget lange svingfjer på baglemmet og 
helt ud på mellemfoden, og da den lille 
troodont Anchiornis også har lange fjer 
på bagsiden og langt ud på foden, så 
kunne dette forhold hos søstergruppen 
måske antyde, at bræmmer af fjer på 
bagbenet hos Archaeopteryx er et re-
duktionsfænomen på vej mod helt at 
miste lange fjer i al fald på underbenet, 
som det er tilfældet hos de fleste mo-
derne fugle. Så et ”Tetraplteryx” stadie 
(fire-vinget), som foreløber for fugle er 
ikke helt umuligt (Se Bonde og Hansen, 
2007). 
Microraptor med de fire vinger rejser et 
spørgsmål om, hvordan den har bevæ-
get sig, for de lange svingfjer langt ud 
på baglemmerne må jo slæbe på jorden 
ved gang og løb, og selvom de har skar-
pe kløer velegnet til klatring i træer, så 
kommer de lange fjer vel også i vejen 
under den proces. Disse bagvinger kan 
umuligt være spredt så langt ud til si-
den, som angivet i den oprindelige be-
skrivelse, men de må have været holdt i 
en mere hængende stilling måske lidt 
skråt udad som en slags ’haleror’ under 
svæv og flyvning. Om de faktisk kan 
have aktivt flappet med forvingerne 
under flyvning er nok lidt tvivlsomt, for 
det synes som om, vingerne ikke har 
kunnet bevæges over vandret stilling, 
og altså ikke nær så højt op som hos 
aktivt flyvende fugle. Det samme gæl-
der nok Archaeopteryx, så begge for-
mer har måske nok kunnet foretage og 
styre lange svæv. Men egentlig aktiv 
flyvning er nok først blevet til i Tidlig 
Kridt efter Archaeopteryx stadiet. Af de 
to hypoteser for flynings opståen, fra 

træerne og ned eller fra løbende dyr og 
op i luften, så lyder den første nu på 
alle måder som det rimeligste gæt. For 
så kan der begyndes med spring og 
svæv styret af korte svingfjer og halen, 
førend det med længere og asymmetri-
ske svingfjer kan lade sig gøre at udvik-
le flappende flugt og senere kan en me-
get kortere og mere smidig hale med en 
halvkreds af kraftige styrefjer gøre, at 
flugten bliver mere styrbar og landin-
gen meget sikrere. Mange at disse sta-
dier kan følges vha. fugle, som indgår i 
faunaerne fra tidlig Kridt i Kina 
(Chang, 2003). 
 
Luftsække og pneumatiserin-
ger 
Alle moderne fugle (og ingen andre 
nulevende dyr) har et system af  luft-
sække, der udspringer fra svælget og 
fordeler sig i forskellige afsnit mellem 
de bløde indre organer, før de munder 
ud i de ret små og stive lunger. Og den 
vej cirkulerer også respirationsluften 
for igen at åndes ud gennem svælget, 
altså et helt andet envejs system end 
hos andre hvirveldyr, hvor luft åndes 
ind og ud ad samme vej i (normalt to) 
’blinde’ lungesække. 
Fugles respiration er meget mere effek-
tiv end pattedyrs, og de holder da også 
et højere stofskifte med en temperatur 
nogle grader over pattedyrs, og nogle 
gæs kan trække over Himalaya i 5-6 
km’s højde. Mon noget sådant kan spo-
res hos fossiler? Det kan det kun mere 
indirekte, men trods alt overbevisende, 
fordi fugles luftsække aktivt vokser ind 
i visse knogler og huler dem ud.  
Det er det, der giver fugle deres meget 
lette skelet, og kun nogle få grupper, 
som har brug for et tungere skelet for at 

 dykke, mangler disse indvoksninger fra 
lufsækkene, såkaldte pneumatiseringer. 
Disse sker ret sent under væksten, såle-
des har en kylling marv i knoglerne 
under den tidlige vækst, mens der hos 
hønen er trængt luftsække ind i mange 
af knoglerne, som er blevet hule med 
ret tynde vægge. Der er stor variation i 
graden af pneumatiseringer mellem de 
forskellige fuglegrupper, hvoraf nogle 
ganske få har alle knogler ud til distale 
tåknogler pneumatiseret, mens de fleste 
har dele af hvirvelsøjlen og nogle større 
lemmeknogler udhulet af luftsække. 
Der er en helt anden type pneumatise-
ring i kranieknoglerne udspringende fra 
dels mellemøret med flere adskilte sy-
stemer, dels fra næseregionen og antor-
bitalåbningen foran øjet. 
Når luftsække vokser ind er det gerne, 
hvor der i forvejen er et hul for en blod-
åre. Hullet bliver udvidet ved resorpti-
on af knoglevævet, hvilket også sker 
inde i knoglen, der kan blive næsten 
helt udhulet med ganske tynde vægge 
og små benbroer, der krydser gennem 
hulrummet. De forstørrede foramina 
kan genkendes på fossiler, ligesom 
hulhederne hvis knoglerne er brudt i 
stykker. Så med lidt held og de rigtige 
flader blottet eller frempræpareret på 
fossilerne kan man godt konstatere 
vidnesbyrd om luftsække i knoglerne 
og derfor regne med, at disse var udlø-
bere af de større luftsække fra respirati-
onssystemet mellem de bløde organer. 
Man kan derfor også give et kvalifice-
ret gæt på, hvilke luftsækpar, der i al 
fald var udviklet igennem kroppen, 
Nogle af disse parrede luftsække perfo-
rerer aldrig eller meget sjældent knog-
ler, og kan derfor være umulige at kon-
statere (Christiansen & Bonde, 2000). 
Pneumatiseringer findes hos næsten 
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alle nulevende fugle, og temmelig sik-
kert også hos fossile former for disse 
fuglegrupper (’ordner’), hvoraf de fle-
ste kan følges ned i Eocæntiden, mens 
det er vanskeligt at identificere helt 
sikre, ældre repræsentanter for de mo-
derne ’ordner’. Faktisk er kun andefug-
lene påvist i Sen Kridt med nogen sik-
kerhed (Vegavis på Antarktikum), og 
dermed må søstergruppen hønsefugle 
også have levet i Sen Kridt. Da disse to 
udgør den primitive søstergruppe til 
alle de andre neognathe fugle, må stam-
former til disse også have levet den-
gang, ligesom de endnu mere primitive 
palæognather, der omfatter tinamuer og 
strudsefugle. SFS for dem alle kan have 
eksisteret omkring midten af Kridtti-
den, men kunne godt have været noget 
senere som for 70-80 mio. år siden. 
Denne SFS kan vi jo tillægge pneuma-
tiseringer i al fald i noget af hvirvelsøj-
len og nok også i visse lemmeknogler.  
Men der er jo langt til den form i Sen 
Jura for små 150 mio. år siden, som 
oftest regnes som den ældste fugl, nem-
lig Archaeopteryx. Stort set alle fugle i 
Kridttiden, måske bortset fra de store 
dykkende ’tandfugle’ fra Sen Kridt, 
Hesperornis og beslægtede (såkaldte 
’Kridt-lommer’), har nok nogle pneu-
matiske knogler, selvom langt de færre-
ste er så detaljeret undersøgt og beskre-
vet. Hos masser af rovøglerne kendes 
også pneumatiseringer af i al fald dele 
af hvirvelsøjlen. Det har derfor tidligere 
været et problem, at Archaeopteryx var 
beskrevet som uden pneumatiske knog-
ler, også selvom forskere virkeligt har 
ledt efter de afslørende huller (det er 
ikke nok at påvise, at en knogle er hul, 
det er det forstørrede foramen, der er 
’beviset’). 
I 1996 opdagede jeg til stor overraskel-

 se sammen med min netop færdige 
specialestuderende, Peter Makowicky 
(der havde systematisk sammenlignet 
theropoders og fugles rygsøjler), at 
Archaeopteryx  i Berlin, det bedst beva-
rede eksemplar, faktisk havde ret tyde-
lige pneumatiske foramina i al fald i de 
midterste halshvirvler, der vender på en 
måde, så at det kan observeres (Fig. 
10). Det blev publiceret sammen med 
et par amerikanske eksperter i dinosau-
rer og pneumatisering i 1998. Meget 
mærkeligt, at det kunne forblive over-
set i over 120 år på verdens vel mest 
berømte fossil (Britt et al., 1998). 
Sammen med Per Christiansen checke-
de jeg, om også London eksemplaret 
skulle vise pneumatiseringer. Og gan-
ske rigtigt, de eneste to hvirvler, der 
kan observeres fra siden og lidt nedefra 
er de to forreste ryghvirvler, der er dre-
jet anderledes end de andre hvirvler, og 
de viser to tætsiddende foramina, hvor-
af det bagerste er stort nok til at være 
fra en luftsæk – noget nogen må have 
vidst, for hullerne er fint præpareret fri.  
Hvis vi nu kigger på fordelingen af 
pneumatiske knogler (= PK) i Archo-
saurerne begyndende med fugle, så har 
disse altså næsten alle PK, og det er 
konstateret hos mange af rovdinosau-
rerne. Søstergruppen Sauropoda har 
helt fantastisk udviklede PK, således at 
hvirvelcentre er et spinkelt netværk af 
stivere yderst og med helt spongiøse 
hulrum indeni hos de avancerede for-
mer fra Jura og Kridt. Men de tidligste 
slægtninge prosauropoderne synes slet 
ikke at være pneumatiserede Dog har 
de ofte dele af hvirvlerne, fx torntappe 
udformet som om luftsække kunne 
have ligget ind til dem. Det er vel ret 
rimeligt at antage, at de SFS for sau-
rischia i al fald har haft luftsække mel-

Figur 10: A) Berlins Archaeopteryx (Foto: Niels 
Bonde). B) Berlins Archaeopteryx: Halshvirvel 3-
6 med pneumatiske foramina i siden (perfekt på 
nr 5) fyldt op med sekundært afsat calcit. Fra 
Britt, Makowicky, Gauthier & Bonde 1998.  
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lem de bløde organer. 
Men hvordan med de tidligste dinosau-
rer, når ingen ornitischier synes at vise 
spor efter luftsække på skelettet ? Da 
må pterosaurerne igen redde argumen-
tationen, for hos mange af dem er PK 
velkendt, bl.a. hos den store Pterano-
don. Og sammen med Per Christiansen 
har jeg beskrevet de postkraniale PK 
hos en fragmentarisk Rhamphorhyn-
chus fra Solnhofen kalksten, der er ble-
vet syrepræpareret, da jeg var student 
hos Eigil Nielsen i 60-erne. Den er fan-
tastisk velbevaret i detaljerne og viser 
halshvirvler med hele tre pneumatiske 
foramina i hver side, som fører ind i 
fulstændigt udhulede hvirvler med pa-
pirtynde side- og midtervægge (Bonde  
Christiansen, 2003a). 
Så selvom igen de tidligste former fra 
Trias ikke viser nogle sikre tegn på 
pneumatiseringer, så tør vi godt slutte, 
at de primitive flyveøgler i det mindste 
havde luftsække mellem de bløde orga-
ner, og det samme må derfor gælde den 
SFS for dem og dinosaurerne, altså de 
oprindelige ornithodirer (Bonde & 
Christiansen, 2003a). 
Dette implicerer med både dun og luft-
sække, at allerede dengang i midt Trias 
var udviklet et fuglelignende respirati-
onssystem med luftsække og isolering i 
form af dun hos dyr, der formodentligt 
så var på vej til at blive varmblodede 
med højt indre stofskifte pga. effektiv 
vejrtrækning. Dermed er disse træk 
noget af det allerførste, der er opstået 
efter splittet fra krokodillegrenen, og 
det er overhovedet ikke noget, der har 
at gøre specielt med flyvning og fugle – 
disse træk kan være næsten 100 mio. år 
ældre end de to fænomeners opståen. 
Det er bestemt ikke den fremstilling, 
som normalt gives i lærebøgerne, men 

er måske langt det vigtigste at konstate-
re om archosaurernes udvikling.       
                                                                                                                                                       
Modstand mod dinosaur-fugle 
slægtskab 
Af moderne forskere har især Allan 
Feduccia fra USA, der har skrevet de 
største moderne bøger om fuglenes 
udviklingshistorie, gjort sig bemærket 
som udtrykkelig og højlydt modstander 
af fuglenes afstamning fra dinosaurer. 
Han har forsvaret Heilmanns idé 
(1926), at fugle må være oprunden fra 
mere primitive former blandt Archosau-
ria, gruppen som omfatter nutidens 
krokodiller og fugle, samt pterosaurer 
(flyveøgler), dinosaurer og nogle fossi-
le smågrupper fra Trias traditionelt 
grupperet som ’thecodonter’. Heilmann 
havde gode grunde til ikke at acceptere 
dinosaurer som fugle-stamformer, fordi 
ingen dinosaurer dengang var beskrevet 
med nøgleben (clavicula), og fuglene jo 
har et meget kraftigt sådant kaldet øn-
skeben (furcula – se Bryant, 1993). Og 
han ville ikke bryde med ’Dollos lov’, 
der hævdede, at intet forsvundet organ 
kunne gendannes i udviklingens løb – 
altså ingen ’reverser’, som cladister i 
dag ville kalde det (i dag ved vi, at på 
det molekylære plan er det umuligt at 
undgå existensen af reverser, men for 
komplicerede organer er ’loven’ sikkert 
god nok).  
I dag ved vi også, at næsten alle velun-
dersøgte rovdinosaurer (Theropoda 
inkl. Ceratosauria, Allosauria, Coeluro-
sauria og nogle smågrupper) har nøgle-
ben (ofte fusioneret som furcula) lige-
som enkelte primitive blandt søster-
gruppen Sauropoda (langhalse) og 
blandt de resterende dinosaurer i Or-
nithischia, selvom langt de fleste af 

 disse har reduceret nøglebenene. Og 
ingen af Feduccias argumenter har 
vægt imod det store antal karakterer, 
som i form af synapomorfier (fælles 
specialiseringer) viser, at fugle (inkl. 
Archaeopteryx, dvs. Avialae) og Dei-
nonychosauria (= troodonter + dro-
maeosaurer/’raptorer’) er hinandens 
nærmeste slægtninge og udgør Paraves.  
Specielt er hans påstand, at mange af 
de såkaldte ’dun’-strukturer hos de små 
dinosaurer i virkeligheden er bevarede 
kollagene fibre fra huden, helt urimelig. 
Til gengæld må han så påstå, at alle 
dem med pennate fjer faktisk er mere 
eller mindre flugtløse fugle, mere avan-
cerede end øglefuglen, Archaeopteryx, 
som jo traditionelt regnes som den mest 
primitive fugl (stamform for alle resten 
efter Juratiden, Wellnhofer, 2009).  
Feduccia er nok ’stærkt motiveret’ af 
sin egen artikel fra 1985, ’On why the 
dinosaurs lacked feathers’, hvilket jo 
ganske simpelt blev modbevist i 1990-
erne. Denne strid er litterært beskrevet 
med Feduccia i en ikke særligt flatte-
rende rolle i kriminalromanen ’Dino-
saurens fjer’ af Sissel-Jo Gazan, som 
lavede sit biologiske speciale vejledt af 
Per Christiansen om netop dette emne 
ved KU for små 10 år siden og basere-
de bogens fiction delvist på sin studie-
tid. 
 
Andre kinesiske ’spor’ efter 
dinosaurer 
I 2011 var Eliza Estrup som nyudklæk-
ket cand. scient. i biologi med speciale 
i dinosaurers fysiologi i 5 måneder be-
skæftiget som frivillig hjælp ved dino-
saur-udgravning i parken omkring et 
nyt museum, Yizhou Fossil & Geology 
Park, nær Yixian i Liaoning, og jeg var 
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en måned ude og hjælpe hende. Og i 
nogle få dage før og efter udgravnings-
arbejdet kunne jeg i Videnskabs Akade-
miet i Beijing studere de mest primitive 
knogletunger’ (Osteoglossomorfer: s. 
20) fra aflejringerne i Liaoning. Det 
blev ikke til de forventede små dinosaur
- og fugleskeletter, desværre, men til 
noget andet interessant og nyt. Nemlig 
en lille overflade på ca. 2½ x 3½ m 
med mange dinosaurspor, som Eliza 
havde afdækket i løbet af sommeren 
inde i udgravningsteltet (Fig. 11). Den 
lille lagsøjle af laminerede søsedimen-
ter på ca. 3½ m, som er blottet i og ved 
udgravningsteltet er del af det midterste 
led, Dawangzhangzi Beds, af den mæg-
tige Yixian Formation på mellem 2 og 
5 km i mægtighed. Men trods de mange 
fossiler, der er fundet i sådanne lag, er 

der aldrig tidligere fundet dinosaurspor 
(i al fald ikke beskrevet). Den ameri-
kanske ekspert Lockley har beskrevet 
(alle kendte ?) dinosaurfodspor fra Ki-
na. 
Sporfladen er dækket af et tyndt, glat 
lerlag, og umiddelbart oven på den hvi-
ler et 12 cm vulkansk askelag.  
Der er flere forskellige spor, som vi 
mener, er afsat af sauropoder, et der 
måske kunne være fra en ornithopod 
eller en pansret dinosaur (?) og et, som 
vi ikke aner, hvem er ophav til. Det er 
vigtigt at gøre sig klart, at med 100 % 
sandsynlighed, så ligger resterne af de 
dyr (og alle andre som var i området på 
lige det tidspunkt i historien) et eller 
andet sted. For ingen kan overleve et 
sådant askefald, man bliver straks kvalt, 
så skeletterne må flyde et eller andet 

 

sted på den flade (eller laget kan være 
eroderet væk). Museet blev grundlagt 
på netop dette sted, fordi der her i 2000 
blev fundet et helt iguanodont skelet, 
Jinzhousaurus, i et niveau ca. 10 m 
dybere. Flere andre lignende er fundet i 
området, og et er udstillet i det naturhi-
storiske museum i Yixian. 
Vi er ved at beskrive disse spor sam-
men med Jesper Milàn, spor-ekspert fra 
Geomuseum Faxe, og de er ret usæd-
vanlige. De største er 45 cm i diameter 
og synes at være helt runde, andre er 40 
x 25 cm, ret ovale og med en enkelt ’tå’ 
adskilt lidt til (inder-)siden, mens nogle 
’dobbeltspor’ (vel for- + bagfod sat tæt 
op ad hinanden) er mere rundagtige og 
hver 20-25 cm i diameter. Alle tre slags 
spor er fra sauropoder, tror vi, men 
sådanne viser altid aftryk af den meget 

Figur 11: A) Elizas sporflade blottet med dinosaurspor i den fine, glatte ler ved fjernelse af et 10-12 cm askelag. Fladen er nu taget ind i museet.  B) 
Håndtegning af sedimentfladen.  De ’Yeti-lignende’ spor nede t.h. med nogle ovale spor tæt ved, det ene ret tydeligt ’dobbelt’; de to største, runde 
spor langs den øvre kant; dobbeltspor nederst i midten svarer måske til sporet midt imellem de to store. Alle disse fra små og store tiyanosaurer, 
mere end én art. Øverst t.v. det problematiske dobbeltspor af to aftryk af meget forskellig størrelse, det øverste med fire svage ’tå-mærker’ (?), be-
synderligt ved dette ’dobbeltspor’ er jo, at der ikke ses et andet tilsv. par på fladen. Inden for ’Yeti’-sporene ses et mærkeligt og kompliceret aftryk, 
som vi slet ikke kan tyde. Navne på formodet sammenhørende spor A1, A2; B1, B2, A3 hører dog måske ikke til de to andre, og D1 og C2 kunne 
måske være fra samme individ; det lille runde E3 hører næppe sammen med E1 og E2. Afstande mellem og inden i sporene i cm. d3, d6 angiver dyb-
den af sporene, 3 og 6 cm. Skraveringer er forklaret på tegningen. Tegnet sept.ember 2011 af Niels Bonde.  

A) B) 
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kraftige tommel-klo og 2-3 ret store 
kløer på bagfoden (Christiansen, 2003). 
Hvordan forklare vi vore spor, som 
ikke har antydning af klomærker ? 
Kridttidens sauropoder er næsten alle af 
familien Titanosauridae, som kan blive 
meget store (Argentinosaurus måske 
helt op mod 80-100 tons), og nogle af 
dem reducerer tæerne, også i den grad 
at alle finger- og tåled er forsvundet. Så 
går de direkte på de helt lodretstående 
mellemhånds- og mellemfodsknogler, 
som så har en tyk trædepude under og 
bag den ’halvcylinder’, som mellem-
fods/-hånds-knoglerne danner. Håndens 
’første tå’ kan stå lidt skråt indad og 
foran de andre og være særligt kraftig. 
Måske passer en sådan fod til sporene 
med den ene indad afsatte ’tå’, som får 
det til at ligne et ’Yeti-spor’? 
Af de to største spor har det ene ikke 
den naturlige bund, men nogle lag er 
gået af, så at overfladen er nede på et 
’underspor’ i leret, dvs. at ingen detaljer 
af selve sporet kan ses. Det andet spor 
har den rigtige spor-overflade med en 
mærkelig, hævet trekant i den ene kva-
drant, der jo må svare til en stor ind-
skæring i trædepuden, som ikke er nem 
at forklare. Omridset er ikke helt kom-
plet i nogen af de store spor, så det kan 
næppe helt afvises, at der kunne have 
været et klo-aftryk til den inkomplette 
side. De mindre dobbeltspor er hver 
ovale til cirkulære, og en kant er skub-
bet op imellem dem (et sæt rør dog ikke 
hinanden), og de kunne måske være fra 
et ungt individ af arten med de største 
spor. Derimod er de ovale spor helt 
sikkert fra en anden slags sauropod.  
Det er mærkeligt, at der heller ingen 
sauropoder er blevet bestemt i faunaer-
ne, men der er blot nævnt sauropoda 
indet. i den nedre del af Yixian Fm. og i 

Jiufotang Fm. ovenfor, og det synes 
blot at være tænder. Det kom derfor 
som en stor overraskelse, da vi gik i det 
lokale museum i byen Yixian, for noget 
af det første, vi mødte, var en stor mon-
tre med tre kæmpemæssige hvirvler fra 
en sauropod fundet i Yixian Fm. Sådan-
ne er normalt bestembare (der er typer 
for arter af titanosaurer, som blot består 
af få hvirvler), og sandsynligvis er det 
fra en titanosaur, så meget store skelet-
dele kan altså også findes i formatio-
nen.    
Det sidste nogenlunde bestembare spor 
er svagt trekantet til subrhombisk, 13 x 
10 cm, og med tre rundede ’tå-aftryk’ 
uden skarpe kløer (den ene udbuling 
kunne måske i stedet være en hæl?), og 
det ligner lidt formen på en bagfod af 
en mindre iguanodont, men kunne må-

 

ske også være bagfod af en lille stego-
saur eller panserøgle. Og tæt ved af-
trykket og forbundet med en svag fure 
ses et andet ovaloidt til trekantet aftryk, 
17 x 17 cm med fire meget svage, run-
de aftryk på 5 – ca. 9 cm langs den 
modsatte rand. Det kan svagt minde om 
forfod hos en panserøgle. Stegosaurer 
har på for- og bagfod 5 plus 3 tæer, 
mens ankylosaurer har 5 eller 4 plus 3 
– 5, og stegosaurer, som typisk er juras-
siske, overlever op midt i Kridt; panser-
øgler kendes fra Sen Jura, men er mest 
kretasiske (hvis de to, som traditionelt 
antaget, er søstergrupper, så skal de 
selvfølgelig være lige gamle, begge 
opstået i Tidlig Jura).  
Endelig er der et mindre aftryk beståen-
de af en oval del og en cirkulær del 

Fig 12: Aftryk fra store Sauropodspor. Knivskaft viser 10 cm. Fra Milàn & Bromly, 2005. Foto : 
Jesper Milàn. 
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plus et par ’udløbere’, som vi slet ikke 
tør gætte på, og der er et sæt af to tæt-
liggende aftryk, et næsten rundt og et 
mindre ovalt, som ligger ret isoleret og 
vel også nærmest er ubestembart. Fla-
den er selv svagt og uregelmæssigt 
’bulet’ og langs den ene kant ’bølget’ i 
25 cm brede trug, uden at det er rigtige 
bølgeribber, og i dette område bøjer 
fladen ca. 30 grader ned mod et 
’hul’ (måske en sammensynkning over 
tidligere udgravning ?). 
Hvad nu end disse sidste spor er, så er 
det spændende at have afdækket nogle 
forskellige spor, som må være fra sau-
ropoder, der ellers er næsten ubeskrev-
ne fra formationen, og ’katastrofen’ 
med askelaget lover godt for mulighe-
der for at finde komplette skeletter i 
området. Vi har derfor også opmålt en 
’tefra-kronologi’ på askelagene i det 3½ 

m profil, hvor sporfladen let kan gen-
kendes i det snit, som også synes at 
skære endnu et fodspor. Askelagene er 
fra ½ meter til få cm tykke, og flere af 
dem er ret uregelmæssige, måske med 
’slumping’ fænomener (et slags 
”skred”). Sådanne opmålinger synes 
ikke at være gjort før, og det kunne 
blive et vigtigt lokalt korrelerings-
værktøj.  
 
Bornholm versus Kina 
Spor-interpretationerne og de små dino-
saurer har også interesse for de born-
holmske fund, som er lidt ældre, nemlig 
fra det tidligste Kridt, Berriasien (140 – 
145 mio. år), samt desuden fra Mellem 
Jura, ca 170 mio. år. Jeg har netop pub-
liceret en samlet oversigt i 2012, som 
dog ikke fik Jesper Milàns seneste fund 
at theropod-spor fra Jura med. 
De jurassiske fund er udelukkende ret 
store fodspor fra Bagå graven S. f. Has-
le, den tidligere Hasle Klinkerfabriks 
lergrav, nu vandfyldt. Sporene er fundet 
på underflader af ½-1 m tykke, lyse 
sandsten, som er smidt ud på stranden 
lige uden for graven, fordi de ikke kun-
ne bruges i produktionen. De er helt 
fyldt med store plantesrester som gren-
stumper, kviste og blade, der formo-
dentligt er blevet indlejret ved en ka-
tastrofisk oversvømmelse af et sumpet 
skovområde, hvor leret med sporene 
blev afsat. Der er desværre ingen knog-
lerester i sandsten eller ler, sikkert pga. 
for høj surhedsgrad i sumpen. Jesper 
gjorde de første fund i 2004. Fund af 
fodspor ved netop denne lokalitet for-
udsagde jeg allerede i 1993 i en artikel 
om Bornholms fossile hvirveldyr; og 
eftersøgning på havbunden burde også 
gøres i form af svømmedykning lige 
uden for stranden.  

 Der er op til 70 cm store aftryk med 
tæer fra sauropoder (Fig. 12), sikkert i 
20 m klassen, og 25 cm runde aftryk 
med 5 stumpe tæer, som kan være afsat 
af en stegosaur med forfoden. Og et af 
de nye fund (2011) er beskrevet som et 
bagfods-aftryk fra en stegosaur med tre 
tæer, og der er fundet det første thero-
pod-spor fra en ret stor form, tretået 
med klomærker. 
Der er også dinosaurspor i de nederste 
Berriasien lag i Rabekke Fm. på sydky-
sten øst for Arnager. De ses i snit i 
kystklinten og er afsat i lyst sand, hvor 
sporene så er blevet udfyldt med mørkt 
ler, lige omvendt af de forrige. Der skal 
være spor snittet på næsten en meter i 
diameter, det er fra en kæmpemæssig 
sauropod. Nogle gravegange er yderst 

Fig 13: Guldbelagt Dromaeosaurid– tand fra 
Rabekke Formation. Foto: Geologisk Museum 

Figur 14: Dromaeosauroides bornholmensis, 
holotypen fundet år 2000 i Robbedalegraven af 
Eliza Estrup. Højde 21 mm. Foto S.L. Jakob-
sen  
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problematisk tydet som ’kokoner’ fra 
nedgravede lungefisk; det er næppe 
sandsynligt, for lungefisk uddøde i Eu-
ropa i Jura, så de er nok snarere fra 
krebsdyr (Bonde, 2012). 
Få meter under og kort vest for sporene 
nær ’Madsegrav’ i de samme sandede 
lag er opgravet en separat sandlinse, 
som var fuld af små knoglestumper, 
skæl og tænder fra ’ganoide’ fisk, kro-
kodiller, skildpadder, og små dinosau-
rer og pattedyr. Denne sidste tand er en 
kun 2 mm stor knudret kindtand fra en 
multituberkulat den primitive gruppe af 
måske planteædende pattedyr, som le-
vede fra Jura til Eocæn – Skandinaviens 
eneste Mesozoiske pattedyr. Der er 
også et dusin bare 2 – 5 mm tandkroner 
fra små ’raptorer’ med karakteristisk 
form og savtakket skærerand (Fig. 13). 
Derfor kan man gætte på, at nogle af 
disse små dromaeosaurer på under 1 m 
i længden i stil med Microraptor nok 
har været træboende og ’svævende’ 
former. Der er tilmed én fragmentarisk 
tandkrone, som måske kan være fra en 
fugl. Der er også beskrevet stumper af 

amfibier og små krybdyr fra den samme 
linse, nogle med affinitet til asiatiske 
former (Rees, et al., 2005). 
Formationerne højere i Berriasien er 
Robbedale Fm. og Jydegård Fm., som 
er eksponeret få km længere inde i lan-
det ved Robbedale i nogle store forladte 
sandgrave (nu vandfyldte; har i 2004 
beskrevet faunaen). Her blev landets 
første dinosaur fundet i 2000 af Eliza 
Estrup, dengang gymnasiast, i sandet 
nær basis af Jydegård Fm. under et kur-
sus kaldt ’Jagten på den danske dino-
saur’ afhold ved mig og Per Christian-
sen, samt den gruppe af arbejdsløse, 
som hjalp os på lokaliteterne. Det er en 
21 mm tandkrone fra en meget større 
’raptor’, måske 3-4 m lang. Den beskre-
vet vi i 2003 som Dromaeosauroides 
bornholmensis (Fig. 14). Og i 2002 
fandt gruppens leder Regitze Bentien 
en 15 mm tandkrone fra en juvenil sau-
ropod i de samme lag, som vi beskrev 
et års tid efter, men ikke navngav (også 
2003). 
Der blev også kørt nogle læs sand til 
NaturBornholm (hvor fodspor og tæn-

 

der er udstillet) for at børn skulle kunne 
gå på jagt efter fossiler i det. Men det 
blev en af naturvejlederne, J. Kofoed, 
som i 2009 fandt endnu en tandkrone 
på 15 mm af Dromaeosauroides, som 
formodentlig også kan identificeres 
blandt tænder af samme alder i Sydeng-
land (fra deres såkaldte Purbeck lag). 
Dermed er de danske dinosaurer næsten 
udtømt – dog har Mette Hofstedt fra 
Sønderjylland for nyligt på en strand 
syd for Kolding fundet en lille klump 
kvartsgrus, hvorfra hun udpræparerede 
en 2 mm tandkrone, der også synes at 
være fra en lille dromaeosaur – altså fra 
en løs blok, som er gletchertransporte-
ret fra et sted i Østersø området. Det 
må kaldes et usædvanligt held, og alde-
ren er netop blevet bestemt som Sen 
Jura – tidligste Kridt. Flere af disse 
dinosaurer bliver udstillet i museet i 
Gram i 2013. 
Flere af disse tænder er selvfølgelig 
blevet danekræ (Bonde m.fl., 2008), og 
det kan i den anledning også nævnes, at 
en koprolit (fossil lort) på 4 cm fra Jy-
degård Fm., fundet af Regitze, også er 

Figur 15: Danebæ. Koprolitten (fossil lort) )fra Jydegård Fm., ca 4 cm lang. . A) Almindeligt foto af Jesper Milàn. B) CT-Scanning af lorten ved Bo 
Rasmussen på Nuuk Hospital.  Fra Milan et al, 2012. 

A) B) 
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blevet danekræ og for nyligt er beskre-
vet af Jesper og mig (Fig. 15).  
Fundet er spændende, fordi lorten har 
været boret af insekter; for der er to 
gange i den, som fint afsløres ved CT-
scanning. Vi mener, at den må være 
lagt enten af en mindre rovdinosaur (fx 
dromaeosaur) eller en ferskvandsskild-
padde, hvis skjoldrester også er kendt 
fra laget. Der er nemlig skæl og ben-
stumper i lorten, så det diskvalificerer 
temmelig sikkert de krokodiller som op
-hav, der ellers også er fundet i Jyde-
gård Fm., nemlig Pholidosaurus, fordi 
krokodillers meget stærke mavesyre 
opløser knoglestumper.    
Disse bornholmske lag er (sammen 
med omtrent tilsvarende lag i Skåne) 
tilsyneladende det eneste ’vindue’ til 
landfaunaerne fra Tidlig Kridt på hele 
det kæmpestore kontinent, som består 
af Skandinavien plus Rusland vest for 
Ural og ned mod Tyrkiet. Den landmas-
se er i kortere perioder af Jura og Kridt 
i landforbindelse med Østasien (når 
Turgai-strædet i Uralregionen er luk-
ket), så at flere terrestriske faunaele-
menter fra Bornholm-Skåne nok er 
nærmere beslægtet med de asiatiske 
end med faunaerne på de mindre øer, 
som på den tid udgjorde V-, S- og Cen-
traleuropa. ’Europa’ er altså på den tid 
ikke en samlet biogeografisk region, 
’Skandinavien-Rusland’ er isoleret fra 
resten af ’Europa’, noget de fleste ana-
lyser af landdyrenes udbredelse i Sen 
Jura – Tidlig Kridt sjældent tager hen-
syn til.  
 
Taksigelse:Tak til Eliza Estrup, dels for 
hendes fund og entusiasme, dels for vort 
samarbejde om de kinesiske dinosaurspor. 
Tak til gode venner for tilskud til rejsen der 
ud ved min 70-års dag. Tak til Jesper Milàn 

for hans sporkompetence og samarbejdet 
også om lorten, og til Regitze Bentien og 
hendes gruppe for samarbejde gennem 
mange år, samt for hendes børnebog om 
’Jagten på den danske dinosaur’ (2003). Og 
ikke mindst tak til Per Christiansen 
(tidligere næstformd. i DNF) for vort lange 
samarbejde omkring dinosaurer, flyveøgler 
m.m. og hans glimrende bog om dinosaurer 
(2003) – og til Sissel-Jo Gazan for hendes 
pragtfulde og succesrige kriminalroman 
’Dinosaurens fjer’ (2008), som fint opridser 
nogle af problemerne i diskussionerne om 
fuglenes oprindelse, og som nu er oversat til 
mange sprog, så at også Fedducia fortjener 
at læse den. 
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De uddøde moafugle (Dinornithi-
formes) har bjergtaget både videnskabs-
folk og andet godtfolk siden den briti-
ske palæontolog Sir Richard Owen i 
1840 beskrev et knoglefragment fra 
noget, som vist nok kunne være en stor 
strudsefugl. Owen havde dog det lille 
problem, at knoglen var fundet på New 
Zealand, hvorfra der ikke kendtes store 
strudsefugle. Der skulle alligevel kun 
gå få år, før han fik bekræftet sin teori. 
Ved anlægsarbejde overalt i New Zea-
land begyndte store karakteristiske fug-
leknogler at dukke op, og det stod ly-
sende klart, at landet i fordums tid hav-
de tilhørt disse vingeløse giganter (Fig. 
1).  

Siden Owens tid er moa'erne blevet 
underlagt utallige videnskabelige un-
dersøgelser, og de seneste to årtier er de 
gamle knogler trådt ind på den moleky-
lære arena, hvor deres DNA er blevet 
studeret i detaljer. F.eks. ved vi nu, at 
der var ni arter og tre slægter af moa'er, 
og at deres nærmeste slægtninge for-
mentlig skal findes blandt de flyvende 
tinamuer (Tinamidæ) fra Sydamerika - 
som ellers indtil for nyligt blev betrag-
tet som søstergruppe til alle strudsefug-
le. DNA analyser har også vist at visse 
(tilsyneladende) moa-arter med enorm 
størrelsesforskel i virkeligheden blot 
var hanner og hunner af samme art. 
Denne ekstreme kønsdimorfi giver sig 
kraftigst til udtryk hos kæmpe moa'en 
(Dinornis robustus), hvor hunnen er 
over 2 meter høj over ryggen og vejede 
>250 kg, mens hannen blot var en lille 
'pipfugl' på 100 kg (Fig.2) 
 
Den sidste moa blev ædt af polynesiske 
bosættere (Maori), formentlig mindre 
end 200 år efter deres ankomst til New 
Zealand, sidst i det 13. århundrede. 
Dette betyder at tidspunktet for moa'er-
nes uddøen er recent sammenlignet 
med megafaunaens forsvinden på de 
øvrige kontinenter. Så selvom 
moaknoglerne ikke ligger i permafrost 
(hvor f.eks. mammut og steppebison 

kan findes), er de ofte ganske velbeva-
rede og repræsenterer en unik mulighed 
for at erhverve sig detaljeret genetisk 
indsigt i et forhistorisk økosystem.  
 
Selv fik jeg muligheden for at arbejde 
med moa DNA i forbindelse med mit 
PhD-studie i New Zealand (University 
of Canterbury, Christchurch) og Au-
stralien (Murdoch University, Perth). 
Hvor de fleste tidligere DNA studier af 
moa har beskæftiget sig med overord-
nede fylogenetiske og fylogeografiske 
sammenhænge, valgte vi i dette projekt 
at fokusere på andre aspekter. Adskilli-
ge fossil-lokaliteter i New Zealand ud-
viser en utrolig høj koncentration af 
moa-knogler og ved at ekstrahere DNA 

Molekyler og moafugle - et populationsstudie af de sidste kæmper 
i New Zealand 

Baseret på foredrag afholdt i foreningen den 23. februar 2012 

Figur 1: Den største moa knogle der nogensin-
de er fundet er en 99 cm lang underbens-
knogle fra en hun af kæmpe moa (D. robustus), 
udgravet af Julius Von Haast i Glenmark 
Swamp, 1869. 

Figur 2: Moa'erne udviste en ekstrem kønsdi-
morfi. Her vises skeletter af begge koen hos 
kæmpe moa (D. robustus), hvor hunnerne 
kunne veje op til 250 kg. Skelettet af en due er 
vist til sammenligning. 
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fra hundredvis af individer fra samme 
område, satte vi os for at studere 
moa'erne på populations-niveau. 
 
Efter besøg på tre forskellige museer, 
og en udgravning i en sump havde vi 
knogle-materiale fra ca. 300 moa indi-

vider (fordelt på fire arter), der alle var 
blevet fundet indenfor en 5 km radius i 
North Canterbury (Fig. 3). Kulstof-14 
datering af 170 knogler viste at de to 
største lokaliteter (Pyramid Valley og 
Bell Hill Vineyard) indbyggede moa'er 
fra ca. 5000 før nu, og op til ca. år 

1350. Vi havde altså her muligheden 
for at karakterisere et helt megafauna 
samfund i de sidste ~4000 år af dets 
eksistens (Fig. 4 og Fig. 5). 
 
Moa DNA blev ekstraheret under vanli-
ge sterile forhold, og med alle de for-
holdsregler der gør sig gældende ved 
arbejde med fossilt DNA. Der var ad-
skillige formål med de genetiske analy-
ser, hvoraf mange stadig er igangvæ-
rende, men her vil jeg koncentrere mig 
om nogle analytisk-set set basale 
spørgsmål, som gav et højt overrasken-
de resultat, og efterlod os med rynkede 
pander for en tid. 
 
Først og fremmest var det nødvendigt 
med en sikker arts-identifikation af alle 
individer. Dette er ikke altid let baseret 
på morfologiske karakterer, blandt an-
det på grund af førnævnte kønsdimorfi, 
men også fordi knoglerne kan være 
beskadiget og/eller stammer fra juveni-
le individer, hvor de diagnostiske træk 
er mindre udtalte. Til at artsbestemme 
alle individer sekventerede vi en arts-
specifik DNA region i det mito-
kondrielle genom. Derudover ville vi 
bestemme kønnet af hvert individ. Alle 
fuglearter har en ZZ/ZW kønskromo-
som struktur, hvor hunner er det hetero-
gamete (ZW) køn. Derfor kunne vi be-
stemme kønnet ved at kortlægge en 
DNA sekvens, der er specifik for W-
kromosomet, og notere et positivt resul-
tat som DNA fra en hunfugl. 
 
Resultaterne forbløffede os. Den første 
overraskelse bestod i at selvom Bell 
Hill Vineyard og Pyramid Valley ligger 
blot 5 km fra hinanden, så vi en meget 
forskellig artskomposition. Alle fire 
North Canterbury moa arter (Dinornis 
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Figur 3: Kort over lokaliteterne Pyramid Valley og Bell Hill Vineyard i North Canterbury. 
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robustus, Euryapteryx curtus, Emeus 
crasssus og Pachyornis elephantopus) 
var til stede på begge lokaliteter, men 
deres relative hyppigheder var stærkt 
afvigende. F.eks udgjorde Euryapteryx 
curtus 52% af individerne fra Bell Hill 
men kun 11% fra Pyramid Valley. 
 
Det næste underlige resultat var et tem-
melig markant overskud af hunner over 
hele linjen. Den overordnede kønsratio, 
baseret på 217 fugle der kunne kønsbe-
stemmes, viste sig at være 5 til 1 i hun-
nernes favør. Dette var dog ikke tilfæl-
det blandt juvenile dyr, hvor forholdet 
mellem hanner og hunner var næsten 
1:1. 
 
Men nu til det mest besynderlige: 
Fordelingen af køn mellem de to lokali-
teter var stærkt afvigende med dobbelt 
så mange hunner som hanner i Bell Hill 
Vineyard, men hele 14 gange så mange 

hunner som hanner blandt moa fossiler-
ne fra Pyramid Valley. Specifikt for den 
største af arterne, kæmpe-moa, kunne vi 
kønsbestemme 40 individer fra Pyramid 
Valley, og kun to af disse viste sig at 
være hanner. 
 
Nuvel, disse basale arts- og kønsidenti-
fikationer var oprinde-
ligt blot tiltænkt som 
fundament for mere 
avancerede analyser af 
genetisk diversitet, 
populationsstruktur og 
demografi, men viste 
sig altså at indeholde 
information og et 
'signal', der umuligt 
kunne tilskrives tilfæl-
digheder. Der måtte 
helt klart gemme sig 
noget moa biologi bag 
disse tal. Den store 

udfordring var tolkningen. Data som 
disse repræsenter et fint eksempel på de 
problemer man støder ind i under arbej-
de med uddøde arter. Vi havde nogle 
klokkeklare resultater, der skulle for-
klares, men vi var 600 år for sent til at 
observere, hvad der foregik rundt om 
de vandhuller (...det skal dog nævnes at 
en enkelt vedholdende hotelejer nær 
Arthur's Pass stadig tager turister ud for 
at lede efter vilde moa'er...). Hvilke 
faktorer fik primært hunner til at dø i 
sumpene, og hvorfor "foretrak" kæmpe 
moa'en (Dinornis robustus) at udånde i 
Pyramid Valley mens den mindre moa-
art Euryapteryx curtus havde større 
sandsynlighed for at ende sine dage i 

Figur 5: Udgravning i Pyramid Valley, februar 2008.  

Figur 4: Pyramid Valley er kendt for sine 
mange ekstremt velbevarede fossiler af hele 
moa individer. Paa visse tider af året er det en 
lavvandet sø, mens den i andre perioder ligger 
tørlagt. Inden menneskets ankomst til New 
Zealand var hele området dækket af skov. 
Moa'erne døde når de kom ned for at drikke 
vand eller spise af den frugtbare vegetation 
rundt om søen. Måske druknede nogle af dem 
i mudderet, men det er spekulationer. Det 
eneste vi ved med sikkerhed er, at der er fun-
det moa knogler i Pyramid Valley, der bærer 
tydelige klo-mærker efter Haasts ørn.  
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Bell Hill Vineyard mindre end 6 km 
borte? Det var nogle af de spørgsmål, 
som vi bøvlede med. 
 
På baggrund af detaljerede museums-
annaler, kunne vi afvise kuratoriske 
skævvridninger af resultaterne. Selvom 
mange moa knogler fra de tidlige ud-
gravninger blev solgt til udlandske 
samlinger, var det minimalt hvad der 
forsvandt fra de her involverede lokali-
teter. Vi kunne også afvise den ellers 
indlysende tanke, at hunnerne døde i 
mudderet blot fordi de var tungere. Det 
skal nævnes at den egentlige dødsårsag 
er uvis for de fleste individer. Det er 
ikke utænkeligt at nogle simpelthen 
druknede eller sad fast og døde af sult, 
men tydelige klo-mærker i flere af moa 
knoglerne vidner om at visse individer 
blev dræbt af den gigantiske Haasts 
ørn, (Hieraætus moorei). Denne maje-
stæt har formentlig siddet i trækronerne 
og ventet indtil moa'erne har stukket 
hovedet ud i lysningen for at græsse 
eller drikke vand. 
Haasts ørn uddøde samtidig med moa, 
og samtidig med 40% af den New Zea-
landske avifauna. Uanset dødsårsagen 
af de enkelte moa, kunne vi dog afvise, 
at hunnerne døde blot fordi de var stør-
re og tungere. Vores data viste nemlig 
at den tungeste (D. robustus) og letteste 
(Emeus crasuss) art fandtes i et 1:1 
forhold på begge lokaliteter.  
 
Disse betragtninger efterlod et par mu-
lige scenarier:  
For det første; selvom det meste af 
North Canterbury var dækket af skov 
inden menneskets ankomst, synes det 
rimeligt at habitaten omkring en lille 
kilde (Bell Hill Vineyard) var afvigen-
de fra en 1.5 ha sø (Pyramid Valley). 

Dette kunne have medført afvigende 
adfærdsmønstre og habitat-præferencer 
blandt de forskellige moa arter. Med 
fire store arter af græssere i det samme 
område, virker det plausibelt med en vis 
grad af niche-differentiering. 
 
Så var der problemet med de mange 
hunner. Det faktum at køns-ratioerne 
var skævvredet blandt voksne men ikke 
juvenile moa'er kunne tyde på, at han-
nerne generelt havde en højere dødelig-
hed end hunnerne. Mange fuglepopula-
tioner udviser lidt højere dødelighed 
blandt hunner, fordi de udenfor par-
ringstiden bliver ekskluderet fra det 
bedste habitat og har højere metabolsk 
stress i forbindelse med æglægning. 
Men ligesom de fleste nulevende strud-
sefugle havde moa'erne formentlig om-
vendte kønsroller med dominante hun-
ner og rugende hanner. Dette sandsyn-
liggøres yderligere af deres ekstreme 
kønsdimorfi, og det virker derfor plau-
sibelt at livet som hanmoa har været 
hårdt og kan forklare en højere dødelig-
hed blandt voksne hanner.  
Et sidste scenarie vi diskuterede indebar 
en situation med store territoriale hun-
ner omkring vigtige vand-ressourcer. 
Dette ville øge fraktionen af hunner 
blandt de dyr der døde i sumpene - i 
særdeleshed hvis hannerne sad længere 
inde i krattet og rugede på æg. En sådan 
territorialitet kan måske forklare den 
ekstreme skævvridning i Pyramid Val-
ley (1:14), mens det mere moderate 
forhold (1:2) i Bell Hill Vineyard kan 
tænkes at afspejle den reelle populati-
onsstruktur. Territorialitet blandt hun-
ner hos strudsefugle er ikke et koncept 
vi opfandt til lejligheden, men ses 
blandt andet meget udtalt blandt kasua-
rer i Australien. 

Det var historierne og det var fortolk-
ninger. Arbejdet med moa'erne er sta-
dig i fuld igang, og vi beskriver i stor 
detaljerigdom de sidste 4000 år af deres 
æra. I særdeleshed er vi interesseret i at 
se på deres uddøen, og hvorvidt de alle-
rede var i kraftig tilbagegang inden 
mennesket kom til New Zealand, som 
det ofte bliver postuleret. 
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Af Carsten Kirkeby, PhD-studerende 

Veterinærinstituttet 

Danmarks Tekniske Universitet 

 
Mitter har de seneste år spredt alvorli-
ge husdyrsygdomme i Europa. Ved 
hjælp af hyrdehunde, lysfælder og får 
undersøger Carsten Kirkeby i sit ph.d.-
projekt, hvordan de små myg færdes 
på markerne. Viden der bl.a. kan bru-
ges i planlægning af vaccinationskam-
pagner.  

Introduktion 
Mitter er små myg (1-2 mm), som er 
aktive på lune aftener og nætter. Mitter 
kaldes knott i Sverige, hvor mange dan-
skere har prøvet at blive bidt af dem. I 
Danmark har vi over 40 arter af mitter 

(slægten Culicoides), hvoraf flere arter 
bider mennesker. F.eks. er Lyngby 
Åmose et berygtet sted, hvor mitterne 
trives og hver sommer får naboerne til 
at trække inden døre i skumringen for 
ikke at blive spist levende. Det er dog 
kun hunnerne som suger blod. Hanner-
ne lever bl.a. af nektar fra forskellige 
blomster. Mange arter af mitter har en 
foretrukken vært og bider specifikt får, 
heste, køer eller fugle. Nogle arter har 
endda et foretrukkent sted på dyret at 
bide, f.eks. på bugen.  
Når en mitte bider en vært, sprøjter den 
først lidt spyt ind for at blodet ikke skal 
størkne. Derefter suger den et blodmål-
tid ud og får derved energi nok til at 
udvikle æg. En enkelt mitte kan lægge 
op til 450 æg (Braverman 1994). Når 
mitten har lagt æg, vil den opsøge en 

vært for at tage endnu 
et blodmåltid til sig. Og 
det er her problemets 
kerne findes. Hvis mit-
ten tidligere har bidt et 
dyr med en virus, som 
kan overføres af mitter, 
kan denne virus blive 
givet videre til den næ-
ste vært via spytkirtlen. 
Danmark har lang tradi-
tion indenfor forskning 
i mitter. Allerede i 1839 
beskrev R. C. Stæger 
(1800-1875) arterne C. 
pictipennis, C. fasci-
pennis og C. vexans. 

Hans store samling af fluer opbevares 
stadig i Zoologisk Museum i Køben-
havn. Senere er andre entomologer som 
Boy Overgaard Nielsen og Søren 
Achim Nielsen kommet til og forsker i 
dag stadig videre i mitternes verden. 
 
Bluetongue virus 
Tidligere blev mitter kun set som et lidt 
irriterende dyr i Nordeuropa, men i 
2006 skete der noget, som skulle ændre 
vores syn på mitter i Danmark. Af ufor-
klarlige årsager dukkede en virus op i 
Holland og Belgien. Der var tale om 
Bluetongue virus, som rammer drøv-
tyggere og spredes med mitter. Virus 
kan opdeles i forskellige serotyper, alt 
efter hvilken immunologisk reaktion de 
har på deres værtsorganisme. Det vil 
f.eks. sige at en vaccine som virker 
mod én serotype, ikke nødvendigvis 
virker mod en anden serotype, selvom 
det er samme virus. Der findes 26 for-
skellige serotyper af Bluetongue virus, 
og i Nordeuropa var det serotype 8, 
som man hidtil kun havde set i Afrika. 
Andre serotyper havde været kendt i 
Sydeuropæiske lande omkring middel-
havet tidligere, men aldrig så langt mod 
nord. En anden underlig ting er også, at 
den vektor, Culicoides imicola, som 
spreder Bluetongue virus i Sydeuropa, 
slet ikke findes i Nordeuropa. Dermed 
gik jagten ind på andre mitter, som kun-
ne tænkes at sprede virus, og man fandt 
ud af, at arter i artskomplekserne Culi-
coides obsoletus og C. pulicaris kunne 
overføre sygdommen. Disse arter er 
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Mitternes verden - epidemiologiske studier 

Baseret på foredrag afholdt i foreningen den 22. marts 2012 

Figur 1: En mitte i gerningsøjeblikket. 
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der ikke været konstateret Bluetongue i 
Danmark.  
 
Schmallenberg virus 
I november 2011 var mitterne på banen 
igen. I den lille tyske by Schmallenberg 
opdagede man, at nogle køer fik kalve 
med kraftige deformationer samt død-
fødte kalve. Køerne havde desuden 
diarré og nedsat mælkeproduktion. 
Først i marts 2012 stod det klart, at der 
var tale om et helt nyt virus – som blev 
kaldt Schmallenberg virus. En af de 
nærmeste slægtninge til dette nye virus 
er et asiatisk virus kaldet Shamonda, 
som man ikke før har set i Europa. In-
gen ved hvor den kommer fra, så dens 
oprindelse er indtil videre en gåde. 
DTU Veterinærinstituttet havde ind-
samlet en hel del mitter i 2011, som nu 

blev testet for Schmallenberg for at se 
om de kunne bære smitte. Og i marts 
2012 kunne DTU VET som de første 
offentliggøre en artikel, hvor vi påviste, 
at mitter i Danmark havde Schmallen-
berg virus i sig. I foråret 2012 begyndte 
man så at screene for Schmallenberg 
virus i Danmark i mistænkelige tilfælde 
af dødfødte kalve o. lign. Ud af 95 un-
dersøgte dyr blev der fundet antistoffer 
mod Schmallenberg virus i syv dyr.  I 
skrivende stund, november 2012, har 
man fundet overvintret Schmallenberg 
virus i bl.a. Schweiz, Frankrig, Eng-
land, Danmark, Sverige og helt op til 
Finland. Allerede på nuværende tids-
punkt er det klart at Schmallenberg 
virus har spredt sig meget hurtigere end 
Bluetongue gjorde. Derfor kræver det 
andre epidemiologiske parametre for at 

Figur 2: Dødfødt, misdannet kalv med defor-
me ben samt abnorm hovedstilling og – facon. 
Schmallenberg virus blev fundet i hjerne- og 
miltvæv udtaget fra kalven. 

Figur 3: En flok får hygger sig under en mittefælde. 
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meget almindelige over hele Nordeuro-
pa. Symptomerne på Bluetongue virus 
er bl.a. feber, hævelser, læsioner, ned-
sat mælkeydelse og af og til blåfarv-
ning af tungen. Da Bluetongue virus 
angriber drøvtyggere, blev mange køer, 
får og geder ramt. Det havde naturlig-
vis indflydelse på mælkeproduktionen 
og ramte derfor landbruget. Da mitter-
ne forsvandt for vinteren, fordi de 
voksne mitter på vore breddegrader dør 
om efteråret og de overvintrer som lar-
ver, holdt alle vejret og håbede på, at 
sygdommen ikke ville dukke op igen. 
Det gjorde den imidlertid og spredte sig 
i alle retninger fra Holland-Belgien-
Tyskland området. I 2007 nåede den 
Danmark, hvor der blev fundet Blue-
tongue virus i en enkelt besætning på 
Lolland. I 2008 begyndte man at vacci-
nere de sydligste dele af landet for at 
bremse sygdommen. Der blev desuden 
oprettet restriktionszoner som forbød at 
dyr blev transporteret over større af-
stande. Antallet af smittede besætnin-
ger i 2008 nåede op på 15 - sikkert be-
grænset af de forholdsregler der var 
truffet. I 2009 fortsatte vaccinations-
kampagnen i hele landet, og siden har 
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beskrive udbruddet. 
 
Mitternes adfærdsmønster 
Et af mine projekter i mit PhD studie 
drejer sig om at finde ud af hvor mitter-
ne er henne på lokal skala. Da man ved 
utroligt lidt om mitternes adfærd, har 
der de senere år været en del forskning 
omkring deres adfærd, specielt i forbin-
delse med landbruget. De fleste projek-
ter har brugt lysfælder til at undersøge 
tilstedeværelsen af og kvantificere an-
tallet af mitter. Jeg satte mig for at un-
dersøge, hvordan mitternes adfærd er 
på en mark med får. For at kunne forstå 
hvordan vektorbårne sygdomme som 
Bluetongue spredes, er det nødvendigt 
at finde ud af hvordan mitterne bevæ-
ger sig rundt. Hvis man kan finde ud af 
f.eks. retningen og hastigheden af mit-
ternes spredning fra f.eks. en flok får, 

så kan man forudsige retningen og ha-
stigheden af et sygdomsudbrud. Og 
dermed har man en mulighed for at 
tilpasse forholdsregler såsom vaccinati-
onskampagner og restriktionszoner på 
den bedst mulige måde – uden at bruge 
unødige ressourcer. Mitterne suger blod 
fra fårene, og derfor forventede jeg at 
finde flere mitter omkring fårene. Men 
der kunne også være andre faktorer, 
som havde indflydelse - såsom læhegn, 
ynglesteder, nedbør, temperatur, luft-
fugtighed, vindhastighed og vindret-
ning. Jeg dækkede så en mark ved Val-
lø, hvor der gik ca. 260 får, med 50 
lysfælder. For at kunne holde styr på 
hvor fårene er om natten, når fælderne 
fanger mitter, fik jeg uvurderlig hjælp 
af to gæve fårehyrder fra Vallø Lam. 
Det er fuldstændigt umuligt at styre en 
flok får uden hyrdehunde. Fårene blev 

lukket ind i en indhegning om natten, så 
jeg kunne teste om de fælder, der stod 
tæt ved fårene, fangede flere mitter. Jeg 
satte en vejrstation op for at holde styr 
på vejret, og mulige ynglesteder for 
mitter på hele marken blev undersøgt 
med klækkefælder.  
Forsøget kørte over to måneder, og da 
feltarbejdet var overstået, stod jeg med 
16 dages data. Der dukker forbløffende 
mange problemer op med fælder, som 
ikke virker, får der bryder gennem hegn 
osv. Så fulgte et større analysearbejde, 
som viste sig at være meget mere kom-
pliceret end først antaget. Det endelige 
resultat blev, at, ud af alle de mulige 
faktorer jeg havde testet, var det kun 
fårene, som havde betydning for, hvor 
mange mitter der er i luften. Jeg fandt 
ud af, at der tæt ved fårene generelt var 
mange flere mitter i forhold til bare 100 
meter væk, hvilket i sig selv ikke er 
overraskende. Men denne viden kan 
bruges til at justere mittefældefangster i 
kommende forsøg, og til at optimere 
overvågningsprogrammer i hele Euro-
pa. Det er nu klart, at man ikke direkte 
kan sammenligne fælder som står tæt 
ved værtsdyr, med fælder som står 
langt fra værtsdyr. Det betyder at der 
ikke findes lav-risiko-områder hvor 
man kan placere køer og får, da det 
netop er værtsdyrene selv der afgør 
hvor der er mange mitter. Resultaterne 
af dette forsøg vil nu indgå i simule-
ringsmodeller som Kaare Græsbøll, 
PhD-studerende på DTU Informatik, er 
ved at udvikle. Disse modeller afprøver 
forskellige strategier for vaccination og 
giver realistiske scenarier for hvad man 
kan gøre ved et udbrud af f.eks. Blue-
tongue i Danmark. 
Et mere overraskende resultat blev dog 
også, at der var nogle underlige clusters Figur 4: Natarbejde. Lysfælderne tilses og tømmes når mitterne  er aktive. 
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i mitternes tæthed rundtomkring på 
marken. Det vil sige, at der forskellige 
steder hver nat kunne findes flere mit-
ter i ét område af marken sammenlignet 
med resten af marken. Disse clusters 
flyttede sig rundt på forskellige nætter 
og kan bedst forklares med, at mitterne 
sværmer. Det er tidligere observeret, at 
mitter kan sværme, men man har ikke 
tidligere kortlagt sværmenes adfærd. 
Dette fænomen skaber problemer, når 
man prøver at sammenligne mittefæl-
der fra forskellige steder, som mange 
andre har forsøgt tidligere. Indtil nu har 
man antaget at denne metode giver et 
godt estimat af antallet af mitter i et 
område. Men i virkeligheden kan man 
tilfældigvis have ramt en sværm af mit-
ter som kunstigt giver indtryk af mange 
mitter. Man har tidligere konstateret at 
mitter kan sværme ligesom myg. F.eks. 
er der observeret mittesværme tæt ved 
stillestående objekter som kokasser, en 
klud der ligger på en mark, eller under 
et tagudhæng. Men på grund af mitter-
nes ringe størrelse er det meget svært at 
iagttage. Disse sværme dannes sand-
synligvis ud fra faktorer som endnu 
ikke er kortlagt. Derfor er det endnu 
ikke muligt at forudsige en fangst af 
mitter. Det vil kræve undersøgelser 
med andre metoder, f.eks. som fangst-
genfangst forsøg, for at kortlægge det 
nærmere. Og fangst-genfangst forsøg er 
også noget af det jeg har arbejdet med i 
mit PhD projekt, men resultaterne af 
dette er ikke klar endnu så dem kom-
mer vi ind på en anden god gang. 
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Kvartærtidens dramatiske klimaæn-
dringer har ændret planters geografi-
ske fordeling gennem tiden. Det har 
efterladt varige fingeraftryk på euro-
pæiske plantearters nutidige udbredel-
ser. Hvor, hvordan og i hvilken grad? 
Det belyser denne artikel  
 

Hvilke arter findes hvor og hvorfor? 
Biologer og naturgeografer har grublet 
over dette spørgsmål i flere hundrede 
år. En travetur i skoven eller en rejse 
under fremmede himmelstrøg har sik-
kert også fået de fleste af os til at fun-
dere over hvilke faktorer der bestem-
mer en arts tilstedeværelse eller fravær 
fra sted til sted. Artens krav til forskel-
lige miljøfaktorer – temperatur, nedbør 
og jordbundsforhold – er ofte det første 
der falder os ind. Disse krav beskriver 
hvor arten vil kunne finde gunstige 
levevilkår. En art er dog ikke altid til-
stede alle de steder hvor levevilkårene 
er gunstige. Spredningsbegrænsning 
eller interaktioner med andre arter kan 
være årsagen. Betydningen af de nævn-
te faktorer varierer på tværs af skala. 
De faktorer der bestemmer fordelingen 
af skovbundsurter indenfor en skov, er 

således ikke de samme som bestemmer 
deres fordeling på tværs af Europa. Kli-
ma regnes for vigtigst på stor skala – på 
tværs af kontinenter – mens andre fak-
torer har været betragtet som ubetydeli-
ge. Denne opfattelse er under revision. 
 
De tidlige naturgeografer, heriblandt 
Charles Darwin, observerede at artsfor-
delingen er forskellig mellem klimatisk 
set ens områder på forskellige kontinen-
ter. Forklaringen synes åbenlys, oceaner 
udgør geografiske barrierer og begræn-
ser nogle arters spredning. Betydningen 
af arters spredning for artsfordelingen 
indenfor kontinenter er derimod meget 
omdiskuteret. Der er ikke tvivl om at 

klima er vigtigt – at kulde, tørke, og en 
kort vækstsæson sætter grænser for 
hvor forskellige plantearter kan gro. 
Det understøttes af min og mange an-
dres forskning. Klimaet har dog ikke 
altid været det samme og tidligere ti-
ders klimaændringer har gentagende 
gange ændret mange arters fordeling. 
Afspejles disse ændringer stadig i arter-
nes nutidige udbredelses- og artsrig-
domsmønstre? Den generelle opfattelse 
har været at arter har ændret deres ud-
bredelse i takt med klimaet og derved 
udvisket alle levn efter historiske ud-
bredelser. Nyere forskning, her i blandt 
min, vidner dog om at kvartærtidens 
klimaændringer har efterladt varige 

Fordelingen af Europas flora:  
nutidige mønstre med historiske fingeraftryk 

Forfatteren modtog DNF’s Schibbyeske 
Præmie i 2011 

Figur 1: Eksempler på europæiske arter med foreskellige udbredelsesmønstre: Pulsatilla alpina og 
Trollius europaeus. Data fra Atlas Florae Europaeae (http://www.luomus.fi/english/botany/afe/
index.htm). Fotos: Urs Albert Treier og SehLex (wikimedia.org).  
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fingeraftryk på fordelingen af 
Europas flora. Det vil fremgå af 
denne artikel. 
 
Europæiske plantearters udbre-
delses- og artsrigdomsmønstre 
er grundsten i min forskning 
(Figur 1, 2). I det følgende kig-
ger vi først på fordelingen af 
Europas flora og de nutidige og 
historiske processer der styre 
dem. Vi rejser tilbage i tiden og 
vender os mod Kvartærtidens 
klimaændringer og deres indfly-
delse. Især koncentrerer vi os 
om hvor Europas flora fandtes 
under sidste istid. Slutteligt, 
præsenteres en række nyere 
forskningsresultater, som viser 
at mange arter ikke har spredt 
sig til alle områder med passen-
de klima. Det understreger, at 
fortidige klimaændringer i sam-
spil med arters spredningsdyna-
mik på tværs af Europa er vigti-
ge for hvilke og hvor mange 
arter der findes i et givet områ-
de. 
 
Europas flora: nutidige 
mønstre med historiske 
forklaringer 
Størstedelen af Europas plante-
arter findes i Sydeuropa og man-
ge af dem findes kun indenfor 
små områder, dvs. de har en lille 
udbredelse (Figur 1). Hvorfor 
har så mange arter i Sydeuropa 
begrænsede udbredelser, mens 

nordlige arter findes over store 
områder? Overordnet set kan vi 
formulere to hypoteser. Én der 
omhandler nutidigt klima og én 

Figur 2:  Europas floristiske artsrigdom samt klimatisk stabilitet. Top, venstre: Artsrigdom for alle arter. 
Skala fra lav (gul) til høj (blå) artsrigdom. Top, højre:  Klimatisk stabilitet i temperatur og nedbør fra sid-
ste istid til nu. Skala fra høj (rød) til lav (blå) klimatisk stabilitet. Bund: Artsrigdom for arter med hen-
holdsvis store og små udbredelser. Antallet af plantearter er opgjort i områder af cirka 50x50 kms størrelse. 
Data fra Atlas Florae Europaeae (http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm).  

60 



 

 

Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift nr. 21 og 22 – 2010/2011 og 2011/2012 

der omhandler forhistoriske klimaæn-
dringer og deres effekt på arters spred-
ningsdynamik, artsdannelse, og ud-
døen. 
Et fald i artsrigdom mod polerne er et 
typisk mønster der gentager sig for en 
lang række organismegrupper. Klima 
kan på verdensplan forklare en stor del 
af dette mønster. I Europa, har en ræk-
ke studier vist at temperatur og nedbør 
kun forklarer op mod halvdelen af vari-
ationen i artsrigdommen, om men lidt 
mere i Nord- end Sydeuropa. Det har 
rejst spørgsmålet: Er geografisk variati-
on i styrken af klimaudsving med til at 
forklare nutidige artsrigdomsmønstre? 
 
I slutningen af Tertiærtiden begyndte 
det globale klima at blive koldere og i 
de 2,6 millioner år der fulgte skiftede 
klimaet i Europa gentagende gange 
mellem kolde istider og varme mellem-
istider. Styrken af disse klimaændringer 
var ikke den samme på tværs af Euro-
pa. Central og Nordeuropa oplevede 

kraftige udsving i temperatur og ned-
bør, mens udsvingene var mere afdæm-
pede i syd (Figur 2). Flere studier har 
vist, at klimatisk stabilitet bidrager til at 
forklare hvorfor der er flere arter med 
begrænsede udbredelser i Sydeuropa. 
Den underliggende forklaring er, at 
stabile forhold sikrer arters overlevelse 
samt giver tid til at nye arter kan opstå. 
Arter med ringe spredningsevne vil kun 
i ringe grad sprede sig væk fra de områ-
der hvor de opstod eller overlevede 
klimatiske skift. Steder i nærheden af 
klimatisk stabile miljøer forventes der-
for også at have høj artsrigdom. En 
interessant analyse, viser at klima er 
mindre vigtigt end begrænset spredning 
når det gælder antallet af europæiske 
træer.  Derudover viser et studie jeg har 
været involveret i, at Sydeuropas bjerg-
egne typisk huser flest arter. Forklarin-
gen bag denne sammenhæng er sand-
synligvis at geografiske barrierer øger 
muligheden for artsdannelse samt at 
bjergrige egne giver arterne bedre mu-

ligheder for at finde gunstige klimatiske 
forhold tæt på når klimaet ændres. 
Samspillet mellem nutidigt klima, kvar-
tærtidens klimaændringer og topogra-
fisk heterogenitet forklarer således 
hvorfor Sydeuropa har så mange arter 
med begrænsede udbredelser. 
 
Klimaet ændrer sig: flyt, tilpas 
dig, eller dø 
Når klimaet ændrer sig og forholdene 
på arternes voksesteder bliver ugunstige 
– kan arterne kun overleve hvis de for-
mår at ændre deres udbredelse i takt 
med klimaet. Historien vidner om, at 
ikke alle arter klarede kvartærtidens 
drastiske nedkøling. De gentagende 
klimaændringer i kvartær førte til en 
forarming af Europas biodiversitet. 
Denne uddøen var ikke tilfældig – det 
var især arter tilpasset et varmt og fug-
tigt klima der forsvandt. Arter kan også 
i nogen grad tilpasse sig når klimaet 
ændres – i det ekstreme kan det føre til 

Figur 3: Artsudbredelsesmodellering. En model der estimerer arters klimatiske krav – niche – ved at kombinere viden om artens forekomt og de 
klimatiske forhold hvorunder arten forekommer. Nichen kan projiceres i tid og rum og derved kan de områder hvor arten finder gunstige klimatiske 
forhold i nutiden, fortiden og fremtiden afgrænses. Her vises et eksempel hvor Stilk-egens (Quercus robur)  nutidige udbredelse kombineret med tre 
klimatiske variable. Modellen projiceres ved brug af simuleringer af istidsklimaet tilbage i tiden.  
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dannelse af nye arter. Kvartærtiden 
førte ikke kun uddøen med sig, men 
også i nogen grad artsdannelse. For 
eksempel viser nyere genetiske analy-
ser at nye arter opstod via tilpasning til 
tørre mediterrane forhold og alpine 
habitater. Gennemgås den fylogeneti-
ske litteratur synes det dog klart at dis-
se artsdannelser primært er sket i den 
første del af kvartærtiden. Kun få studi-
er vidner om at arter er opstået siden 
sidste mellemistid. 
Selvom arter uddøde og andre opstod, 
har de fleste Europæiske planter sand-
synligvis responderet på de forhistori-
ske klimaændringer ved at ændre deres 
geografiske udbredelser – i hvert fald i 
nogen grad. Det vidner palæoøkolo-
giske undersøgelser i høj grad om. Som 
en konsekvens heraf har Europas vege-
tation skiftet frem og tilbage mellem 
primært tundra og steppe vegetation 
under istider, til skovdækkede mellem-
istider. Den traditionelle forestilling har 
været at da de store iskapper dækkede 

Skandinavien var træer begrænsede til 
små områder med gunstige klimatiske 
forhold (kaldet refugier) i Sydeuropas 
bjerge og store træløse sletter strakte sig 
på tværs af central Europa. 
 
Hvor var Europas flora under 
sidste istid 
Den traditionelle forestilling om et cen-
tral Europa uden træer under sidste istid 
er under revision. En række senglaciale 
pollen- og makrofossile fund vidner om 
tilstedeværelse af boreale nåletræer som 
Rødgran (Picea abies) og Skov-Fyr 
(Pinus sylvestris) i Central og Østeuro-
pa. Dugfriske, omend kontroversielle, 
resultater fra Norge, foreslår endda at 
Rødgran muligvis har vokset langs Nor-
ges kyst under sidste istid. Forekomst af 
træer nord for Alperne understøttes af 
artsudbredelsesmodellering (se figur 3 
for en forklaring). I et studie af 7 borea-
le og 15 temperede træarter, har jeg 
bidraget med analyser, som viser at de 
boreale træarter har kunnet finde gun-

stige klimaforhold på tværs af Central 
og Østeuropa (Figur 4). For temperede 
træer er billedet et andet. Under sidste 
istid fandt de primært passende klima-
forhold i Sydeuropa (Figur 4). 
Hvor var resten af Europas flora da den 
tunge iskappe dækkede Skandinavien? 
Det har vi stadig ikke et komplet bille-
de af. Tidligere har der været en ten-
dens til at se alle arters udbredelser som 
begrænsede under sidste istid. Et mere 
nuanceret billede viser sig imidlertid. 
Nogle arter var begrænsede til Sydeuro-
pa, mens andre har haft større udbredel-
ser. Dværgpil (Salix herbacea) – en 
lille arktisk-alpin plante – for eksempel. 
Ved at kombinerer artsudbredelsesmo-
dellering, makrofossiler og genetiske 
analyser, har jeg været med til at vise at 
Dværgpil har været vidt udbredt i cen-
tral Europa under sidste istid. I dag har 
sydlige dværgpil-populationer unikke 
genetiske mønstre, som er opstået gen-
nem fragmentering af en hidtil større 
udbredelse.  Dværgpils fremtid vil være 
ændret. Analyserne viser, at med frem-
tidige klimaændringer vil Dværgpils 
udbredelse sandsynligvis reduceres og 
cirka 5% af den genetisk diversitet gå 
tabt. 
Dværgpils ændrede udbredelse gennem 
tiden, understreger at fortiden kan bi-
drage til at spå om fremtiden. Hvor 
arter fandtes ved slutning af sidste istid, 
er især vigtig for at forstå i hvilken grad 
de kan respondere på et klima i op-
varmning. Kan de følge med når klima-
et bliver varmere og sprede sig til alle 
passende klimaforhold? Ekstremt hurti-
ge spredningshastigheder siden sidste 
istid er blevet estimeret for træer base-
ret på den antagelse at nordlige refugier 
ikke fandtes. Det har ledt til den gene-
relle opfattelse at arter generelt kan 

Figur 4: Områder ned passende klimatiske forhold for 7 temperede træarter (venstre) og 15 bo-
reale træarter under sidste istid. Skalaen viser antallet af træer (grøn, få; blå, mange) for hvilke 
klimaet var gunstigt i et givet område (Svenning et al., 2008). 
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holde trit med klimaet. Modsat denne 
opfattelse, viser min forskning, at be-
grænset spredning efter sidste istid spil-
ler en afgørende rolle for nogle arters 
nutidige fordeling. 
 
Spredning begrænser mange 
arters nutidige udbredelser 
Da klimaet blev varmere og isen smel-
tede efter sidste istid, fik de arter der 
havde været begrænsede til sydlige 
himmelstrøg, mulighed for at sprede 
sig nordpå. Som nævnt er det omdisku-
teret i hvilken grad arterne har formået 
at holde trit med klimaet. Eller med 
andre ord, i hvilken grad arterne har 
kunnet opholde ligevægt med klimaet 
gennem tiden. Artsudbredelsesmodelle-
ring foreslår at Europas træarter, og 
planter generelt, i gennemsnit kun fin-
des i ca. 30-40%  af de områder som er 
klimatisk gunstige. Der kan være flere 
årsager til at arters udbredelse ikke er i 
ligevægt med klimaet fx spredningsbe-
grænsning eller interaktioner med an-
dre arter. 
Ved at analysere, om arters nutidige 
udbredelser er begrænsede af afstanden 
til de områder hvor de fandtes under 
sidste istid kan betydningen af spred-
ningsbegrænsning relativt til nutidigt 
klima afdækkes. Mine analyser af mere 
end 1000 europæiske plantearter, viser 
at spredningsbegrænsning er en vigtig 
begrænsende faktor for omkring halv-
delen af de analyserede arter. Men 
hvorfor har arterne ikke spredt sig. Det 
er stadig et åbent spørgsmål. Der er 
flere faktorer der kan begrænse arternes 
spredning til områder med passende 
klima: hvor langt deres frø spredes, 
hvor langt mod nord de overlevede 
under sidste istid, samt hvordan barrie-

rer i landskabet og konkurrence fra an-
dre arter påvirker deres spredning og 
etablering. Mine analyser understøtter, 
at arternes spredningsevne samt place-
ring af deres istids refugier er en del af 
forklaringen. Fx. spiller spredningsbe-
grænsning en mindre rolle for bregner 
og arter der spredes på mange forskelli-
ge måder, samt for boreale og arktiske 
arter som sandsynligvis har haft mere 
nordlige istids refugier. 
Fortidige klimaændringer i samspil med 
arters spredningsdynamik på tværs af 
Europa er altså afgørende for hvilke og 
hvor mange arter, der findes i et givet 
område. Det skal dog understeges at 
klimaet for en lang række arter stadig er 
den vigtigste faktor. Kun for omkring 
15%  af arterne viste afstanden til refu-
gier sig at være vigtigere end klima. 
Betydningen af klima, som vigtig fak-
tor, kommer frem i et af mine andre 
studier. Studiet viser at mange arters 
forekomst har en tydelig stejl og skæv 
(modsat symmetrisk) respons langs 
klimatiske gradienter. Det vidner om, at 
klimaet sætter skarpe grænser for hvor 
arterne findes. Desuden viser analyser-
ne at klimaet er vigtigst under de fysio-
logisk mest ekstreme forhold – der hvor 
det er koldt, tørt og der er en kort 
vækstsæson. Det foreslår, at andre fak-
torer er mere vigtige når klimaet er 
mindre begrænsende. Som nævnt oven-
for kunne det være spredning eller bio-
tiske interaktioner. Spredning er for 
nylig kommet på dagsordnen som vig-
tig på stor skala, For biotiske interaktio-
ners vedkommende er vi kun lige be-
gyndt at afdække deres betydning. De 
ser dog ud til at være mere vigtige end 
hidtil antaget. 
 
 

Fortidens fingeraftryk et vin-
due til fremtiden 
At forstå hvordan arter har responderet 
på tidligere tiders klimaændringer, dan-
ner et vindue til at forstå hvilke faktorer 
der sætter grænser for arters nutidige 
udbredelser, samt hvordan de muligvis 
vil ændres i fremtiden. Denne artikel, 
viser at nok er nutidens klima den vig-
tigste faktor for fordelingen af Europas 
plantearter, men mange arter har ikke 
formået at sprede sig til de områder, 
hvor klimaet tillader at de kunne gro. 
Da de ikke har formået at sprede sig 
med opvarmningen gennem de sidste 
tusindvis af år, kan man tvivle på, om 
det vil ske i fremtiden. 
 
 
Tak – Jens-Christian Svenning 
(Professor ved Økoinformatik og Biodi-
versitet, Århus Universitet) har i høj 
grad bidraget med de første analyser 
og nytænkning omkring den relative 
betydning af historie og klima for euro-
pæiske planters udbredelses- og arts-
rigdomsmønstre. Som vejleder for min 
PhD har han ikke overraskende været 
en stor inspirations kilde. Tusind tak! 
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Af Jeanne Hjort 

Konservatorskolen 

Kongelige Danske Kunstakademis sko-
ler for Arkitektur, Design og Konserve-
ring  
 
 
Jeg er bachelorstuderende på naturhi-
storisk linje på Konservatorskolen på 
det Kongelige Danske Kunstakademis 
skoler for Arkitektur, Design og Kon-
servering, hvor vores hold sammen 
med lektor Knud Botfeldt fik en enestå-
ende chance, som blev mulig takket 
være et legat fra DNF, i august/
september i år, for at komme til Wash-
ington D. C. og New York, for at se 
deres naturhistoriske museer bag kulis-
serne. Baggrunden for studieturen var 
at der i Danmark i disse år arbejdes på 
at fusionere mindre museer, lave fælles 
magasiner og fælles konserverings-
værksteder med de ulemper og især 
fordele som dette indebærer. Aktuelt i 
København er det planen at Geologisk 
Museum, Botanisk Have og Zoologisk 

Museum i deres nuværende form skal 
nedlægges, og et nyt stort samlet natur-
historisk museum er planlagt opført i 
Botanisk have.  
 

Washington: Vores rejse startede man-
dag den 27. august. Da vi ankom til 
Washington D. C., var det meget varmt 
og fugtigt med temperaturer på op til 40 
°C.   

Tirsdag, som var den første hele dag i 
Washington D. C., var vi på Smithso-
nian National Museum of Natural 
History, hvor vi blev vist rundt af deres 
konservator Catharine Hawks. Hun 
introducerede os for museets kuratorer, 
som alle fortalte om arbejdet med lige 
netop deres samlinger.  Vi fik mulighed 
for at se hvordan de præparerer dino-
saurknogler og hvordan de magasinerer 
dem i såkaldte plaster jackets. Plaster 
jackets er en måde hvor på man kan 
opbevare knogler. 

Konservatorskolens naturhistoriske linjes studietur til USA 

Forfatteren modtog støtte fra DNF’s Rejse– og Ekskursionsfond i 2011 

Flagene rundt om Washington Monument i Washington D. C. 

Skilt ved Smithsonian National Museum of 

Natural History i Washington D. C. 
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Det praktiske ved plaster jackets er at 
knoglerne bliver beskyttet i en special-
lavet form, de bliver lettere at flytte på 
og man kan tage låget af formen, så 
man kan se knoglen, uden at man bliver 
nødt til at røre ved den. Mere informa-
tion om plaster jackets, se http://
paleobiology.si.edu/jackets/index.html 
Onsdag mødtes vi igen med Catharine 
Hawks som tog os med ud for at se 
Museum Support Center (MSC), der er 
et bevaringscenter, i Maryland under 
Smithsonian-organisationen. Her blev 
vi mødt af Kerry Button som fast arbej-
der med at flytte samlingerne. Samlin-
gerne bliver både flyttet fra museerne 
på the Mall i Washington D. C. til 

MSC, men også internt på MSC.  Kerry 
Buttn fortalte endvidere om MSC’s 
opbygning og om hvordan de transpor-
terede samlingerne, ved hjælp af speci-
alfremstillede kasser og vogne. Derefter 
mødtes vi med præparator og kurator 
John Ososky som viste os rundt på hans 
værksted og i flere af samlingerne. Til 
sidst fortalte John Ososky om macere-
ring af hvalknogler, og vi fik mulighed 
for at se deres imponerende samling af 
hvalknogler. 
Den tredje dag brugte vi på at se udstil-
lingen på Smithsonian National Muse-
um of Natural History, derefter havde 
vi mulighed for at tage rundt og se nog-
le af alle de andre spændende mu-
seer og memorials som er i Wash-
ington D. C.. 
 
New York: Lørdag formiddag gik turen 
til New York med tog.  Eftermiddagen 

Plaster jackets på Smithsonian National Museum of Natural History, i Washington D. C. 

American Museum of Natural History i New 
York 

66 



 

 

Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift nr. 21 og 22 – 2010/2011 og 2011/2012 

 
brugte vi i central park. 
Søndag og mandag havde vi fri til at 
opleve byen og nogle af de fantastiske 
museer som Guggenheim og Metropoli-
tan museum of Art. Derudover så vi 
bl.a. også Empire State Building, Times 
Square og frihedsgudinden. Herefter fik 
vi hele to dage på American Museum of 
Natural History. 
 
Tirsdag besøgte vi American Museum 
of Natural History hvor vi mødte deres 
ledende konservator Lisa Elkin. Hun 
viste os rundt på flere af deres afdelin-
ger, hvor vi så deres magasiner og talte 
med de forskellige kuratorer om deres 
samlinger. Vi mødte også en af deres 
præparator af palæontologisk materiale, 
Amy Davidson, som viste os flere af de 
ting som hun var i gang med at arbejde 
på.  Udover hendes igangværende præ-
parationsarbejde, viste hun os også, 
hvordan de laver opbevaringskasser til 
knoglerne efter endt præparering. 
I kasserne bruger de ethafoam, ligesom 
os. De har ethafoam i mange forskellige 
tykkelser og ved hjælp af forskelligt 
værktøj, formgiver de det, hvilket ender 
i nogle meget flotte og praktiske opbe-
varingskasser. På American Museum of 
Natural History fik vi også mulighed 
for at møde to af deres konservatorer. 
Den ene Julia Sybalsky som har været 
med til at restaurere de berømte diora-
maer i udstillingen med de nordameri-
kanske dyr. Hvor vi fik mulighed for at 
høre om de forskellige processer og 
ideer der havde været fremme før og 
undervejs i arbejdet. Derudover så vi 
billeder før og efter restaureringen. Et 
af de færdigerestaurerede dioramaer er 
af haren, og er helt fantastisk.  Den an-
den konservator vi mødte, var Elizabeth 
Nunam, som de seneste år har arbejdet 

med at lave risk management på hele 
museet. For at se de foreløbige resulta-
ter af det store arbejde, skulle hun til at 
gennemgå samlingerne igen.  

Om onsdagen mødtes vi igen med Julia 
Sybalsky der viste os rundt i diorama 
udstillingen med de nordamerikanske 
dyr. Både dem der var genåbnet for 
offentligheden, men også dem, som 
stadigvæk var under restaurering.  Der-
efter brugte vi resten af dagen på at se 
museets øvrige udstillinger.  
 
Torsdag gik turen hjem til Danmark 
efter en helt fantastisk studietur. Tak til 
alle de mennesker vi har mødt - der har 
ikke været plads til at nævne dem alle 
her. En museumstur til USA også selv-
om at man ikke skulle have mulighed 
for at komme bag kulisserne, kan helt 
sikkert anbefales! 

Dinosaurudstilling på American Museum of 
Natural History i New York 

Hare diorama i udstillingen med de nordame-
rikanske dyr, på American Museum of Natu-
ral History i New York 
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Af William Nielsen 
Statens Naturhistoriske Museum 
Københavns Universitet 
 
 
Da jeg første gang stiftede bekendtskab 
med bjørnedyr, blev jeg overrasket i en 
sådan grad, at jeg nærmest må kategori-
sere det som et paradigmeskift.  
Jeg var ⅔- dele inde i uddannelsen som 
biolog og på trods af, at jeg havde haft 
indtil flere ”a-ha” oplevelser, havde jeg 
ikke regnet med en zoologisk en af 
slagsen, og slet ikke af den kaliber. 
På trods af, at jeg tidligere har observe-
ret dyr fra meiofaunaen, så skiller bjør-
nedyrene sig ud. Meiofaunaen rummer 
blandt andet dyr som rundorme, mud-
derdrager, korsetdyr, hjuldyr og ring-
bærere.  
Den primære grund til min fascination 
af bjørnedyr skyldes ene og alene deres 
morfologi; disse dyr ligner, efter min 
bedste overbevisning, ingen andre dyr. 
Sekundært må jeg så sige at deres ex-
ceptionelle overlevelses evner også 
spiller ind i denne fascination.   
 
Om bjørnedyr.  
Bjørnedyr er små, langt de fleste er 
under en halv millimeter (Fig. 1). De er 
symmetriske langs længde aksen og har 
otte ben. Der er 1100 beskrevne arter, 
og de fleste tardigradologer er enige om 

at der findes mange flere. De 
tilhører deres egen række 
(phylum), Tardigrada, der 
sammen med artropoder, ne-
matoder og andre danner su-
perrækken Ecdysozoa. Man 
kan finde bjørnedyr over hele 
verdenen, fra de højeste bjerg-
tinder til dybt nede i havet og 
fra Arktis til Sahara. Som 
nævnt tidligere har de en for-
bløffende evne til at overleve 
de mest barske omstændighe-
der, dette indebærer blandt 
andet at de kan overleve eks-
treme temperaturer fra lige 
over det absolutte nulpunkt op 
til 100 grader Celsius. Der 
findes både marine og terre-
striske tardigrader, de terrestri-
ske tardigrader lever omgivet 
af en tynd film af vand. Når de 
tørrer ud befinder de sig i en 
særlig tilstand man kalder 
kryptobiose. Når bjørnedyr er i 
kryptobiose er deres stofskifte 
stoppet, og de viser ingen tegn 
på liv. Kryptobiosen stopper 
ligeså snart at dyrene kommer 
i kontakt med vand igen. Dette 
indebærer nogle fordele, både 
for bjørnedyrene og for os der 
arbejder med dem. For bjørne-
dyrene betyder kryptobiosen at 
de kan overleve lange perioder  

 
 

På jagt efter bjørnedyr på Bornholm 

Forfatteren modtog støtte fra DNF’s Rejse– og Ekskursionsfond i 2011 

A) 

B) 

C) 

 Figur 1. A) 4 bjørnedyr, stereolup, ca. 40x. B) Et bjørnedyr der er ved at klække fra sit 
æg, lysmikroskopi. C) Bjørnedyret R. oberhauseri, lysmikroskopi. 
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med ugunstige forhold og at de 
kan sprede sig over hele jorden, de 
bliver nemt båret med vinden når 
de er tørret ud. For os som arbejder 
med dem, betyder det at vi kan 
udtørre prøver af bjørnedyrs habi-
tater og gemme dem til vi får tid 
og mulighed for at undersøge dem.       
 
Projektet  
Mit specialeprojekt er en analyse 
af artssammensætningen af bjørne-
dyr på Bornholm. Da man ikke 
kan opsætte fælder for bjørnedyr, 
må man ty til andre metoder. En af 
de nemmeste måder at finde disse 
små dyr på, er ved at samle prøver 
af de lokaliteter, hvor man formo-
der at finde dem, for eksempel det 

lag af visne blade der ligger på jorden, 
lav på en gren eller mos på en sten. Der 
er en kæmpe stor mængde bjørnedyr i 
en mospude, hvis man altså finder det 
rigtige sted at samle fra (Fig.2). Et en-
kelt gram tørret mos kan indeholde 
mange hundrede bjørnedyr, det er ikke 
uden grund at de på engelsk bliver 
kaldt moss-piglets (mos-grislinger). 
Det største arbejde bliver altså ikke at 
indsamle bjørnedyrene, men at finde 
dem og identificere dem, i de prøver 
man har samlet.  
 
 
Turene til Bornholm. 
I december 2011 tog jeg til Bornholm 
første gang. Jeg boede på et lille hotel i 
Rønne og kunne derfra tage ud til re-
sten af øen og indsamle prøver. 
Grundet tildelingen af DNF´s rejse og 
ekskursions legatet var der råd til at leje 
en bil, hvilket i den grad forenklede 
indsamlingsprocessen, derudover gav 
bilen også mulighed for at køle prøver-
ne ned i en medbragt køletaske. På 
trods af øens begrænsede størrelse ville 
det være umuligt at nå rundt til de 100 
lokaliteter der skulle tages prøver fra, 
på de dage der var til rådighed, hvis det 
skulle ske med offentlige transportmid-
ler. Fordelen ved at køle prøverne ned 
er, at det forhindre den bakterielle 
vækst der altid opstår i organisk materi-
ale, indtil man har mulighed for at tørre 
prøverne. En anden mulighed ville væ-
re at konservere prøverne med ethanol 
eller formalin, men dette ville øge væg-
ten af de 100 prøver betragteligt.  Tu-
ren gik rigtig godt, jeg fik samlet 53 
prøver, alle kategoriseret med GPS 
koordinater, bundforhold, temperatur 
og områdebeskrivelse. 
 

Figur 2. A) Dyndalen, danmarks højeste 
vandfald og et udpræget bjørnedyrs 
habitat. B) Et oplagt sted at tage bjørne-
dyrsprøver fra. 

  A) 

  B) 
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giske træk i et lysmikroskop ved 400-
1000 ganges forstørrelse. Munddele, så 
som stiletter og buccopharyngeal appa-
ratet, antal klør, farve og mønster på/i 
kutikula og generel udseende, er alle 
ledetråde i klassifikationen af bjørnedy-
rene. Nogle arter af bjørnedyr ligner 
hinanden så meget, at det er nødvendigt 
at forstørre dem endnu mere, til det 
benytter man et skanning elektron mi-
kroskop. Til forskel fra lysmikroskopet 
kan man dog ikke se de indre struktu-
rer, så begge teknikker har deres forde-
le og ulemper. På trods af at størstede-
len af prøverne er gennemgået, forelig-
ge resultatet endnu ikke klart. Med over 
100 prøver og mindst 5 timer til hver 
prøve er der meget at se til. Det der 
tager længst tid er at affotografere de 
detaljer, der er karakteristiske for de 
enkelte arter. Jeg håber på at finde nog-

Anden tur til solskinsøen foregik i april 
2012. 
 Vejret var flot den uge, så jeg beslutte-
de mig for at sove i de shelters, der er 
at finde rundt omkring på øen (Fig 3.). 
Ved at spare penge på overnatningerne 
blev der råd til igen at leje en bil. Des-
værre var nattetemperaturene meget 
lave så, på trods af en god sovepose og 
et isolerende oppusteligt liggeunderlag, 
blev det nogle meget kolde overnatnin-
ger. Også denne tur gik som forventet 
og jeg fik samlet de prøver, der var 
planlagt (Fig. 4).   
 
Resultatet. 
Mit bachelorprojekt omhandlede is-
landske og grønlandske arter af bjørne-
dyr. Der er dog noget ganske særligt 
ved at samle, kategorisere og analysere 
sit eget materiale. Dyrene bliver fundet 
i prøverne ved hjælp af en stereolup, 
ved 30-50 ganges forstørrelse. Derefter 
undersøger man de forskellige morfolo-

le ukendte arter, det er dog langt fra 
sikkert at dette sker. Tardigrad faunaen 
på Bornholm ligner den på Øland og i 
Polen, og der er den velundersøgt.  
Men indtil videre har jeg fundet 11 
arter hvor to af dem ikke tidligere er 
registreret på Bornholm.     

Fig. 3:  Et tørt shelter, et varmt bål og en stjer-
neklar nattehimmel. Så fås det ikke meget 
bedre! 

Figur 4: Prøveindsamling på afgrundens rand, 
ved krystalsøen. 
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kiler ud mod trugenes sider. Oven på 
leret ses ca. 1 m ret fossilfattig kalk-
sten, Cerithium Kalk (efter en lille, ret 
almindelig snegl), og i dette lag skal 
være fundet nogle få overlevende am-
monitter (Machalski & Heinberg, 
2005). Disse har Danien kalk inden i og 
kan ikke være omlejret fra skrivekrid-
tet, så ikke alle uddøde ved Kridt-
Tertiær grænsen, men mange af de ma-
rine arter gjorde. Oven på Cerithium 
Kalken følger bryozo-kalk fra Tidlig 
Danien, og begge kalksten er hårdere 
end skrivekridtet, der eroderes længere 
ind af havet. Klinten er detaljeret be-
skrevet af Surlyk et al. (2006), se også 
Surlyk i Naturen i Danmark: Geologien 
(2006). 

DNF afholdt tur til Stevns Klint lørdag 
d. 2 oktober 2011 
 
Her følger beretning ved turleder Niels 
Bonde, Institut for Geografi & Geologi 
Københavns Universitet  & Fur Muse-
um, Fur  
 
Vi var 17 deltagere inkl. et par gæster, 
som i private biler mødtes før 11 på P-
pladsen ved Højerup Kirke og Østsjæl-
lands Museum. Her så vi først kirken, 
som jo nærmest hænger ud over klinten 
med den lille balkon i kor-enden mod 
øst. Her fra flot udsigt langs 40 m høje 
Stevns Klint. 
Vor guide Chris Halewood fortalte om 
klinten, dens Skrivekridt og Danske 
Kalk med det berømte, tynde, mørke 
Fiskeler (0-30 cm) imellem. Han førte 
os via trappen nær kirken nordpå ad 
fodstien på klintfladen. En ganske kræ-
vende tur, nogle steder glat, med et par 
stejle passager, som enkelte ikke kunne 
klare, og derfor blev de siddende ved 
siden af stien. Resten kom helt ned på 
stranden foran klintfodens skrivekridt, 
hvis øverste få meter er mørke af aske-
partikler og kaldes ’gråkridt’. Halvt 
oppe ses det mørke Fiskeler under den 
overhængende kalk fra Danien, den 
basale etage i Tertiær. 
 Skrivekridtet består af hvælvede bryo-
zo-banker fremhævet af de sorte flint-
lag, som følger nogle af fladerne, tilsy-
neladende rytmisk afsat (Milànkovic 
cycler ?), og fiskeleret er aflejret i tru-
gene mellem bankerne, således at leret 

 Ofte er der større nedstyrtede blokke af 
Danien-kalken dækket af en flade af 
Fiskeler på den ene side, hvor en del 
hajtænder og stumper af benfiske-
knogler tit kan findes, men vi fandt 
ikke nogen rigtigt gode blokke. Med-
bragt frokost blev indtaget på P-
pladsen, hvorefter vi besøgte museet, 
som var åbnet i anledning af vort besøg 
(normalt lukket for vinteren fra 1. okto-
ber). Det er dels egnsmuseum, dels 
fokuseret på klintens geologi, bjergarter 
og fossiler og på historien om dinosau-
rernes og ammonitternes uddøen ved 
Kridt-Tertiær grænsen. 
 Den historie koncentreres omkring det 
nu ’traditionelle’ meteor-scenarie (sat i 

71 

 
DNF’s tur til Stevns Klint  

Stevns Klint i bølgeskvulp. Foto: Jesper Milàn. 



 

Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift nr. 21 og 22 – 2010/2011 og 2011/2012  

ph.d. projekt på Geologisk Museum) og 
knoglefragmenter fra benfisk. Et af de 
sidste er blevet danekræ, en 4 mm 
stump af overkæben (premaxillare, 
fundet på en ekskursion til klinten i 
1990-erne) med typisk ledproces og 
tænder fra en knogletunge 
(osteoglossiform – en gruppe som i dag 
kun lever i ferskvand på den sydlige 
halvkugle – se Bonde m.fl. 2008 og 
artiklen om knogletunger s. 20). Der 
eksisterer kun et fossil med  mere sam-
menhængende skeletdele, og det er af 
en fragmentarisk, højkroppet, pigfinnet 
fisk (acanthopterygie), som er udstillet 
på museet. Der skal iflg. prof. For-
chammer i 1830-erne have været et lille 
fiskeskelet dengang fra leret, men det 
er forsvundet. 
Derefter kørte vi til Rødvig havn syd 
for klinten og gik langs med stranden, 
hvor man nogle hundrede meter nord 
for havnen kan røre ved Fiskeleret, som 
her er 10-20 cm tykt og tydeligt inddelt 
i forskellige zoner. Den rustne zone 
nederst og øverst ler med små klumper 
af kalksten i, og det er i den øvre del, at 
leret nemmest splittes ad, så at flader 
kan blottes med fiskerester. Her kan 
man selvfølgelig også nå den overlig-
gende Cerithium Kalk, som specielt for 
neden er meget fossilfattig (’det døde 
lag’ – se Heinberg 2005) og bryozokal-
ken. Hen langs klinten findes Fiskeleret 
altså i meget forskellig højde, og tidli-
gere antog man, at hele kalksekvensen 
var svagt foldet (nogle steder nordligst 
går Fiskeleret under havniveau), fordi 
den afrikanske kontinent-plade stødte 
ind i den sydlige del af den europæisk-
asiatiske plade under den alpine fold-
ning i Tertiærtiden. Men seismiske 
undersøgelser af undergrunden viser, at 
disse formodede ’folder’ ikke kan føl-

værk af  geologen Alvarez, USA, ved 
et symposium om Kridt i 1980 på Geo-
logisk Institut, KU), hvor nedfaldet og 
eksplosionen skal have sat sig spor i 
Fiskelerets iridium-anomali, en ganske 
tynd zone med tusinder af gange forhø-
jet koncentration af Ir i forhold til det 
normale indhold i bjergarter på Jorden. 
Dengang kendtes sådan koncentration 
af Ir kun fra meteoritter. Ir zonen ligger 
tæt ved basis af Fiskeleret, hvor der er 
et rustent lag, og Fiskeleret er pr. defi-
nition begyndelsen af Tertiærtiden. 
Gråkridtets aske kan iflg. H. J. Hansen 
(fra Geologisk Institut, nu emeritus på 
Geologisk Museum) stamme fra den 
kolossale vulkanisme som var i udbrud 
i løbet af den sidste halve million år før 
Kridt-Tertiær grænsen på det Indiske 
Kontinent, der dengang bevægede sig 
mod NØ over den ’hot spot’, hvor i dag 
Reunion ligger, og som dannede ver-
dens næststørste lavafelter de såkaldte 
’Deccan Traps. Så vulkanisme kan 
utvivlsomt have bidraget til den falden-
de diversitet af både dinosaurer (OBS ! 
Fuglene er overlevende dinos) og man-
ge andre terrestriske og marine organis-
megrupper i den allerseneste Kridttid 
og deres endelige uddøen for manges 
vedkommende (skønsmæssigt 2/3 af 
Jordens arter fra mikroskopiske forami-
niferer til kæmpestore sauropoder). Og 
det viste sig i begyndelsen af 1980-
erne, at udbrud fra det store krater Ki-
lauea på Hawaiis hovedø også kan in-
deholde betydelig berigelse af Ir, må-
ske nok til at vulkanisme kunne være 
en alternativ forklaring på berigelsen 
ved Kridt-Tertiær grænsen. 
Trods Fiskelerets navn leder man for-
gæves efter ’gode’ fiskefossiler, men 
der er altså ganske mange isolerede 
hajtænder (behandles i Jan Adolfssens 

ges dybere ned, og i dag antages den 
’bølgede’ struktur at afspejle bakkedrag 
og banker på bunden betinget af bund-
strømme i havet  (Surlyk et al. 2010). 
Vi fandt her heller ingen særligt spæn-
dende fossiler, men havde haft en dejlig 
tur i godt vejr. Turen sluttede ved 16-
tiden ved den gamle flintovn (der ligner 
et lille ’fyrtårn’) i Rødvig Havn i flot 
solskin, og deltagerne kørte efterhån-
den hjemad. Herunder glemte turlede-
ren sin felttaske med hammere etc. på 
bænken bag flintovnen, hvilket først 
blev opdaget ved hjemkomsten og gav 
anledning til returkørsel til Rødvig 
Havn, hvor tasken ikke kunne findes. 
Så annonce med findeløn i den følgen-
de weekends lokale ugeavis, men et par 
dage inden den udkom, meddelte en af 
deltagerne heldigvis, at han havde taget 
tasken med hjem – dyre hammere red-
det, tak for det og tak for en god tur. 
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nær Eriksdal sandgraven nu med et par 
søer i og et forladt graveanlæg. Så til 
Krankesjön (V f. den større Vombsjön) 
og Silvåkratornet nær ’hjørnet’ mod 
SØ. Derfra direkte hjem over broen ved 
17-tiden. 
 
Lørdag: 
Ivö i Ivösjön: Ivö Klack, nedlagt kao-
lingrav stadig med en del rester af den 
ellers bortgravede, lyse kalksten med 
marine fossiler fra den karakteristiske 
sent kretasiske klippekyst med grov 
skalgruskalk og store gnejsblokke be-

DNF afholdt tur til Skåne lørdag - søn-
dag d. 16-17/6-2012 . 
 
Her følger beretning ved turleder Niels 
Bonde, Institut for Geografi & Geologi 
Københavns Universitet  & Fur Muse-
um, Fur  
 
8 voksne og 3 børn var af sted i 3 biler 
sammen med turguiden, og vi mødtes 
på P-pladsen lige på den anden side af 
Øresundsbroen kl. 9 lørdag morgen. 
Fra bestyrelsen: Jette Eibye Jacobsen 
(med pigerne Marianne og Elisabeth) 
og Anders Galatius (med Maria). Der-
udover: Jesper Frøding og Hans Drei-
sig, samt Bjørn Asser og Lisbeth Søn-
dergaard og Martin Asser med Victor 
på et år (potentielt medlem). 
 
Lørdagens program: Tværs over Skåne 
til Ivö Klack kaolin- og kalkgraven i 
NØ, med frokost; derfra mod V til 
kalkgravene ved Ignaberga (S f. 
landsväg 21 ml. Hässleholm og 
Vinslöv); lang tur til Höllviken i SV og 
overnatning på vandrerhjemmet 
’Lotsvillan’ på vestsiden ved den sydli-
ge ende af Falsterbo Kanalen.  
 
Søndagens program: Østsiden af 
Falsterbo Tangens sydspids med sæler 
og fugle, frokost ved Lotsvillan; lang 
tur mod NØ til Fyledalen ml. Tomelilla 
og Sjöbo, kort nord for et ret markant S
-sving på Fyledalsvägen P-plads med 
åbent udsyn over ådalen mod Ø; længe-
re mod NV på Röddingebergsvägen 

voksede med fossiler fra tidlig Campa-
nien (Surlyk & Sørensen 2010), som vi 
fra Mineralogisk Museum opmålte og 
aftegnede på store plast-folier i begyn-
delsen af 1970-erne (Surlyk & Chri-
stensen 1974) (Fig. 1). Nu er det meste 
af de zonerede bevoksninger desværre 
slidt eller regnet væk, men der kan sta-
dig samles fossiler omkring blokkene 
på skrænten S f grusvejen og på skrå-
ninger mod vandhullet i nord. Store 
østers, Rastellum (=’Lopha’) diluvia-
num (særlig smukke og grøntfarvede af 
alger ved søbredden mod NØ), andre 

 
DNF’s tur til Skåne - Fossiler, sæler, fugle og planter  

Figur 1: Ivö Klack, den gamle kaolingrav  
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 muslinger (Neithea, Spondylus – vi 
fandt desværre ingen af den lille, 
’koralformede’ rudist Biradiolites), 
store brachiopoder som Rectithyris og 
søpindsvin; i alt er ca. 200 arter af skal-
bærende invertebrater beskrevet. Ingen 
knoglestumper eller hajtænder set, men 
der er beskrevet ca. 40 arter – i ’gamle 
dage’ under brydningen efter kaolinen 
(dvs. forvitret gneis) under kalken (til 
Ifö vaske, toiletter, fliser – Operahuset i 
Sidney er beklædt med hårdtglacerede 
Ifö-fliser fremstillet i hovedkvarteret i 
Bromölla med det berømte svaneøgle-
springvand) blev der samlet en stor 
mængde hvirvler, knogler og tænder af 
flere arter af mosasaurer (havvaraner, 
Lindgren 2004a, b og d) og svaneøglen 
Scanisaurus (’Skåne-øglen’, Persson, 
1959 og 1962 ), samt to formodede 
tyrannosaur-tænder (som skal være 

misidentificerede fiskerester !?), meget 
nu i Geologiska Institutionen i Lund. 
Fra lokaliteten Åsen nær Ivösjön er dog 
kendt et par tænder af små, planteæden-
de dinosaurer (primitive ceratopser, 
næsehornsøgler, en ellers asiatisk – 
nordamerikansk gruppe). Ivö har været 
en gnejs-knold, en ø, også dengang nær 
en nordlig, stærkt indskåret klippekyst 
på det Skandinaviske fastland. Man kan 
vist ofte se ravne her, men vi så ingen. 
På Ivö var der sommerlejr for Honda 
Goldwing entusiaster med et kolossalt 
opbud af fantastiske maskiner. 
 
Kalkgravene ved Ignaberga langs pa-
rallelvejen S f. hovedvej 21 (Fig. 2): 
Finere skalgruskalk med mange belem-
nitter (’vættelys’, der også indicerer 
Campanien-alder), nogle koncentreret i 
en ret snæver horizont nogle få m oppe 
i gravens væg. Ellers også store østers, 
andre muslinger og brachiopoder, en 

Fig. 2: Ignaberga kalkgrav.  

Fig 3: På sælkig ved Falsterbo.  
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som Ivö nok ligger uden tektonisk for-
styrrelse, som de gjorde i Kridttiden, da 
havniveauet var omkring 100 m højere 
end i dag.      
 
Søndag 
Falsterbo Tangen: Den sydlige del har 
dannet en næsten lukket lagune som en 
’sløjfe’ på halvøens spids. På stranden 

del blev fundet. Også her er der tidlige-
re fundet mange mosasaurer (hele 8 
arter i regionen, Lindgren 2004) og 
nogle svaneøgler (plesiosaurer). Ivö 
ligger i den nordøstlige del og Ignaber-
ga i den nordvestlige del af et trekantet 
område med sent kretasiske sedimenter 
afgrænset mod SV af Nävlinge- og 
Linderöd-åsen, gneispartier, der lige-

hen mod denne så vi en del store grå-
sæler og de mindre spættede sæler 
(gråsælen er ved i dag igen at etablere 
ynglekolonier i Danmark, altså i 
’hullet’ mellem kolonierne i Østersøen 
og ved kysterne i UK) (Fig. 3). Vi ob-
serverede også flyvende traner, grav-
ænder og edderfugle og den lokale 
tårnfalk, der ruger på fyret. Vi havde en 

Fig. 4: Glassand graven, nu vandfyldt ved Eriksdal i Fyledalen  
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Mellem og Sen Jura (til tidligste Kridt). 
Lagene er ret vanskeligt tilgængelige i 
dag, men kan betragtes fra søernes syd-
lige bredder. Der er en del planterester 
og kullag i nogle af sedimenterne, som 
mest er kontinentale aflejringer, men 
nogle har gravegange fra kysten og 
andre vidner om tidevandskyst, mulig-
vis med spor af store tsunamier. I de 
yngste af lagene burde vel kunne findes 
dinosaurer m.m. ligesom i de tilsvaren-
de på Bornholm (Bonde 2012). 
 
Krankesøen: Den sidst tilbageblevne 
vogn med tre deltagere (andre var taget 
hjem med babyen efter frokost, og nog-
le havde travlt med at komme hjem fra 
Eriksdal til middagsinvitation o.a.) tog 
sent om eftermiddagen til Krankesøen 
længere mod NØ: Undervejs observe-
rede vi mange røde glenter  (Fig. 5) og 
tre storke på en mark, samt en stillits. 
Fra observationstårnet var der meget 
flot udsigt over søen, og ganske nær 
ved bredden på en lille ø/halvø sad en 
fiskeørn i et træ. Vi kunne dog ikke se 
nogen rede, men to fugle fløj et stykke 
tid over søen, og en af dem styrtdykke-
de mod vandfladen dog uden at fange 
fisken – meget flot – og den anden kun-
ne i stærk kikkert ses at have en lille 
antenne og radiosender på ryggen. Der 
var lappedykkere og måger, men ret få 
ænder, en gøg, nogle gæs og blishøns. 
 
Et par fine ekskursionsdage med godt 
vejr var slut, og vi kunne nå hjem til en 
lidt sen søndagsmiddag. 
 
Vi vil gerne takke folk, der gav os gode 
råd om forskellige lokaliteter: Om geo-
logi Finn Surlyk, og Anne Sørensen, 
Geologi, KU; Vivi Vajda og Dan Ham-
marlund, Geologisk, Lund Univ.; om 

lokal naturvejleder, Jan Åke Hillarp, 
med os. 
 
Fyledalen med sin NV-SØ retning og 
en lille å i bunden er en fin lokalitet for 
fugle: Fra en P-plads ved den sydlige 
del af Fyledalsvägen er der en flot ud-
sigt mod Ø og NØ over dalen, og der så 
vi to kongeørne, den ene forfulgt af et 
par musvåger. Der var mange røde 
glenter og måger og nogle få ænder. 
 
Röddingebergsvägen : Længere mod 
NV i dalen langs Röddingebergsvägen 
nær gården Eriksdal ligger nu vand-
fyldte og forladte sandgrave, hvor der 
tidligere blev gravet meget rent kvarts-
sand kaldet ’glassand’, som finmaledes 
og brugtes i hvide vejstriber, maling 
m.m (Fig. 4). I skrænterne af søerne er 
blottet forskellige jurassiske lag, næ-
sten lodretstående, både fra Tidlig, 

fugle Kasper Thorup, Zool. Museum, 
KU; det kan anbefales at gå ind på Skå-
nes Ornitologiske Forenings hjemme-
side www.skof.se og checke 
’Fågellokaler i Skåne’, som har mange 
gode råd og detaljer om steder, faunaer 
og færdsel i naturen, samt printe lokali-
teterne ud fra Google Map.  
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Figur 5. En rød glente på arm af naturvejleder 
Jan Åke Hillarp. 
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Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 16/9 2010 

 
Do Ghosts of Gondwana really 
live in New Zealand today? 
 
Dr. George Gibbs,  
Wellington, New Zealand’ 
 
Ligesom New Zealand´s storslåede 
natur med gletchere, vulkaner, høje 
bjerge og kølige regnskove virker som 
en magnet på turister, således tiltrækker 
også den enestående flora og fauna 
naturhistorikere og videnskabsfolk fra 
hele verden. Det er imidlertid de færre-
ste der har indsigt i forholdene som 
George Gibbs, der igennem hele sit liv 
har studeret landets natur og for nylig 
udgivet den prisvindende bog “Ghosts 
of Gondwana: The History of Life in 
New Zealand”, hvori han beskriver 
hvordan, hvornår og ikke mindst hvor-
fra New Zealand fik sin enestående 
flora og fauna. 
Med sin bog har han formået at sam-
menfatte sin egen og andre forskeres 
resultater indenfor områder som syste-
matik, økologi, geologi, molekylærbio-
logi, historisk biogeografi og palæonto-
logi. I foredraget, der vil være på en-
gelsk, gennemgås, hvordan landets 
biologiske mangfoldighed afspejler 
øernes dramatiske geologiske historie.  
 
 
 
 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 30/9 2010 
 

Ultralydsdetektion hos fisk – 
en forsvarsmekanisme mod de 
ekkolokaliserende tandhvaler? 
 
Ph.d.-studerende Maria Wilson,  
Biologisk Institut, Århus Universitet 
 
Tandhvalen er en af top-predatorerne i 
de marine økosystemer og placerer der-
for et evolutionært predationstryk på 
deres byttedyr, til at udvikle en måde at 
undgå tandhvalerne. Når tandhvalen 
jager, udsender den intense ultralyde 
(>20kHz) og lytter efter ekkoerne fra 
potentielle byttedyr. Disse ultralyde vil 
kunne høres på afstand. Netop mulighe-
den for, at kunne høre tandhvalens ul-
tralyde, vil derfor være en måde at op-
dage tandhvalen, før den kommer for 
tæt og dermed reducere faren for at 
blive ædt. Dette er nøjagtig den form 
for evolution, der har foregået mellem 
natsværmere og flagermuse på landjor-
den. Natsværmere har udviklet ”øre” til 
specifikt at kunne høre ultralydskrigene 
fra jagende flagermuse. I modsætning 
til interaktionen på landjorden er vores 
viden om tandhvalenerne og deres byt-
tedyr dog meget begrænset. 
Generelt har fisk en hørelse, som er 
begrænset til det lavfrekvente område 
(<500Hz), men inden for de seneste år, 
har det vist sig, at enkelte arter indenfor 
sildefiskene kan detektere mere højfre-
kvente lyde, helt ind i ultralydsområdet. 
De er med andre ord i stand til, at høre 
de ultralyde, som en jagende tandhval 
udsender. Spørgsmålet er så, om de har 
udviklet denne evne, som et forsvar 
mod de ekkolokaliserende tandhvaler, 
og om der foregår et tilsvarende aku-

stisk evolutionært ”arms race” mellem 
tandhvaler og disse fisk, som hos nat-
sværmerne og flagermusene? 
Dette er nogle af de spørgsmål, som jeg 
vil behandle nærmere i foredraget. Jeg 
vil desuden komme ind på, hvordan 
fiskene ”opfanger” ultralyden - en gåde 
som forskere har forsøgt at løse de sid-
ste 15 år. Hidtil har man troet at øret 
har været stedet hvor ultralydsdetektion 
finder sted, men ny forskning tyder på, 
at det er et andet sanseorgan; sidelinjen, 
der er ansvarlig for ultralydsdetektion. 
Foredragsholderen modtog DNFs 
Schibbyeske Præmie 2010 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 14/10 2010 
 

Konklusioner fra et menneske-
ligt fortidsgenom 
 
Ph.d.-studerende Morten Rasmussen,  
Center for Geogenetik, Statens Naturhi-
storiske Museum (KU) 
 
Fra en 4000 år gammel hårlok fundet i 
den Grønlandske permafrost har vi se-
kvenseret det komplette nukleare ge-
nom. Genomet repræsenterer en mand 
fra en af de første kendte kulturer på 
Grønland, og kan hjælpe vores forståel-
se af menneskene herfra. Sekvenseret 
med en gennemsnitlig dybde på 20, var 
vi i stand til at dække 79% af det 
diploide genom og identificere over 
350.000 nye single nucleotide poly-
morphisms (SNPs) med høj konfidens. 
Sammenligninger af disse SNPs med 
nulevende befolkninger har givet os en 
grundig indsigt i tidlige migrationer 
samt slægtskab for denne nu uddøde 
kultur. 
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Analyserne giver klare signaler for en 
separat migration ind i den Nye Ver-
den, forskellig fra den der har dannet 
grundlag for moderne indianere og 
inuitter. Migrationstidspunktet er date-
ret til for ca. 5.500 år siden og de nær-
meste slægtninge findes i det nordøstli-
ge Sibirien. Der er ingen tegn på gene-
tisk kontakt med moderne indianere og 
inuitter. Et kig på korrelationer mellem 
SNPs og en række fænotypiske træk, 
giver os også mulighed for at danne et 
indtryk af nogle fysisk træk hos dette 
individ. 
Foredragsholderen modtog DNFs Schib-
byeske Præmie 2010 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 28/10 2010 
 

Bialowieza-skoven og Biebza-
floddalen 
– på tur med DNF i noget af Europas 
flotteste natur 
 
Formidler Jørn Madsen og formidler 
Peter Gravlund,  
Statens Naturhistoriske Museum, Kø-
benhavns Universitet 
 
”En pludselig knasen af knækkende 
grene får os til at fare sammen. Et stort 
vildsvin kommer væltende ud af bu-
skadset og efter hende, som perler på 
en snor, piler 7 små grislinger”. 
Vi er i Bialowieza-skoven i det østlige 
Polen. Bialowieza er den sidste større 
oprindelige skov i Europa. Her kan 
man se en fantastisk divers skov med 
rigtigt mange træarter og et fantastisk 
dyreliv der indeholder f.eks. alle Euro-
pas spætter, vildsvin, los, ulv og euro-
pæisk bison, og at færdes her er som en 

rejse tilbage i tiden til Danmark for 5-
6.000 år siden. Det var her uroksen hav-
de sit sidste retræte og uddøde så sent 
som i 1627. Biebza-floddalen er flere 
hundrede km2 stor og består af bl.a. 
kæmpe græssede enge med et fugleliv 
man må forestille sig i Danmark i guld-
alderen. Storke (hvid og sort), rovfugle 
(lille skrigeørn), vadefugle og diverse 
småfugle findes her i mængder vi abso-
lut ikke er vant til herhjemme. 
Foredraget: I aftenens foredrag fortæller 
Jørn Madsen og Peter Gravlund om 
disse to fantastiske områders historie, 
dyreog planteliv og dyreliv og lægger 
op til DNFs tur til området i maj 2011, 
som vil blive ledet af de samme to per-
soner. 
Turen: Faunaen og floraen i denne del 
af Polen er meget artsrig og vi vil kigge 
nærmere på alt der kravler og gror. Ud 
over selve skoven er fuglene nok de dyr 
vi kommer til at se mest til og derfor vil 
turen, selvom det ikke er en ornitolo-
gisk ekskursion, også være ekstra spæn-
dende for folk der nyder at se smukke 
og interessant fugle gennem en kikkert. 
Pattedyr er der også mange af, men de 
er noget sværere at få at se, men der er 
gode chancer for at se bl.a. vildsvin og 
bison Turen er endnu ikke planlagt i 
detaljer, men programmet vil ligge me-
get tæt op af det der ses på følgende 
hjemmeside. Det skal understreges at 
turen ikke vil byde på luksushoteller og 
gastronomiske højdespringere, ligesom 
man skal være indstillet på (og kunne 
klare) længere gåture på op til 10 km 
om dagen. Til gengæld kan man forven-
te en naturoplevelse ud over det sæd-
vanlige! 
Turen vil vare ca. 8 dage og turlederne 
vil være to at Zoologisk Museums for-
midlere Jørn Madsen og Peter Grav-

lund, der begge har et bredt kendskab 
til zoologi og et lidt mindre bredt kend-
skab til botanik. Turen vil max have 20 
deltagere er inklusiv de to turledere. 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 11/11 2010 
 

Livets anden oprindelse 
 
Centerleder og professor Steen Ras-
mussen,  
Syddansk Universitet 
 
Der er ikke enighed i videnskabelig 
kredse, om der eksisterer en skarp defi-
nition af liv. En operationel definition 
på minimalt liv består i et fysisk sy-
stem, der vha. fri energi kan omdanne 
resurser til byggesten, gro og dele sig, 
samt undergå evolution. Denne vækst- 
og divisionsproces skal delvis kontrol-
leres af arvelig information, der kan 
ændre sig, og derved åbne op for selek-
tion, som igen muliggør evolution.  
Da liv er en fysisk proces, kan liv i 
princippet eksistere i forskellige materi-
aler, og liv er derved ikke afgrænset til 
våde kulstofkemiske systemer, som vi 
kender fra biologien. Vi skal kort se på 
liv i forskellige medier, som stadig er et 
kontroversielt videnskabeligt emne. Der 
er flere måder at skabe minimalt liv i 
kemiske systemer. Den ene, kaldet ”top 
down”, består i at simplificere bakterier 
ved at konstruere et minimalt genom. 
Den anden, kaldet ”bottom up”, består i 
at blande uorganiske og organiske kom-
ponenter, som vha. selvorganiserede 
processer kan samler sig til et simpelt 
levende system, ofte kaldet en protocel-
le. Vi gennemgår i lidt flere detaljer en 
protocelle, vi er i gang med at konstrue-
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re. Det består af et rutinium baseret 
stofskifte, en container der består af 
oliedråber eller sæbe membraner, og et 
informationens system baseret på XNA 
molekyler.  
Vi kan vise protocelle resurseoptagelse, 
-vækst, - deling, -bevægelse, såvel som 
informations kontrolleret stofskifte 
produktion af protocelle containere. 
Protocellen er dog ikke levende med 
ovenstående definition, fordi den stadig 
mangler evnen til at replikere informa-
tionsmolekylerne. 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 25/11 2010 
 

Fisk fra marint Kridt i Mexico 
-og en rapport fra det ’5. Møde om Mesozoiske 
Fisk’ i Saltillo, NØ- Mexico 

 
Lektor emeritus Niels Bonde,  
Institut for Geografi & Geologi, KU & 
Fur Museum, Fur  
  
Jordens gamle ‚Middelhav’, Tethys 
Havet, ligger mellem den nordlige del 
‚Laurasia’ og det sydlige ’Gondwana’ 
kontinent, som var bredt forbundne i 
Perm- og Trias-tiden (ca. 300 – 200 
mio. år) som kæmpekontinentet 
’Pangaea’. Dette dannede nærmest et 
liggende V symmetrisk om ækvator, 
lukket i vest (N- & S-Amerika, Europa-
Afrika) og åbent i øst med S- og SØ-
Asien mod nord og Madagascar – Indi-
en – Australien – N. Zealand mod syd 
og V- og Ø-Antarktikum endnu sydli-
gere. Der antages at være et Tethys 
Ocean, som udvider sig til en mægtig 
afstand mellem kontinenterne mod øst. 
Dette er et problem for udbredelsen af 
nogle floraer og faunaer, bl.a. af reptil-

lignende pattedyr, Therapsider, hvoraf 
de samme slægter i Trias findes i S-
Kina og S-Afrika (evt også i S-Amerika 
og Antarktikum) – men ikke i resten af 
Asien og Afrika eller i Europa.  
En mulig løsning er at rekonstruere 
kontinenterne i Trias på en mindre jord-
klode med ca. 85% diameter, hvilket 
giver det optimale ’fit’ af alle kontinen-
ter – og så mødes kontinenterne i SØ-
Asien med Gondwana i den ’Indonesis-
ke region’. Tethys afgrænses så som et 
stort fladvandet ’indhav’, og faktisk 
kendes ingen dybhavsaflejringer før 
sent i Jura. Denne ’expanding Earth’ 
teori har altså de samme kendte konti-
nenter, men Jordens areal på ca 2/3 af 
nuværende mangler så de ’dybhave’/
oceaner, som var begrundet i ’negativ 
evidens’, nemlig områder hvorfra ingen 
aflejringer kendes, fx det formodede 
kæmpemæssige ’Pacificum’.  
Teorien findes i to udgaver: En hvor 
Jorden er endnu mindre, og ’Stillehav-
et’ er helt lukket af kontinentet ’Pacifi-
ca’. En mindre drastisk, hvor der er et 
hav (ocean ?) rundt om et centralt 
’Pacifica’, som i Jura – Kridt (ca. 200 – 
65 mio. år) spaltes i fire plader, som 
subduceres under de omliggende konti-
nenter i NØ, SØ, SV og NV – havet 
forsvinder altså dybt i jordskorpen. 
Hvad mekanismen angår, så er det ikke 
løst af geofysikerne, men dem skal man 
aldrig vente på, i så fald ingen konti-
nentaldrift. 
Analysen i 2008 af slægtskabsforholdet 
for de marine, tidligt Eocæne osteoglos-
somorfer (ca 55 – 50 mio. år - knogle-
tungegruppen, meget primitive benfisk, 
Teleoster, som i dag kun findes i fersk-
vand, især på den sydlige halvkugle), i 
alt 10 slægter og arter, hvoraf de seks 
findes i moléret og det underliggende 

Stolleklint Ler i Nordjylland, viser at 
det er mest simpelt at antage, at hele 
hovedgrenen af disse fisks stamtræ har 
været marin med enkelte invasioner i 
ferskvand. Dermed er zoologernes teori 
om ’knogletunger’ som et fint eksempel 
på ’primære ferskvandsfisk’ afvist.  
Jeg foreslog i 2008, at de manglende, 
men forventede, marine ’knogletunger’ 
fra Kridt kunne have levet i havet om-
kring det ’mytiske’ Pacifica, men nu 
stort set var forsvundet ved subduction. 
Til min overraskelse viste det sig, da 
jeg i okt-nov 2009 underviste biologer i 
UNAM, Mex. City, at mine palæonto-
logkolleger mente at have nogle få gan-
ske små ubeskrevne fisk fra en rig ma-
rin fauna midt i Kridt (Albien, ca. 110 
mio. år), som mindede om primitive 
knogletunge-slægtninge fra ferskvand i 
tidlig Kridt i Kina. Disse tre små fisk 
(4½-7 cm) er faktisk endnu mere primi-
tive osteoglossomorfer (tre arter), og de 
kan bekræfte, at de primitive former 
faktisk levede marint i Kridt. Her er de 
altså fundet, netop hvor det vestlige 
Tethys møder en plade fra ’Proto-
Pacificum’. Andre fund vil kunne for-
ventes i lommer af marint Kridt, som 
under subductionen er ’høvlet’ op i 
Andes Bjergene eller i Japan etc.  
Disse ideer blev forelagt på det 5. Me-
sozoiske Fiske-møde sammen med J. 
Alvarado, UNAM, og bliver publiceret 
i mødets proceedings. Vi var også lidt 
rundt i omegnen af Saltillo for at finde 
dinosaur-knogler og –fodspor – nogle 
billeder fra (halv-) ørkenområdet bliver 
vist. 
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Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 9/12 2010 

 
Et besøg på Påskeøen i 2009 
 
Professor Reinhardt M. Kristensen, 
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
Siden bogen Aku-Aku af Thor Heyer-
dahl udkom i 1958 har jeg altid drømt 
om at besøge Påskeøen eller Rapa Nui. 
Da det endelig skete i 2009 var det lidt 
af en drengedrøm, der brast. Thor 
Heyerdahl’s teori om rapanuiernes op-
rindelse holdt slet ikke. Øen var ikke 
beboet af et mystisk folk, som var kom-
met fra Sydamerika – men af polynese-
re, som var kommet vest fra. Bogen 
Aku-Aku er mere eller mindre fri fanta-
si. Alligevel har jeg brugt Heyerdahl’s 
fantastiske kort fra 1955-56 ekspeditio-
nen til at finde spændende lokaliteter 
for bjørnedyr (Tardigrada). Rapa Nui er 
den mest isolerede beboede ø på Jor-
den. Den nærmeste beboede ø er Pit-
cairn Island (myteriet på ”Bounty”), 
som ligger 2250 km væk. Rapa Nui er 
den østligste beboede ø i Polynesien, 
men i dag tilhører den Chile. Den nær-
meste kyst i Sydamerika er Conception 
i Chile omkring 3872 km væk. Zoogeo-
grafisk er Rapa Nui stadig spændende, 
da der aldrig er rapporteret marine bjør-
nedyr fra øen. Desuden findes der tre 
kratersøer i de tre udslugte vulkaner 
Rano Kau, Rana Ranaku og Rano Aroi 
(alle tre er naturresevater under Chile’s 
naturbeskyttelse - CONAF). 
Ferskvandsbjørnedyr kan ikke gå i 
kryptobiose, så de vil kunne give nye 
indicier om, hvor ferskvandsinvertebra-
terne på Rapa Nui kommer fra. I 2009 
kom så de sensionelle fund af den ame-

rikanske huledykker J. Judson Wynne, 
at der var blevet fundet bjørnedyr i hu-
lerne på Rapa Nui. Allerede Thor Hey-
erdahl (se kortet) havde omtalt de man-
ge huler på øen. Hulebjørnedyrene er 
desværre nok bare ferskvandsdyr, men 
det kan først afgøres, når Zoologisk 
Museum modtager de indsamlede dyr. I 
1989 blev en enkel mosprøve (2 gram 
tørvægt) samlet af lektor Åse Jespersen 
(Københavns Universitet). Hun havde 
puttet prøven i et kaffefilter, og skrevet 
Orongo Kraterets Bund, 5. Januar 1989 
på kaffefilteren. Mosprøven indeholdt 
over 200 eksemplarer af en ny art af 
bjørnedyr af den sjældne slægt Bryo-
delphax (se Kristensen et al., 2010), 
samt tre velkendte slægter Macrobiotus, 
Milnesium og Pseudechiniscus. Da jeg 
præcis 20 år efter ankom til Rapa Nui, 
havde jeg svært ved at finde lokaliteten. 
Heldigsvis havde Åse givet mig fotos 
med af lokaliteten. Det var helt sikkert 
bunden af Rano Kau Krateret tæt på 
hovedbyen Hango Roa. I dag er krateret 
en nationalpark under CONAF, Chile, 
og man skal have tilladelse til at gå ned 
i kratereret, da man har forsøgt at gen-
beplante flere af øens endemiske plan-
tevækster, bl.a. snoretræet Sophora to-
romira. Det sidste fritlevende eksemplar 
blev netop samlet af Thor Heyerdahl i 
Rano Kau krateret i 1956. 
Fra de polynesiske sagn på Rapa Nui 
fortælles, at deres første konge Hotu 
Matura kom fra Marquesas Øerne. Dis-
se øer i Polynesien tusinder af kilometer 
borte, er omgivet af de fineste strande 
med koralsand. Hotu Matura gik i land 
på den eneste strand – Anakena Beach 
med koralsand på hele Rapa Nui. Må-
ske følte han sig hjemme her. Det var 
også her Thor Heyerdahl havde sin fa-
ste ankerplads og teltlejr. Anakena 

Beach er i dag bedst kendt for sine fan-
tastiske tempelplatforme (Ahu Nau 
Nau) med moai’erne (stenstøtter) med 
røde hårtotte (pukao) og så øens eneste 
rigtige badestrand. I 2009 blev der på-
begyndt de første undersøgelser over 
marine bjørnedyr både i koralsand og så 
på basaltblokkene midt i bugten. På 
basaltblokkene var der tydelig en rurzo-
ne, som ellers ikke var blevet set på 
resten af øen. Rurerne blev tørrede i 
kaffefiltere og taget med til Danmark. 
Rurer er kendt for at have tidevands-
bjørnedyret Echiniscoides på skallerne. 
Det slog heller ikke fejl denne gang. 
Der var en ny art af Echiniscoides på 
alle rurerne fra øverste tidevandszone. 
Arten var så almindelig at der var nok 
til at lave en molekylær analyse. De 
tørrede rurer blev sendt til Aarhus Uni-
versitet, hvor Søren Faurby netop var i 
gang med en molekylær undersøgelse 
over slægten Echiniscoides fra hele 
verden. Den nye art var ikke meget 
mere end 0,1 mm lang og faldt klart 
indenfor Echiniscoides sigismundi-
artkomplexet, men dyret er yderst mær-
keligt. Det har optil 12 kløer på fødder-
ne. E. sigismundi fra Danmark har nor-
malt 8-9 kløer. Kun dyr fra Middelha-
vet har optil 12 kløer! Så man må sige 
at arten er kommet på afveje. Konklusi-
on: Bjørnedyrsfaunaen på Rapa Nui er 
relativ rig, og der formodes at være et 
sted mellem 15-20 arter. Zoogeografisk 
er det nu spændende, om bjørnedyrene 
fra Rapa Nui stammer fra Polynesien 
eller Sydamerika. 
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Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 17/2 2011 
 

Konservering af hvaler 
 
Konservator Abdi Hedayath,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
En af Verdens fineste hvalsamlinger er 
i dag bevaret på Statens Naturhistoriske 
Museums magasiner og indeholder 
skeletter af næsten halvdelen af de 90 
kendte hvalarter. Samlingen blev 
grundlagt i 1800-tallets første årtier og 
udvides stadig, idet skeletterne af hva-
ler, der strander på danske kyster, præ-
pareres af museets konservatorer og 
sikres en plads i den store samling. 
Det er sjældent, at der skal konserveres 
mere end ét stort skelet ad gangen. I 
2010 kom museets konservatorer dog 
på overarbejde, da museet fik mulighed 
for at sikre et skelet af en grønlands-
hval på 16,4 meter samt et skelet af en 
finhval på 17,6 meter. 
Foredraget bringer tilhørerne igennem 
skeletteringen af de to hvaler, begyn-
dende med parteringen af de friske hva-
ler, den efterfølgende rengøring i 100 
ton elefantlort, hvor der pludselig duk-
kede en afsikret og fuldt ladet harpun-
granat op, og endelig fortælles der om 
den afsluttende fase, hvor de enorme 
knogler affedtes og bleges, i en meget 
stor gryde. 
Efter foredraget vil der være en rund-
visning i dele af hvalsamlingen, hvor vi 
ser nærmere på nogle af de store barde-
hvaler, heriblandt et komplet skelet af 
en blåhval på 24,5 meter. 
 
 
 
 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 3/3 2011 
 

12 years of palaeontological 
research in Thailand 
 
Lektor Gilles Cuny,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
Twelve years ago, on the invitation of 
my former PhD supervisor, prof. Eric 
Buffetaut, while I was still a postdoc at 
the University of Bristol, I joined a 
team of vertebrate palaeontologists stu-
dying the Mesozoic fauna of Thailand. 
Since then, this collaboration has been 
uninterrupted, and conducted me to 
become a lecturer at the University of 
Mahasarakham for one year before be-
coming curator of fossil vertebrates 
here in Copenhagen. The development 
of this project saw the creation of the 
Palaeontological Research and Educa-
tion Centre (PREC) at Mahasarakham 
University as well as the establishment 
of a palaeontological Museum, the Si-
rindhorn Museum at Sahatsakhan, in 
the Kalasin province. This is the story 
of this collaboration that I shall present. 
The Late Jurassic – Early cretaceous of 
Thailand has yielded during the past 12 
years a number of new dinosaurs, as 
well as numerous species of freshwater 
hybodont sharks, most of them endemic 
to Southeast Asia, more than 200 comp-
lete fossils of the semionotiform fish 
Lepidotes buddhabutrensis as well as 
Isanichthys palustris, a Semionotifor-
mes that appears transitional between 
the Semionotidae and the Lepisostei-
dae, a large turtle, Basilochelys macro-
bios, the shell of which is reaching 
nearly one metre in length, and an ad-
vanced neosuchian crocodile, Khorato-

dus jintasakuli. This list is far from 
being exhaustive and just gives you an 
idea of the diversity of our finds. In the 
late Triassic, we described in 2000 Isa-
nosaurus attavipachi, which was at the 
time the first sauropod ever found in 
the Triassic. Last November, we loca-
ted a site with temnospondyl (large 
amphibians of an extinct group) re-
mains. 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 17/3 2011 
 

Den 3. danske Pamir-
ekspedition:  
Etnobotaniske studier i Afgha-
nistans Wakhan-korridor 
 
Kurator Jens Soelberg,  
Naturmedicinsk Museum, Farmaceutisk 
Fakultet, KU 
 
De to første Pamir-ekspeditioner i 
1896/97 og 1898/99, ledet af premiere-
løjtnant Ole Olufsen, var opdagelsesrej-
ser ind i ukendt land. De resulterede 
blandt andet i de første kort over 
Wakhan-dalen samt en mængde nye 
beskrivelser af centralasiatiske plante-
arter og folkeslag. I dag, 112 år efter 
den sidste ekspedition, er den godt 400 
km lange afghanske Wakhan-korridor 
mellem Tajikistan og Pakistan stadig en 
gråhvid plet på landkortet. 
I sommeren 2010 drog jeg med tre he-
ste, en tolk og to hjælpere gennem 
Wakhan, Store og Lille Pamir for at 
besøge de to folkeslag, de kirgiziske 
nomader og de indoeuropæiske 
wakhier, med det formål at beskrive 
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disse folks plantekendskab og -brug, 
beskrive floraen i og besøge og verifi-
cere udspringet af Amu Darya, den 
tidligere Oxus-flod. Jeg satte ud fra 
Iskashim og fik de godt titusind tilba-
geværende wakhier i tale, for at doku-
mentere deres plantebrug og plantenav-
ne, med særlig henblik på medicinplan-
ter, og for senere at kunne lave en bog 
om planterne til skolerne som i disse år 
bygges i denne ellers glemte del af ver-
den. 
Turen gik videre fra Wakhans over 
høje bjergpas til Lille Pamir bla. med 
brug af yakokser. Her lever kirgizerne, 
centralasiens sidste ægte nomadefolk, 
med deres flokke af fedthalefår, yakok-
ser og baktriske kameler. Meget lidt 
vides om disse nomader, og endnu min-
dre om deres anvendelse og opfattelse 
af naturen. Senere kunne jeg dokumen-
tere, I bunden af den ukendte Waghjir-
dal, hvor et gammelt Silkevejspas leder 
ind i Kina. Jeg dokumenterede hvor 
floden Amu Darya begynder sit løb 
mod Aralsøen; fra to huler i en glet-
scher. Med hjælp fra dansk militær 
lykkedes det at bringe planteindsamlin-
gerne sikkert hjem til bestemmelse i 
København.Efter foredraget vil Jens 
Soelberg vise rundt I det nyåbnede Na-
turmedicinsk Museum tværs over ga-
den på farmaceutisk fakultet. Museet er 
et skatkammer af planter og plante- og 
dyreprodukter fra hele verden, der an-
vendes til medicin, gift, rusmidler, kos-
metik, farvning. Museet udstiller dan-
ske folkemedicinplanter og forklarer 
om deres virkning. Desuden viser mu-
seet hvordan der i dag udvikles moder-
ne medicin fra naturen. 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 31/3 2011 
 

Meteoritter og Solsystemets 
oprindelse 
 
Lektor Henning Haack,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
Klokken 20:09 den 17/1 2009 ramte et 
tonstungt klippestykke atmosfæren over 
Østersøen med en hastighed på ikke 
mindre end 28,5 km/s. Den resulterende 
ildkugle kunne ses op til 900 km væk 
og udløste voldsomme overlydsbrag 
over Lolland. Det er kun fundet 26 g af 
klippestykket men det har vist sig at 
være den mest interessante meteorit i 
Danmark til dato. Ved at studere den 
kan vi lære nyt om hvordan Solsystemet 
blev til.  
Vores eget Solsystem er det eneste sted 
i Universet hvor vi med sikkerhed ved 
at der findes liv. Det store spørgsmål er 
om det er et enestående fænomen? Kan 
vi finde andre steder hvor betingelserne 
for liv er til stede? Hvis betingelserne er 
til stede vil der så opstå liv?Henning 
Haack vil fortælle om det billede vi kan 
tegne af vores eget Solsystems oprin-
delse ved at se på meteoritter og ved at 
kikke på de steder i vores galakse, hvor 
der dannes Solsystemer i dag. Ved at 
kombinere data fra bl.a. astronomi og 
geologi kan vi i dag komme med et 
temmelig detaljeret bud på hvordan 
Solsystemet blev skabt.  

 
 
 
 
 
 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 14/4 2011 
 

Influenza menneskets indfly-
delse på oprindelsen af pande-
mier 
 
Professor Lars P. Nielsen,  
Virologisk Afdeling, Statens Serum 
Institut 
 
Infektioner med influenzavirus plager 
os hver eneste vinter. Mange får øvre 
og nedre luftvejsinfektioner og især i 
forvejen svækkede personer risikerer et 
alvorligt forløb. Man regner med at 500 
til 1500 mennesker hvert år dør i for-
bindelse med influenza alene i Dan-
mark. Med uregelmæssige intervaller 
optræder et helt nyt influenzavirus i 
befolkningen; sådanne virus spredes let 
mellem mennesker og vil meget hurtigt 
kunne afstedkomme en global epidemi 
– en pandemi. Gennem de seneste 
hundrede år har vi haft fire pandemier, 
hvoraf pandemien i 1918-19 var den 
mest voldsomme, idet man regner med 
at mindst 50 mio. mennesker døde af 
influenza på dette tidspunkt. 
Influenzavirus har to potente mulighe-
der for at ændre sig: vha. genmutationer 
under RNA kopieringen og ved reassor-
tering inde i værten, dvs genbytning 
mellem to forskellige vira inde i en 
værtscelle. De naturlige værter for in-
fluenzavirus er svømme- og vadefugle, 
som inficeres i stort antal hver forår/
sommer, men bliver ikke syge. Infice-
res andre fugle (specielt hønsefugle) 
kan virus derimod optræde voldsomt 
virulente; sådanne virus kan destruere 
store hønseflokke i løbet af få dage og 
der er flere eksempler på, at mennesker 
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kan inficeres med disse højpatogene 
vira med alvorlige infektioner til følge. 
Influenzavirus kan også inficere svin. 
Hovedparten af danske svin har været 
inficeret med mindst ét influenzavirus i 
deres korte liv og bestemte influenzavi-
rus har etableret sig i svinebesætninger-
ne. Svin bliver typisk ikke alvorligt 
syge af influenza og i mange tilfælde 
vil infektionen slet ikke blive opdaget. 
Den seneste pandemi i 2009 var et re-
sultat af reassortering af to forskellige 
svineinfluenzatyper. 
Risikoen for nye influenzapandemier er 
betydelig. Grundet de store dyrehold og 
deres kontakt til de naturlige værter for 
influenza er den menneskelige adfærd 
også af stor betydning for denne risiko. 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 12/05 2011 
 

A molecular search for the 
identity of the giant squid, Ar-
chiteuthis 
 
Lektor Tom Gilbert,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
In 1857, the famed Danish Naturalist 
Japetus Steenstrup formally described a 
new species of squid, Architeuthis dux. 
Famous not only for their appearances 
in fictional literature and films as the 
archetypical 'monster of the deep', they 
grow to a tremendous size, up to an 
estimated 13m for adult males. 
Despite the fascination they hold with 
both scientists and the general public, 
very little is actually known about giant 
squids. Few agree on how many speci-
es there are (up to 8), let alone about 
basic facts of their biology including 

growth rate, population size, activity, 
preferred environment and so on. In this 
talk I present the results of genetic work 
that we have been undertaking, and 
how they are helping us tease new in-
sights into this most mysterious species. 
 
 
DNF Generalforsamling 12/05 2011 
 
Mødested: Auditorium 1, August Krogh 
Bygningen, Universitetsparken 13, 2100 
KBH Ø. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

for Dansk Naturhistorisk Forening 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

for Danmarks Fauna 
5. Forslag fra medlemmerne (skal være 

bestyrelsen i hænde senest 11. maj) 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af revisorer 
8. Uddeling af den Schibbye'ske Præ-

mie 
9. Eventuelt 
 
ad punkt 6) Følgende bestyrelsesmed-
lemmer er på valg i år: Jørgen Olesen, 
Nadja Møbjerg, Anders Galatius, Carl 
Kinze, Niels Bonde. 
 
ad punkt 7) Begge revisorer, Niels Pe-
der Kristensen og Claus Nielsen er villi-
ge til genvalg. 
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Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 13/9 2011 
 

20 years of conservation and 
research in the forests of East 
Africa 
 
Professor Niel Burgess,  
Center for Macroecology, Evolution 
and Climate, KU 
 
The Coastal Forests of Eastern Africa 
are a global center of endemism for 
plants and animals. Poorly known until 
the 1990s, and still providing the chan-
ce for biologists to discover new speci-
es, including mammals, these forests 
are a priority for conservation organisa-
tions from around the world. 
This talk presents a 20 year perspective 
on the forests, their biodiversity, and 
the threats that they face. Details of 
past and present work in Tanzania 
shows how important forests have been 
lost to timber logging and charcoal 
burning in the past decades, and il-
lustrates how that process is continuing 
and extending south into remote areas 
of southern Tanzania and even into 
northern Mozambique. Current conser-
vation work is outlined and opportuni-
ties for involvement by Danish students 
is presented. 
The talk will be illustrated using pictu-
res taken over the past decades, and 
using a wealth of GIS and remote sen-
sing images. 
 
 
 
 
 
 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 29/9 2011 
 

Hvaler i Botanisk Have 
 
Formidler Peter Gravlund,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
Hvaler er fantastiske dyr. De har altid 
fascineret og forundret mennesket med 
deres enorme størrelse og hemmelig-
hedsfulde liv i havets dyb. 
Statens Naturhistoriske Museum åbne-
de d. 28. juni 2011 en udstilling med 
navnet ”Hvaler i Botanisk Have”. På 
udstillingen kan man se skelettet af den 
berømte finhval som strandede ved Vej-
le i 2010, samt kranier af både blåhval, 
kaskelot og grønlandshval. Andre af 
udstillingens mere spændende genstan-
de er et helt og meget stort hjerte fra en 
grønlandshval, samt to vægge med al-
verdens illustrationer af hvaler. 
Aftenen vil bestå af et foredrag i hallen 
om hvaler, udstillingen og dens tilbli-
velse, hvorefter det vil være muligt at 
gå rundt og kigge på egen hånd. Se me-
re på hjemmesiden http://
zoologi.snm.ku.dk. Bemærk mødetids-
punkt kl. 17:30 foran hvaludstillingen i 
Maskinhallen Øster Farimagsgade 2D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 13/10 2011 
 

Individuelle DNA molekyler 
under indflydelse af stærke 
kræfter 
 
Lektor Lene Oddershede, 
Niels Bohr Instituttet, KU 
 
DNA er det vigtigste molekyle i en 
levende organisme. Det indeholder al 
information om individet og korrekt 
aflæsning af koderne i DNA er en nød-
vendig betingelse for, at organismen 
holder sig i live og forbliver rask. Når 
DNA afkodes og vedligeholdes af cel-
lens molekylære maskiner, udsættes 
DNA konstant for kræfter, som hiver, 
strækker, presser og bøjer DNA, og 
dermed bliver de fysiske egenskaber af 
DNA afgørende for korrekt aflæsning 
og vedligehold. 
Ny nanoteknologi som f.eks. optiske og 
magnetiske nano-pincetter gør det mu-
ligt at manipulere et enkelt molekyle og 
samtidig måle ekstremt præcist på net-
op dette molekyles fysiske egenskaber. 
Denne tilgang er fundamentalt forskel-
lig fra den klassiske molekylær biologi 
og fra klassisk termodynamik, hvor 
man foretager ensemble studier, altså 
studerer en enorm mængde af moleky-
ler samtidig. I foredraget vil jeg gen-
nemgå hvordan den nyeste nanotekno-
logi anvendes til at undersøge individu-
elle DNA molekyler og deres associere-
de motorer på enkelt molekyle niveau. 
Specielt vil der være fokus på DNAs 
fysiske egenskaber under påvirkning af 
kræfter og på sammenspillet mellem 
DNA og de associerede molekylærer 
motorer. 
Dette spændende grænseområde mel-
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lem fysik, nanoteknokogi og molekylær 
biologi er et ganske nyt forskningsfelt i 
rivende udvikling og med resultater, 
som rykker ikke blot ved vores funda-
mentale forståelse af livets skabelse og 
vedligehold, men som også har potenti-
ale til at skræddersy medicin på gene-
tisk niveau. 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 27/10 2011 
 

Alt er kun en overgang 
Om ”sære” konstellationer i den sydskandinavi-
ske pattedyrfauna på overgangen mellem sidste 
istid og vor egen mellemistid 

 
Lektor Kim Aaris-Sørensen,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
                                                                   
En ekstrem dynamisk glacialhistorie, 
og en ikke mindre omskiftelig postgla-
cial periode, gør overgangen mellem 
sidste istid og den nuværende mellem-
istid til et oplagt studiefelt, hvis man 
ønsker at forstå sammenhængen mel-
lem klimaændringer og faunaændrin-
ger. 
Foredraget fokuserer på ændringer i 
pattedyrfaunaen i det sydskandinaviske 
område gennem denne overgangsperio-
de fra ca. 17. – 10.000 år før nu. Ved 
hjælp af nye fund, nye dateringer og 
revurderinger af gamle, beskrives hvor-
ledes klimasvingningerne styrer gen-
tagne kolonisationer og ekstinktioner 
og hermed ændringer i artsrigdom og 
artssammensætning.  
Der gives et bud på de biologiske me-
kanismer, der ligger bag, og som gør 
perioden omkring 11.000 år før nu til 
den mest diverse i de danske pattedyrs 
nyere historie. 
 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 10/11 2011 
 

Fjerede, farvede, fossile fugle, 
formidable forløbere og fod-
spor fra fjern fortid i Kina og 
Danmark 
Dinosaurer, flyveøgler og fugle fra Tidlig Kridt  
 
Lektor emeritus Niels Bonde,  
Institut for Geografi & Geologi, KU & 
Fur Museum, Fur  
 
NØ-Kinas sø-aflejringer fra Tidlig 
Kridt (ca. 125 mill år) er berømte p.g.a. 
deres indhold af både dinosaurer og 
fugle med fjer bevaret på lemmer og 
krop. De pågældende søaflejringer er 
enormt tykke, nogle steder over 6 km, 
dog sådan at den største tykkelse er 
lavadækker fra nærliggende vulkaner, 
så der er også askelag i sedimenterne, 
som kan absolut dateres. Aflejringerne 
strækker sig 800 km og udgraves af 
lokale folk og små og store, lokale mu-
seer, der er skudt op de seneste 10 år. 
De første fjerede fugle og dinosaurer 
blev fundet i 1990-erne og siden er de 
myldret frem fra diverse faunaer inkl. 
de såkaldte ’Jehol biota’ fra Tidlig 
Kridt. Bemærkelsesværdigt er også, at 
der er fundet små hårede pattedyr, bla. 
de ældste placentaler (lige indtil for 
nyligt) og de ældste pungdyr, samt an-
dre tidlige pattedyrgrupper. Dertil er der 
mange flyveøgler, nogle af disse også 
med primitive, dunlignende fjer. Der er 
altså en stor diversitet af især små dino-
saurer, flyveøgler og diverse stadier af 
primitive fugle ofte i forbløffende beva-
ringstilstand. Men der ogsåstore, kom-
plette dinosaurer i nogle af lagene, og 
en 5-6 m therezinosaur har også fjer-
tjavser lige som en lille primitiv tyran-

nosaur og på det seneste også små or-
nithischier (planteæder-gruppen). 
Faunaerne opregnes oftest som tre suc-
cessive stadier i tilsvarende formatio-
ner, og det er i den midterste og tykke-
ste Yixian Formation (2-5 km), jeg 
sammen med Eliza Estrup har søgt efter 
fjerede kræ (uden at finde dem) ved et 
lille museum og dinosaurpark nær Yi-
xian i Liaoning. Men hun havde i som-
merens løb afdækket en spændende 
flade med store dinosaur fodspor (se 
billede), nogle af ganske mærkelig og 
problematisk facon, som vi nu beskri-
ver. Fodspor er aldrig tidligere fundet i 
formationen, men faktisk er der fundet 
hele iguanodonter på 5-6 m i lag bare 
ca. 10 m dybere (grunden til at museet 
blev lagt lige dér i 2005), og museet i 
Yixian viste sig at have ’ukendte’ ske-
letrester af store sauropoder 
(langhalse). Foredraget viser nogle af 
de mange berømte fossiler fra regionen 
og deres rekonstruktioner, som ofte er 
meget fantasifulde. Og der bliver lavet 
en sammenligning med de meget mere 
beskedne danske fund, kun tænder og 
fodspor, fra det allertidligste Kridt ca 
20 mill år ældre. Blandt disse små 
’raptorer’ (dromaeosaurer) er der nem-
lig grund til at forvente også flyvende 
former – om de så også har ’bag-
vinger’ som nogle Microraptor fra Kina 
forbliver gætværk. 
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Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 24/11 2011 
 

Den Blå Planet 
Det nye Danmarks Akvarium i Kastrup Havn 

 
Direktør Jesper Horsted og Udstil-
lingsleder Ditte Weldingh, 
Danmarks Akvarium 
 
Danmarks Akvarium blev indviet i 
1939 med det formål, at formidle viden 
om vandets dyreliv i global henseende 
over for et bredt publikum. Akvariet 
skal desuden i særlig grad være til gavn 
for undervisning og stille dyr til rådig-
hed i forskningssammenhæng. 
I dag, 72 år efter åbningen, er Akvariet 
i Charlottenlund såvel teknisk nedslidt 
som konceptuelt forældet. Som konse-
kvens heraf har vi igennem en årrække 
haft et ønske om at erstatte de gamle 
bygningsmæssige faciliteter med nye 
andet steds, idet grønne områder og 
fredninger har begrænset udvidelsespo-
tentiale. Dette ønske faldt endelig på 
plads i 2006, hvor Bygningsfonden den 
Blå Planet påbegyndte realiseringen af 
det nye Danmarks Akvarium i Kastrup 
Havn.  
Det nye Akvarium vil afspejle det høje-
ste internationale niveau i udstilling, 
formidlingen og undervisningen. Det 
bliver et levende biologisk museum, 
der repræsenterer klodens ferske og 
salte vande og det eneste akvarium i 
Danmark, som primært fokuserer på 
eksotiske dyr og planter – og dermed 
global biodiversitet. Akvariet indehol-
der sektioner med bl.a. varmt fersk-
vand, regnskov, koldt saltvand, koldt 
ferskvand og en udendørs sø. 
Det centrale virkemiddel til at opnå den 
gode oplevelse hos det besøgende pub-

likum er de levende dyrs form- og far-
verigdom, deres mangfoldige bevæge-
mønstre og adfærdsformer samt et vari-
eret undervisnings-, formidlings- og 
aktivitetstilbud. Fællesnævneren for alle 
tiltag er at gøre det simpelt, let forståe-
ligt og af høj æstetisk kvalitet – at for-
tælle ”den gode historie” med formid-
lingen i centrum, hvilket i sidste instans 
skal skabe større forståelse og respekt 
for natur og dyreliv. Kort sagt: Dan-
marks Akvarium vil være banebrydende 
i at skabe samspil mellem akvarium og 
publikum. 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 8/12 2011 
 

Atlas of Creation vender tilba-
ge! 
 
Lektor Danny Eibye-Jacobsen 
Statens Naturhistoriske Museum, KU  
Lektor Emeritus Niels Bonde  
Institut for Geografi og Geologi, KU & 
Fur Museum 
 
I serien Atlas of Creation forsøger den 
tyrkiske forfatter Harun Yahya at afvise 
både evolutionsteorien og den kends-
gerning at evolution overhovedet har 
fundet sted, på et angiveligt videnska-
beligt grundlag. Vort foredrag (2008) 
om bind 1 viste, at bogens argumenter 
er religiøse og ikke videnskabelige 
(DNF Årsskrift for 2008–10). Bind 2 
undersøges nu for "bedre videnskabeli-
ge argumenter". Blandt eksemplerne 
imod evolutionære "mellemformer" og 
rollen for tilfældige mutationer bruges 
nogle interessante fantasi-skeletter eller 
misfostre, som "burde eksistere". Be-
rømte eksempler som Latimeria og Ar-

chaeopteryx, samt de nye fund af fjere-
de dinosaurer og Kridt-fugle fra Kina 
bliver trods deres anatomiske 
"mellemstadier" brugt som argumenter 
imod "Darwinismen". 
Den sidste halvdel af bogen fremviser 
nogle nye argumenter og konklusioner. 
Her påstår Harun Yahya bl.a. at Stenal-
deren er en historisk løgn, en myte. Til 
sidst indeholder bogen et stort afsnit, 
"Darwinism Refuted", med mange ka-
pitler omfattende til dels nye eksempler 
og "videnskabelige" argumenter. De 
beskæftiger sig med emner som den 
kambriske eksplosion, fossilerne fra 
Burgess Shale, landlevende vertebraters 
oprindelse, fuglenes oprindelse, hvaler-
nes oprindelse, menneskets opståen, 
homologier (en myte ifølge Harun Ya-
hya), rudimentære organer og favoritar-
gumentet blandt tilhængere af Intelli-
gent Design kreationisme, "irreducible 
complexity." Bindet ender med et an-
greb på materialismen (som Darwinis-
me er en katalysator for) og den kon-
klusion at alle hidtidige videnskabelige 
resultater er i overensstemmelse med 
den verdensanskuelse, der fremføres i 
Qur'anen. I vores foredrag vil vi se nær-
mere på Harun Yahyas fortolkninger af 
videnskabens resultater, for at afgøre 
om han denne gang har fat i noget der 
kan drage evolutionsteorien i tvivl. 
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Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 9/2 2012 
 

The early arthropod fauna 
from Sirius Passet 
 
Postdoc Martin Stein, 
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
On the second of July, 1984, just a day 
after the discovery of the celebrated 
Chengjiang Fauna in the Yunnan pro-
vince of China, two geologists of the 
Geological Survey of Greenland found 
a trilobite amid the talus on a hillside in 
North Greenland. Little did they guess 
that this poorly preserved fossil should 
herald the discovery of another excep-
tionally preserved biota. And yet, back 
in Copenhagen, the Survey’s paleonto-
logist John Peel should eventually disc-
over evidence of exceptional preserva-
tion in samples collected from the site. 
He recognized the importance of the 
find in a time where the reinvestigation 
of the famous Burgess Shale was buil-
ding up for a culmination in the publi-
cation of Gould’s Wonderful Life, whi-
le similar fossils were now being 
unearthed elsewhere in North America 
and the world. 
Sirius Passet, as the fossil site and fau-
na was dubbed, was early on brought 
into the limelight of research around 
the ‘Cambrian Explosion’ with the Bur-
gess Shale and Chengjiang biotas. This 
was in large part owed to a few contro-
versy provoking studies of some of its 
most peculiar fossils in the light of ma-
jor upheavals in our understanding of 
animal relationships. Ultimately, Sirius 
Passet was eclipsed by the seemingly 
incessant stream of new sensational 
discoveries from the Burgess Shale and 

Chengjiang. This may be because of 
the remoteness of the locality making 
it difficult to recover more material. 
Or it may be because of the limita-
tions of preservation making the ma-
terial particularly difficult to interpret. 
But, the fauna is far from having been 
exhaustively studied.  
Thirteen species of arthropods and 
lobopods have so far been formally 
described from the fauna and three 
additional have been reported; a mo-
dest number for the dominant animal 
group in the fauna. But, survey of the 
massive, still unstudied material in the 
collections hints at a higher diversity. 
I want to present the known arthropod 
fauna of Sirius Passet, its species’ role 
in discussions about arthropod phylo-
geny, as well as give a glimpse of 
things yet to be described.  
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 23/2 2012 
 

Molekyler og moafugle 
DNA analyser af New Zealands uddøde kæmper 

 
Post.doc Morten Allentoft,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
Da polynesiske søfarere indtog New 
Zealand i slutningen af det 13. år-
hundrede udløstes en økologisk kata-
strofe af enorme proportioner. I et 
land uden pattedyr (enkelte flagermu-
searter undtaget), havde mennesket en 
ekstremt negativ indflydelse på den 
lokale flora og fauna, og hvad polyne-
serne ikke fik ram på i første omgang, 
tog den engelske kolonimagt sig af 
nogle århundreder senere. Næsten 
halvdelen af New Zealands enestånde 

fuglearter forsvandt for altid, herunder 
verdens største ørn; Haast’s ørn 
(Hieraatus moorei), og alle ni beskrev-
ne arter af vingeløse moafugle 
(Dinornithiformes). Mest kendt er den 
prægtige ‘Giant Moa’ (Dinornis ro-
bustus), der med sine 250 kg og en høj-
de på to meter over ryggen er en af de 
største fugle, der nogensinde har levet 
på Jorden. 
Ved at ekstrahere DNA fra hundredvis 
af gamle moaknogler har det været mu-
ligt at få ny indsigt i disse uddøde fug-
le. Sammenholdt med 14C-dateringer 
og økologiske data har vi undersøgt nye 
aspekter af moa’ernes biologi og blandt 
andet løftet sløret for en stor overvægt 
af hunner, mulig territorialadfærd, samt 
de enkelte arters habitat præferencer. 
Det har endog været muligt at identifi-
cere nært beslægtede 
‘familiemedlemmer’ blandt moa indivi-
der, der er fundet i det samme sumpom-
råde. Ved at kombinere moderne gen-
teknologi med palæontologisk indsigt 
har vi dermed kunnet nærstudere New 
Zealands sagnomspundne kæmper – 
næsten som om de stadig var i 
live.Slutteligt har DNA analyserne gi-
vet os ny detaljeret indsigt i moa-
fuglenes uddøen, og dermed bidraget 
med viden på et område, der til stadig-
hed diskuteres flittigt i New Zealand 
Foredraget vil give en kort introduktion 
til forskning i “fossilt DNA”, fulgt op 
af en række resultater fra arbejdet med 
moafuglene. Derudover vil der forhå-
bentligt blive tid til at vise lidt billeder 
fra vores udgravninger i New Zealand. 
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Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 8/3 2012 
 

Økologiske netværk og klima-
forandringer på Grønland 
 
Postdoc Claus Rasmussen, 
Biologisk Institut, Århus Universitet 
 
Gennem forskning i Grønland har jeg 
analyseret effekten af klimaændringer 
på strukturen og dynamikken af det 
økologiske netværk mellem blomster-
planterne og deres bestøvere. Øget tem-
peratur i Grønland betyder nemlig at 
planterne blomstrer tidligere, men hvad 
betyder denne ændring for insekterne 
og samspillet mellem organismerne? Er 
insekterne i stand til at følge planternes 
tidlige blomstring? 
Jeg tager udgangspunkt i detaljerede 
feltobservationer fra fire sæsoner ved 
Zackenberg i det NØ Grønland (1996-
1997, 2010-2011), hvor artssammen-
sætning og samspilsmønstre i bestøv-
ningsnetværket er blevet undersøgt vha.  
netværksanalytiske metoder. Et sådan 
studie kan bruges til at belyse hvordan 
komplekse naturlige systemer reagerer 
på klimaændringer globalt i dag og i 
fremtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 22/3 2012 
 

Mitternes verden - Epidemiolo-
giske studier 
 
Ph.d.-studerende Carsten Kirkeby, 
Veterinærinstituttet, Danmarks Tekni-
ske Universitet 
 
De fleste danskere er blevet bidt af en 
mitte på et eller andet tidspunkt, oftest 
uden at vide det. Mitter er dem vi ken-
der fra Sverige som ”knott”, der optræ-
der i uhyrlige antal om sommeren. Men 
vi har faktisk omkring 40 arter af mitter 
i Danmark, og de findes overalt i lan-
det. De bider både dyr og mennesker, 
og kan opleves i enorme mængder om 
aftenen når de går på vingerne. For ek-
sempel er der fanget ca. 20.000 mitter 
på én nat, i en enkelt fælde som stod tæt 
ved en kostald i Nordsjælland. 
Mitter kan potentielt overføre både pa-
rasitter og virus til sine værter. Bl.a. kan 
de overføre bluetongue virus, som an-
griber drøvtygger som får, geder og 
kvæg. Tidligere har vi ikke haft udbrud 
af mittebårne sygdomme i Nordeuropa. 
I 2006 brød bluetoe virus pludselig ud i 
Holland og Belgien, og det fik enorme 
økonomiske konsekvenser for landbru-
get. Sygdommen bredte sig til de om-
kringliggende lande og blev konstateret 
i Danmark i 2007 og 2008, og fortsatte 
helt op til Sverige og Norge i 2009. 
Man fandt ud af at sygdommen spredte 
sig via de arter af mitter som er mest 
almindelige i Nordeuropa, og dermed 
gik startskuddet for en stor mængde 
forskningsprojekter. 
Jeg vil i dette foredrag fortælle om egne 
og andres forskning omkring mitter og 
bluetongue. I forbindelse med mit ph.d.

-studie, har jeg de sidste fire somre 
arbejdet med mitter i felten i Danmark 
og vil demonstrere fangstmetoder, eks-
perimentelle opstillinger, analytiske 
overvejelser og metoder der bruges til 
at analysere de indsamlede data.  
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 12/4 2012 
 

Er der forskel i antallet af 
hjerneceller på mænd og kvin-
der og hvad sker der når vi bli-
ver syge eller gamle? 
 
Professor Bente Pakkenberg,  
Forskningslaboratorium for Stereologi 
og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospi-
tal 
 
Vi ved, at hjernen er et dynamisk or-
gan, der forandres både funktionelt og 
strukturelt livet igennem. Forandringer-
ne er et resultat af samspillet mellem 
individets aktiviteter, interaktioner og 
oplevelser. Det må dog antages, at selve 
antallet af nerveceller i hjernebarken 
ikke kan øges, men må forblive kon-
stant eller falde. 
Man har længe vidst at mænds hjerner 
gennemsnitligt vejer ca. 150 gram mere 
end kvinders og vi ved nu, at mænd har 
fire milliarder flere nerveceller i hjerne-
barken end kvinder men vi kender ikke 
årsagen til denne kønsforskel. Vi ved 
heller ikke, hvad mændene ”bruger” de 
flere nerveceller til, men forskellen er 
overraskende stor i sammenligning med 
andre kønsforskelle. Er det så en fordel 
at have mange hjerneceller? Og hvori 
består i givet fald fordelen – hvordan 
kommer den til udtryk i færdigheder og 
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konkret adfærd? Det er der ingen der 
ved. 
For nuværende må vi nøjes med at kon-
statere, at der eksisterer betydelige 
kvantitative kønsforskelle (se figur), og 
at disse forskelle med stor sandsynlig-
hed er relateret til funktion. Én af frem-
tidens udfordringer bliver at finde ud af 
hvordan. 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 26/4 2012 
 

Snegle og parasitter 
Molekylære undersøgelser af ferskvandslunge-
snegle 

 
Forskningslektor Aslak Jørgensen, 
Statens Naturhistoriske Museum, KU 

Bløddyr er den største marine dyreræk-
ke (85.000 arter) og besidder en utrolig 
diversitet i kropsbygning. Mangfoldig-
heden spænder fra ormebløddyr og 
skallus til urbløddyr, snegle, blæksprut-
ter, muslinger og søtænder. Mit fore-
drag vil fokusere på lungesneglegrup-
pen Hygrophila der er udbredt i ferske 
vande fra tempererede (enkelte arktiske 
arter) til tropiske klimazoner. De ca. 
500 arter er fordelt på syv familier der 
repræsenterer alle ferskvandslunge-
snegle. 
Især familierne Planorbidae (Skive-
snegle) og Lymnaeidae (Mosesnegle) 
er forholdsvis velundersøgte da de in-
deholder arter der er mellemværter for 
kommercielt vigtige parasitter der infi-
cerer både mennesker og husdyr. De 
vigtigste parasitter er trematodeslægter-
ne Schistosoma og Fasciola. Schistoso-
ma forårsager sneglefeber og er ver-
dens næstmest skadende parasitsygdom 

målt på tabte mandeår (DALY; disabili-
ty adjusted life years) kun overgået af 
malaria. Mellemværtssneglene for 
Schistosoma i Afrika tilhører skivesneg-
leslægterne Biomphalaria og Bulinus, 
og selvom disse snegleslægters slægt-
skabsforhold er velundersøgt er artsbe-
stemmelsen ofte problematisk.  
Sneglebekæmpelse er dyrt, skadeligt for 
miljøet, har ringe effekt over længere 
perioder i større søer, og da ikke alle 
arter af Biomphalaria og Bulinus er 
mellemværter for parasitter kan det 
være vigtigt at få artsbestemt de lokale 
snegle i tropisk Afrika og Sydamerika. 
Molekylære metoder, bl.a. ’DNA bar-
coding’ og ’compensatory base chan-
ges’, er taget i brug til identifikation, 
men den praktiske anvendelse af disse 
metoder er reduceret pga. en begrænset 
’taxon sampling’, nærtbeslægtede søste-
rarter (polyploide arter) og kryptiske 
artskomplekser. 
Ferskvandslungesneglenes nærmeste 
slægtninge lever marint i tidevandszo-
nen eller i brakvandshabitater. Undersø-
gelser af genarrangementet og nukleo-
tidrækkefølgen i mitogenomet skal 
blandt andet belyse skalevolutionen hos 
ferskvandslungesneglene (rund, højspi-
ret, tallerkenformet og hueformet) 
 
 
Resumé af foredrag afholdt i foreningen 
den 10/5 2012 
 

Saltvandshuler på Yucatan-
halvøen i Mexico 
Dyr i underverdenen 

 
Lektor Jørgen Olesen,  
Statens Naturhistoriske Museum, KU 
 
Yucatan-halvøens kalkstensundergrund 

er gennemvævet af et kompliceret net-
værk af delvist forbundne, vandfyldte 
hulesystemer, som har ferskvand øverst 
(fra regnvand) og saltvand nederst 
(indtrængning fra havet). Lignende 
hulesystemer findes flere steder i ver-
den. En særligt 
’hulefauna’ (stygobionter), tilpasset 
livet i det optrængende grundvand, har 
længe været kendt fra flere dele af ver-
den, fx langs Middelhavskysten, men få 
steder er udforskningen så besværlig 
som på Yucatan-halvøen.  
Fx er huleindgangene til de anchialine 
huler ofte svært tilgængelige (i uvejsom 
jungle) og dertil kommer at udstyrskræ-
vende huledykning er nødvendig. Ofte 
befinder hulenedgangene sig på bunden 
af mindre skovsøer, såkaldte ’cenoter’. 
Der findes ’cenoter’ over hele Yucatan-
halvøen og de spillede en vigtig rolle 
for Maya-indianerne, både religiøst og 
som vandforsyning. En særlig høj kon-
centration af cenoter ses i en halvcirkel 
omkring Chicxulub-kraterranden, som 
stammer fra det asteroidenedslag der 
bliver knyttet sammen med dinosaurer-
nes masseuddøen for 65 mio. siden.De 
senere årtiers udforskning har afsløret 
en divers fauna af særligt krebsdyr i 
mange typer af vandfyldte huler over 
store dele af verden. Der er fundet flere 
hundreder nye arter, hvoraf nogle tilhø-
rer grupper som er specielt tilpasset til 
livet i hulerne og ikke findes i 
’normale’ miljøer i ferskvand eller salt-
vand. Det gælder fx de specielle 
’Thermosbaenacea’ (ikke noget dansk 
navn), som første gang blev fundet i 
1920’erne i nogle offentlige badeanlæg 
i Tunesien, opvarmet af naturlige varme 
kilder (45°), men som siden er fundet 
spredt over hele verden i forskellige 
grundvandsforekomster, fx i de anchia-
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line huler i Karibien. Et andet eksempel 
er de endnu mere unikke skolopender-
lignende ’Remipedia’, der først blev 
beskrevet i 1981, og hvis biologi, evo-
lution og ikke mindst placering inden-
for arthropoderne (leddyrene) stadig 
kun er dårligt forstået. 
Foredraget tager udgangspunkt i et par 
nylige ekspeditioner til Yucatan-
halvøen. Formålet var at indsamle re-
mipedier (bl.a. til DNA-baseret syste-
matik), men også at afsøge forskellige 
huler for ukendte dyr. Der blev gjort 
flere opdagelser; bl.a. 1-2 nye arter af 
Thermosbaenacea samt en formentlig 
ny art af rørboende børsteorme 
(Sabellidae), den første for noget hule-
system i verden. Foredraget vil blive 
illustreret af videooptagelser og et stort 
antal fotos, både videnskabelige og 
populære. 
 
 
DNF Generalforsamling 10/05 2012 
 
Mødested: Aud. 1, August Krogh Bygnin-
gen, Universitetsparken 13, 2100 KBH Ø. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

for Dansk Naturhistorisk Forening 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

for Danmarks Fauna 
5. Forslag fra medlemmerne (skal være 

bestyrelsen i hænde senest 15. april) 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Valg af revisorer 
8. Uddeling af den Schibbye'ske Præ-

mie 
9. Eventuelt 
 

ad punkt 6) Følgende bestyrelsesmed-
lemmer er på valg i år: Andreas Kela-
ger, Jakob Damgaard, Jos Kielgast, 
Lars Vilhelmsen. 
 
ad punkt 7) Begge revisorer, Niels Pe-
der Kristensen og Claus Nielsen er villi-
ge til genvalg. 
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Af Torben Wolff 
Statens Naturhistoriske Museum 
 
 
I 1992 døde universitetslektor Aage 
Møller Christensen, og ingen sørgede 
derefter for, at hans nekrolog og publi-
kationsliste blev skrevet og kom i dette 
årsskrift. Jeg har nu, med mange års 
forsinkelse, besluttet at bringe sagen i 
orden og har henvendt mig til hans 
kone, Grete, som stadig lever i Helsin-
gør, hvor deres arbejdsplads lå. Hun 
var, ud over at give andre oplysninger, 
i besiddelse af en kopi af det interview, 
der indeholder en rapport over hans tid 
indtil afslutningen af krigen, og som 
dækker hans oplevelser under krigen. 
Ved min samtale med Grete Møller 
Christensen var også en anden af de 
gamle ansatte ved laboratoriet, lektor 
Kurt Ockelmann, til stede.        
 
 
Aage blev født i Råsted ved Randers, 
men familien flyttede til Sønderborg, 
inden han var et år. Faren var slagteri-
arbejder men blev arbejdsløs i 30´erne 
og blev bestyrer af en kiosk på bane-
gården. Som 15-årig blev Aage smidt 
ud af skolen pga. dovenskab og stak til 
søs som messedreng. Han sejlede med 
syv forskellige danske skibe, på de to 
sidste som jungmand, og kom bl.a. til 
Grønland. Han afmønstrede i USA, 
blev syg og kom efter helbredelsen 
med på et amerikansk skib som ma-

tros. Her fik han at vide, at tyskerne 
havde besat Danmark.   
     Efter nogle ture over Atlanten af-
mønstrede han i England og tog til 
Newcastle, hvor danske søfolk plejede 
at samles. Han sejlede med forskellige 
skibe i den britiske handelsflåde, og på 
en konvoj blev hans skib angrebet af 
tyske flyvere og måtte forlade konvo-
jen. Aage endte i Bermuda, hvor han 
blev uddannet til antiluftskytte. Han 
påmønstrede igen, og i oktober 1941 så 
han et opslag om uddannelse til 3. styr-
mand. Han søgte antagelse, men den 
blev nægtet på grund af hans dårlige 
syn, så officersvejen inden for handels-
flåden var lukket. 
     I stedet søgte han uddannelse i The 
Buffs og fik soldateruddannelse dér. I 
foråret 1942 søgte han optagelse i SOE 
og blev antaget og uddannet til fald-
skærmsmand nær Manchester. Han 
foretog nogle spring fra ballon og fly og 
opfattede det som pragtfuldt. Uddannel-
sen var fortrinlig i alt det praktiske, men 
undervisningen om forholdene i Dan-
mark fandt han meget mangelfuld. De 
engelske officerer gav en kompetent 
undervisning, men han havde konstant 
den opfattelse, at de kun var placeret i 
den danske afdeling, fordi de talte et 
hæderligt dansk.   
     23. juli 1943 blev han blev sendt til 
Danmark men måtte vende tilbage til 
England pga. den kraftige beskydning 
fra tyskerne. To dage efter forsøgte man 
igen, og landsætningen lykkedes. Men 

uheldigvis skete den ude i Madum Sø, 
for øvrigt på samme dag hvor Aage fra 
England blev udnævnt og fik den pom-
pøse titel ”Second Lieutenant Acting 
Captain”, en betegnelse som han altid 
senere morede sig over. Desværre mist-
ede Aage det radioudstyr, han medbrag-
te.  
Via nogle dage i Ålborg blev han sendt 
til Sønderjylland for her at opbygge 
sabotagegrupper og grupper til at mod-
tage våben. Disse nedkastninger ville 
imidlertid blive sjældne her, fordi eng-
lænderne ikke ville komme for tæt på 
den tyske grænse.  

Nekrolog  
Aage Møller Christensen   

2. august 1921  -   23. december 1992 

Aage Møller Christensen med Dana-medaljen.                      
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Aage opslog hovedkvarter i Fredericia 
og fik snart kontakt med de eksisteren-
de grupper. Senere flyttede han til Es-
bjerg, hvis grupper var meget aktive og 
bl.a. udførte mange sabotager, der førte 
til en folkestrejke i byen. Han tog ofte 
til Århus for at tale med folk og hente 
sprængstof. Han havde en sær oplevel-
se i Tønder, idet den kurer, han skulle 
bruge, viste sig at være hans lillebror – 
de havde ikke set hinanden siden 1938, 
og broderskabet måtte holdes strengt 
hemmeligt. Illegalt bar Aage efternav-
net Jensen, han var repræsentant i elek-
triske hegn og var seminarieelev.  
     Hans manglende kontakter i Århus 
og København bragte ham igen til 
sidstnævnte by, hvor han fik oplysning 
om det totale sabotagestop. Han var 
bekendt med to sabotager, der skulle 
ske i Åbenrå, og som fandt sted imod 
hans ønske. Efter tyskernes mange ar-
restationer bagefter var han fast beslut-
tet på en flugt til Sverige, som lykkedes 
11. marts. Han kom til Stockholm og 
aflagde rapport i den britiske ambassa-
de. Men tiden derefter faldt ham lang, 
så han søgte om tilladelse til at slutte 
sig til den danske Brigade, hvilket blev 
bevilget. I Brigaden fandt man ud af, at 
han var officer og udnævnte ham til 
dansk sekundløjtnant. Ved befrielsen 
vendte han hjem med Brigaden.  
      Efter hjemkomsten tog han den 
beslutning, at han ville være marinbio-
log. I Århus tog han først præliminær-
eksamen, og efter studentereksamen 
påbegyndte han studiet i København 
med kammerater, der var ca. 10 år yng-
re. Under studiet lærte han en af dem, 
Grete Larsen, så godt at kende, at  de 
blev gift i 1954. Efter eksamen som 
cand. mag. opnåede han at få et ameri-
kansk Fulbright legat, som i december 

1954 bragte ham til Seattle på vestky-
sten og til laboratoriet i Friday Harbor, 
hvor han opholdt sig det meste af de 
fem måneder, før Grete også kom til 
USA. De flyttede til østkysten, hvor de 
arbejdede sammen på Rutgers Universi-
tet, Aage specielt med søstjernebiologi 
og Grete  med parasitter i østers. Ophol-
det på Rutgers varede fra maj til decem-
ber 1956, hvor de tog hjem. Under flere 
rejser til vestkysten i anskaffet bil be-
søgte de alle kendte laboratorier under-
vejs og talte med kolleger, og de havde 
inden hjemrejsen alvorligt overvejet at 
blive i USA. Men et telegram fra Svend 
Andersen i Københavns Zoo om, at 
Aage ville få ansættelse hos professor 
Gunnar Thorson i Helsingør ændrede 
deres planer.  
     Ansættelsen som assistent hos Thor-
son holdt stik, først på Zoologisk Muse-
um men med næsten dagligt arbejde 
med indrettelsen i Nordhavnen i Helsin-
gør af det første, delvis nybyggede, 
marinbiologiske universitetsinstitut i 
Danmark. Arkitekten var håbløs, men 
det lykkedes at nå frem til en indvielse i 
1958 af laboratoriet med det tilknyttede, 
nybyggede fartøj, ”Ophelia”. Aage pub-
licerede i 1973 i laboratoriets tidsskrift 
med samme navn som skibet en velillu-
streret beretning om bygninger, båd 
m.v. 
     Indtil han i 1987 tog sin afsked som 
65-årig, havde han sit virke i Helsingør 
som lærer, forsker og Thorsons første-
mand sammen med Tom Fenchel. Også 
Grete fik ansættelse og beskæftigede 
sig især med at stå for laboratoriets 
dyrkning af alger. De foretog adskillige 
rejser og var flere gange i USA. I 1961 
fik han Johannes Schmidts Dana-
medalje i bronze i forbindelse med den 
sidste uddeling af medaljer og med pen-

ge til at betale for en måneds ophold på 
Roscoff-laboratoriet i Nordfrankrig. 
     Aages videnskabelige dont begyndte 
med et arbejde fra 1957 om ernærings-
biologien hos en krabbeart fra Friday 
Harbor og med denne arts hidtil ukend-
te åbning af muslinger. Dette arbejde 
fulgtes af lignende undersøgelser og 
vækst af stadier efter det planktoniske 
liv hos den amerikanske østerskrabbe, 
undersøgt på USA's østkyst og videre-
ført på den danske ærtekrabbe ved Fre-
derikshavn. Disse undersøgelser førtes 
videre i disputatsen fra 1970, men for-
inden publicerede han sammen med 
amerikaneren dr. Howard Feder, som 
også havde beskæftiget sig med relatio-
nen mellem søstjerner og muslinger og 
snegle, en oversigt over føden hos 79 
arter af søstjerner, samt en liste over 
hvilke organismer der reagerede på 
tilstedeværelse af eller kontakt med 30 
arter af søstjerner. Samtidig oplystes 
om ydre indflydelser, søstjernernes 
yngelpleje, vækst og alder etc.  
     Disputatsen handler om den almin-
delige sandbundssøstjerne, kamstjer-
nens, ernæringsbiologi ved Helsingør 
og Frederikshavn. Den indledes med en 
oversigt over maveindhold på mere end 
1700  kamstjerner, et kæmpearbejde, 
der bl.a. viser, at de tyndskallede, nyligt 
bundfældede unger af muslingen Spisu-
la helt dominerer. I den følgende, eks-
perimentelle del er gjort et forsøg på at 
sammenligne maveundersøgelserne 
med direkte observationer af kamstjer-
ner med hensyn til om føden faktisk 
fordøjes, og hvor hurtigt det sker, med 
hvileperioder, sammenligning med 
kvantitative meio–undersøgelser osv. 
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I en syntese understreges det, at på en 
”favoritsandbund” ødelægger en 
kamstjerne ca. 30.000 unger af muslin-
ger pr. år. I 1957 og 1973 skrev han 
populære beretninger om relationer 
mellem søstjerner og muslinger.  
     I 1964 kom første afhandling i den 
anden forskningslinje, som Aage fulg-
te, til dels i samarbejde med Birgitte 
Kanneworff fra laboratoriet. I første 
omgang drejede linjen sig om en ny art 
og slægt af en rundorm, der lever para-
sitisk på en tangloppe, og som fik det 
karakteristiske navn Kronborgia 

amphipodicola. Der er stor kønsforskel 
på rundormerne, og de producerer en 
kokon. Året efter fulgte beskrivelsen af 
den komplicerede livshistorie med den 
fritsvømmende larve, af cyster dannet 
udvendigt på tangloppen og kokonernes 
opgave. I 1966 kom beskrivelse af en 
ny art, der især er fundet på Grønland 
og lever som parasit på tre rejearter, og 
året efter kom omtale af i alt 6 kokoner, 
der blev beskrevet fra danske og uden-
landske samlinger. I 1976 kom en gen-
beskrivelse af en art og dens kokon fra 
en antarktisk isopod (sømus), Serolis. I 

1977 blev beskrevet en ny art fra kap-
pehulen af en californisk rur, og i 1981 
blev en ny orm fundet i abyssale koko-
ner fra Galathea- og Discovery-
ekspeditionerne sammen med kokoner 
af ukendte arter. Samme år skrev Aage 
om udbredelsen af 8 arter af Fecampii-
dae, hvortil rundormene hører, og en 
omtale af 10 hidtil ukendte kokoner. I 
1985 kom en beskrivelse af en ny art 
rundorme fra en reje fra Nordamerika, 
og den sidste ormerapport fra 1988 
handlede om mere materiale af Fecam-
pia caridicola og en kokon af en ukendt 
art. 
     Til nogle fiskeribiologiske UNE-
SCO-kursus, som i 1960´erne blev af-
holdt på Zoologisk Museum og i Hel-
singør, skrev Aage to rapporter om hy-
drografien og dyrene i Øresund og om 
den ernæringsdynamiske økologi. Også 
i ”Nordisk Kollegium for Marinbiolo-
gi” spillede Aage en vigtig rolle og var 
redaktør af de fire første numre af tids-
skriftet ”Nordmar”. Da professor  
Thorson døde i 1971, skrev Aage ne-
krologen i ”Ophelia”.  
     I forbindelse med Thorsons død 
mindedes Aage over for israelske biolo-
ger professorens store interesse for fau-
naudviklingen i Suezkanalen og omtalte 
hans medvirken til Aages og min forsk-
ningsrejse til Suez. Aage omtalte i af-
handlingen, at Thorson allerede havde 
talt med mig i januar 1957 om, at Aage 
og jeg skulle tage til kanalen og udnytte 
et af de fem skibe, som ejedes af det 
danske Schwitzerfirma og var til stede i 
den midlertidigt lukkede kanal. Jeg 
havde med glæde sagt ja, og Thorson 
fik også et ja fra Aage. Med støtte fra 
Carlsbergfondet var vores udrustning af 
net, bundhentere, glas osv. de følgende 
dage blevet sendt til Rotterdam.  Aage og Grete ved disputatsen. Tegning af Otto C. 1970 i Berlingske Tidende.  
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Når Aage i afhandlingen anførte, at det 
ikke var Thorsons skyld, at forhandlin-
gerne med FN og Ægypten ikke førte 
til vores afrejse, har han sikkert ret, 
men jeg udøste dengang mod Thorson 
og den danske ambassadør i Cairo hele 
vores vrede over den opgivne rejse. Nu 
måtte vi have alt tilbage fra Rotter-
dam… 
     Også gennem ”Eventyrernes Klub”, 
hvor vi begge var medlemmer, mødtes 
vore veje, dels i klubben herhjemme, 
dels på rejser. Jeg havde det bedste 
forhold til Aage, men jeg fik det ind-
tryk, at den tendens til et mindreværds-
kompleks, man kunne møde hos Aage, 
tog til med årene. Hans vilje til under 
og efter krigen helt at lægge sit liv om 
vil dog altid tjene ham til ære.   
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Carl Chr. Barker Jørgensen (’Barker’) 
og hans hustru Vibe (født Vibeke Bals-
lev Smidt) havde deres hjem på Slette-
vej i Søborg i cykelafstand fra Zoofy-
siologisk Laboratorium. Hjemmet var 
præget af deres dybe interesse for mu-
sik og litteratur, og gennem alle årene 
var det et gæstfrit samlingssted for Bar-
kers studenter og danske og udenland-
ske kolleger. Inspireret af familiemed-
lemmer og maleren Søren Lund, der 
var medstifter af gruppen 
"Dyrehavemalerne", begyndte Barker 
tidligt at interessere sig for billedkunst. 
Han startede med at tegne i skoletiden 
med blyantsskitser på ture bl.a. til zoo-
logisk have. Senere lavede han oliema-
lerier og akvareller, men efter overstået 
universitetsuddannelse lagde han det 
fra sig. Interessen blev taget op igen, da 
han blev pensioneret. Det var en glæde 
for Barker og Vibe, at deres yngste 
datter, Merete Barker, valgte at udfolde 
sit kunstneriske talent. Barkers bega-
velse omfattede tillige musikken. Han 
spillede både cello, alt- og tenorblok-
fløjte og gambe. Sammen med Vibe 
gav de deres tre ældste børn, Kirsten, 
Merete og Bo musikundervisning i 

hjemmet. Mod slutningen af 1960erne 
dannede familien et kammerorkester på 
Slettevej, hvor Barker spillede gambe, 
Vibe klaver, og Kirsten, Hans Jørgen 
Hansen og Ulrik Lassen alle spillede 
blokfløjte. Barker læste megen skønlit-
teratur og opbyggede en anseelig sam-
ling af dansk litteratur fra første halvdel 
af det 20. århundrede. Interessen for 
biologi blev stimuleret både i folkesko-
len og i gymnasiet, hvor Barker skabte 
sin egen naturhistoriske samling og 
læste faglitteratur om biologiske emner.   
 Barker blev student fra Østre 
Borgerdydskole i 1934 og fortsatte di-
rekte med konferensstudiet i zoologi på 
Københavns Universitet, som blev af-
sluttet i 1941. I studietiden var han 

medlem af det venstreorienterede 
"Studentersamfundet", som hjalp ham 
til et udvekslingsstipendium. Med in-
troduktionsbreve fra August Krogh og 
C. M. Steenberg lykkedes det at få stu-
dieophold i 1937-38 i München hos 
adfærdsforskeren Max von Frisch.  
 Med midler fra Carlsbergfondet 
arbejdede Barker hos zoologen H. V. 
Brøndsted i perioden 1941-1945, der 
havde indrettet sit eget ”Laboratorium 
for Cytologi og Experimentel Morfolo-
gi” på Birkerød Statsskole. Han forske-
de bl.a. i embryonaludvikling og blev i 
1948 udnævnt til professor i Alminde-
lig Zoologi ved Københavns Universi-
tet. Barker nåede at færdiggøre tre af-
handlinger om ferskvandssvampen 
Spongilla lacustris, mens han var hos 
Brøndsted. I 1945 blev Barker viden-
skabelig assistent på Zoofysiologisk 
Laboratorium ved Københavns Univer-
sitet. I mange år derefter levede Barker 
af stipendiemidler, som blev anvendt 
både i Danmark og USA. I 1957 blev 
han fastansat først som amanuensis og 
siden som lektor og docent på Zoofy-
siologisk Laboratorium ved Køben-
havns Universitet. Adjunktstillingen 
skyldtes en fakultetsbevilling på initia-
tiv af Poul Brandt Rehberg, der i 1945 
havde overtaget professoratet i zoofysi-
ologi efter August Krogh. Ved Reh-
bergs afgang i 1965 på grund af alder 
blev professoratet delt i to, det ene i 
Zoofysiologi med særlig henblik på 
sammenlignende fysiologi og det andet 
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i Zoofysiologi med særlig henblik på 
almen fysiologi. Et udvalg af Det natur-
videnskabelige Fakultets biologer be-
grundede dette med ’hensyn til under-
visningen og til fagets fremtidige ud-
vikling’. Barker blev kaldet til det før-
ste professorat, mens Ulrik Lassen be-
satte det andet efter opslag. 
 Barkers forskning omfattede tre 
områder: osmoregulering, lavere ver-
tebraters neuroendokrinologi og livscy-
klus samt filtrerende dyrs ernæringsfy-
siologi og udnyttelse af havenes pri-
mærproduktion. Inden for hvert af disse 
store forskningsområder, der alle optog 
ham livet igennem, bidrog han med 
betydningsfulde undersøgelser. Hans 
indsats inden for de to sidstnævnte blev 
af banebrydende karakter. Med tiden 
blev han tillige optaget af fysiologiens 
historie. 

Osmoregulering 
I 1945 blev Barker knyttet til Hans 
Ussings forskergruppe på Zoofysiolo-
gisk Laboratorium sammen med Hilde 
Levi og Karl Zerahn.  Forskningen blev 
finansieret af en flerårig bevilling fra 
Rockefeller Foundation i USA til un-
dersøgelse af iontransport i biologiske 
membraner med radioaktive isotoper. 
Isotoperne blev kunstigt fremstillet på 
Institut for Teoretisk Fysisk (nu Niels 
Bohr Instituttet) på Europas første cy-
klotron, der stod færdig i 1938. I 1937 
viste August Krogh at frøer og fersk-
vandsfisk er i stand til at optage natri-
um- og klorioner gennem hud og gæller 
fra koncentrationer, der er titusinde 
gange lavere end koncentrationen af 
disse ioner i blodplasma. Dette fik ham 
til at indføre begrebet ’aktiv transport’ i 
modsætning til diffusion, som han be-
nævnte ’passiv transport’. Studiet af 

aktiv transport blev hovedtemaet i Us-
sings forskergruppe. I elegante og tids-
mæssigt krævende forøg med frøer 
(Rana esculenta og R. temporaria) og 
skrubtudser (Bufo bufo) holdt i kunstigt 
fremstillet ferskvand studerede Barker 
udvekslingen af 38Cl- (halveringstid 37 
min). Ved samtidigt at titrere badets 
indhold af ordinært klorid kunne ud-
vekslingshastigheden måles i begge 
retninger. Han viste, at nettooptagelse 
kan finde sted både mod en koncentrati-
onsforskel og en elektrisk potentialfor-
skel, hvilket udgjorde det endegyldige 
bevis for aktiv transport af klorionen. 
Dette fund skal tillige ses i lyset af, at 
Ussings undersøgelser havde vist, at 
kloridtransporten er passiv i frøhud 
badet med frø-Ringer på begge sider, 
hvilket først i de allerseneste år har fået 
en biologisk forklaring. Mens Ussing 
fortsatte med at studere især den aktive 
Na+ transports membranmekanisme, 
valgte Barker at fortsætte med at belyse 
den uforstyrrede organismes ion- og 
osmoregulering, hvilket var en videre-
udvikling af den komparative fysiologi-
ske forskning i København. I begyndel-
sen studerede han regulering af padders 
(og ferskvandsfisks) ionbalance ved 
forskellige ydre temperaturer ved at 
følge, hvorledes padder reagerer på 
fysiologisk ’belastning’ med fortyndede 
saltopløsninger. Undersøgelserne viste, 
at overskud af ioner og vand udskilles 
gennem nyrerne, mens hud og gæller 
kun bidrager til optagelse, ikke udskil-
lelse, af NaCl, dog med den ejendom-
melige undtagelse, at der er et betyde-
ligt tab af ioner til omgivelserne under 
hudskifte, hvor det yderste cellelag som 
en sammenhængende ham krænges op 
over dyrets hoved og ædes. Det blev 
iagttaget, at frøer ved lave temperaturer 

kommer i positiv vandbalance ved en 
kraftig akkumulering af væske fortrins-
vis ekstracellulært. Flere år senere fulg-
te Barker sammen med sine studenter 
dette fund op med detaljerede undersø-
gelser af skrubtudsens ion- og væske-
forskydninger under hibernering i labo-
ratoriet.  Undersøgelserne viste, at den 
reversible akkumulering af ioner og 
vand under hibernering ikke er et pas-
sivt resultat af den lave temperatur, 
men er fysiologisk reguleret. 
Springpadder har et relativt meget stort 
volumen af ekstracellulærvæske i lym-
fekar. Ved at flytte væske mellem lym-
ferum og blodkredsløb kan de kompen-
sere for udsving i vandbalancen uden at 
blodtrykket ændres. Hos arter tilpasset 
tørre områder ledsages et væsketab 
svarende til 30 % af legemsvægten der-
for ikke af kredsløbssvigt. Padder drik-
ker ikke gennem munden, men optager 
vand gennem huden. Urinblæren, der i 
fyldt tilstand hos visse arter kan udgøre 
op til 50 % af legemsvægten, fungerer 
som vandreservoir, hvorfra næsten rent 
vand kan reabsorberes. På land standser 
padder urinproduktionen, og de kan 
derfor opretholde normal hydrering ved 
at reabsorbere vand fra urinblæren i takt 
med tabet af vand ved fordampning. 
Barkers interesse for padders vandba-
lance under naturlige forhold blev taget 
op i disputatsen (”The amphibian water 
economy with special regard to the 
effect of neurohypophyseal extracts”) 
med undersøgelse af neurohypofysære 
ekstrakters virkning på hud og nyre af 
skrubtudse (Bufo bufo) og butsnudet frø 
(Rana temporaria), hvor han viste at 
hypofysebaglappen frigør et hormon, 
som er homologt med, men kemisk 
forskelligt fra pattedyrs antidiuretiske 
hormon. I et gennem flere år frugtbart 
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samarbejde med Karl Georg 
Wingstrand viste det sig – mod forvent-
ning – at skrubtudsen efter dehydre-
ring, uden en fungerende hypofyse-
baglap, kan regulere vandbalancen ved 
antidiurese og stimuleret hudpermeabi-
litet for vand. I et forsøg på at trænge 
dybere ned i problemet udarbejdede 
Barker som emeritus professor nye 
forsøgsprotokoller, hvor han kombine-
rede adfærdsstudier med undersøgelser 
af dyrenes vandbalance under simulere-
de naturlige forhold. Han viste overra-
skende, at uforstyrrede dyr søger mod 
vand og drikker i normalhydreret til-
stand, hvilket han provokerende be-
nævnte ’anticipatorisk drikkeadfærd’. 
Dette emne afrundede Barker med den 
store afhandling i Biological Reviews 
fra 1997, hvor han gennemgik 200 års 
forskning i padders vandbalance. Det er 
i dag en uundværlig standardreference i 
den videre komparative forskning i 
padders vandøkonomi. Barker pegede 
her på, at den nævnte ekstrahypofysære 
fysiologiske mekanisme, der er med-
spiller i reguleringen af terrestriske 
padders vandbalance, er moden til dyb-
deborende undersøgelser.  

I 1955 fik Barker invitation fra August 
Kroghs datter Bodil og hendes mand 
Knut Schmidt-Nielsen til at arbejde på 
deres laboratorium ved Duke Universi-
ty i Durham, North Carolina og tage 
med på feltstationen på Mt. Desert Is-
land i Maine den følgende sommer. En 
konservator på Zoologisk Museum i 
København (Barker nævnte ikke hans 
navn) havde tidligere gjort opmærksom 
på, at når skarver havde fanget fisk, sad 
de og rystede hovedet, hvorved der 
blev slynget væskedråber ud fra næse-
borene. Denne iagttagelse gentog Bar-

ker i Maine. Han valgte derfor at måle 
væskens indhold af klorid, som viste at 
koncentrationen i næsekirtelsekretet er 
meget større end koncentration i blod-
plasma. Hermed var den første vigtige 
observation gjort, der førte til beskrivel-
se af havfugles næsekirtel som selektivt 
saltudskillende organ. I afhandlingen, 
der blev publiceret i 1959, er Barker 2. 
forfatter, hvilket ikke yder ham fornø-
den anerkendelse for hans originale idé 
og egne laboratorieundersøgelser.  
 
Lavere vertebraters neuro- 
endokrinologi  
I 1954 viste George W. Harris og Dora 
Jacobsohn i forsøg med rotter, at hypo 
fyseforlappens hormonfrigørelse regu-
leres af hypothalamus via et por-
takredsløb i eminentia mediana. Dette 
ansporede Barker til studere hypofysens 
funktioner og deres afhængighed af 
centralnervesystemet hos lavere hvir-
veldyr, og han indledte umiddelbart 
efter et samarbejde med Dora Jacob-
sohn på Fysiologisk Institut ved det 
Medicinske Fakultet i Lund. Sammen 
viste de, at hypofysens hormonale funk-
tioner hos amfibier reguleres ved sam-
me mekanisme som hos pattedyr. Disse 
pionerarbejder, der blev gennemført i 
Lund og København, blev begyndelsen 
til Barkers indsats inden for den kompa-
rative endokrinologi og et frugtbart 
samarbejde med Lis Olesen Larsen og 
Per Rosenkilde, der også kom til at om-
fatte kolleger fra bl.a. Sverige, Holland, 
England og Tyskland. Ved operative 
indgreb, hormonsubstituering og væv-
sanalyser undersøgte de hypofysens 
regulering af så forskellige funktioner 
som hudskifte, vækst, farveskifte, gona-
deudvikling, og padders udnyttelse af 

energidepoter under faste. Resultatet af 
de første 10 års undersøgelser, gjorde 
Barker op i ”Central nervous control of 
adeno-hypophyseal functions”. Afhand-
lingen udkom i 1968 som kapitel til 
standardværket, ”Perspectives in En-
docrinology” redigeret af englænderen 
Ernest J.W. Barrington og Barker. For 
denne periodes originale fund hædrede 
det Kungliga Fysiografiska Sällskabet i 
Lund ham med Thunberg Medaljen.  
 I disse år prægede Barker også 
den organisatoriske udvikling af den 
internationale komparative endokrino-
logi. Da Barrington og Aubrey 
Gorbman i 1960 stiftede det ansete 
"General and Comparative Endocrino-
logy” blev Barker straks inviteret til at 
indtræde i tidsskriftets redaktionskom-
mitté. I 1961 grundlagde han bl.a. sam-
men med Barrington ”European Society 
for Comparative Endocrinolo-
gy” (ECCE), hvis bestyrelse Barker var 
medlem af indtil 1983 og vicepræsident 
for i perioden 1969-1973. Som medlem 
af “The Organizing Committee of Inter-
national Symposia on Comparative 
Endocrinology” i 1959-71, var han med 
til at starte ECCE-kongresserne, der 
blev afholdt hvert andet år. 
 Sammen med sine danske kolle-
ger, studenter og gæster inddrog Barker 
spørgsmål om lavere hvirveldyrs vækst- 
og reproduktionsmønster i naturen. Det 
overordnede mål var at få kendskab til 
de fysiologiske reguleringsmekanismer, 
der betinger vekselvarme dyrs tilpas-
ninger til temperaturens årscyklus og de 
forskellige klimatiske betingelser, der 
hersker inden for en arts udbredelses-
område. Før gydning udgør skrubtud-
sens ovarium omkring 15 % af legems-
massen og modning af æg kan følges 
ved udtagning af biopsier. Depotfedtet 
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er samlet i to store abdominale fedtle-
gemer, hvis masse er let at bestemme. 
Det er derfor forholdsvis enkelt at stu-
dere fødeindtagelse og fordeling af den 
optagne fødeenergi til vækst, forplant-
ning og deponering. I laboratorieforsøg 
og ved at iagttage dyr i naturen blev 
skrubtudsens ovariecyklus, somatiske 
vækst og oplagring af fedt studeret over 
en længere årrække. De fandt, at efter 
forplantning om foråret med næsten 
udtømte energireserver blev krops-
vækst prioriteret højere end opvækst af 
nye æg. Efterfølgende aktivering af 
hypothalamus’ gonadotrope strukturer 
bragte dyret ind i en fase med blomme-
deponering i voksende æg, men med 
ringe vækst af fedtlegemerne. Senere 
på sommeren, når ægmodningen var 
tilendebragt, anvendtes den optagne 
fødeenergi fortrinsvis til deponering af 
fedtreserver, der blev brugt under hi-
bernering, hvor dyret ikke tager føde til 
sig. Resultaterne af de mange undersø-
gelser viste, at den fysiologiske årsryt-
me afhænger af ydre faktorer, særligt 
temperaturen, i samspil med indre neu-
roendokrine rytmer, der styrer sekretio-
nen af f.eks. gonadotrope hormoner og 
væksthormon, som igen regulerer ova-
rievækst, fødeindtagelse, somatisk 
vækst og deponering af fedt. 

Suspensionsernæringens fysio-
logi og mekanisme 
I 1940 formulerede marinbiologen 
Gunnar Thorson og professor Ragnar 
Spärck en prisopgave om muslingers 
udnyttelse af den marine primærpro-
duktion. Spärck var konsulent for Lim-
fjords-Østerskompaniet og var derfor 
interesseret i ernæringsbiologien hos 
østers. Alle studerende kunne i princip-

pet besvare prisopgaven, men den var 
specielt møntet på Barker, hvilket var 
en tillidserklæring. Han havde i forve-
jen plads på August Kroghs laboratori-
um og gennemførte sine undersøgelser 
dér. Han valgte at studere nybundfælde-
de blåmuslinger fra pæle i Tuborg havn, 
der blev fodrede med den encellede 
blågrønalge, Synechoccoccus. Vand-
strømmen gennem muslingerne blev 
målt ved at følge tidsforløbet af akva-
rievandets lysabsorption, der mindske-
des monoeksponentielt som følge af 
muslingernes frafiltrering og optagelse 
af algerne. Arbejdet bedømte August 
Krogh og Ragnar Spärck til at bringe 
"en ny og væsentlig forbedret metode 
til bestemmelse af den af muslinger 
filtrerede vandmængde” med ”et meget 
oplysende forsøg over sortering af næ-
ringsmateriale efter partikelstørrelse” 
og en oversigt, "der udmærker sig ved 
sober kritik og klart blik for det væsent-
lige”. Krogh fandt at afhandlingen, der 
blev belønnet med Universitetets guld-
medalje, skulle publiceres med det sam-
me, så efter at han havde læst den dan-
ske tekst gav han manuskriptet tilbage 
til Barker i engelsk oversættelse. Artik-
len blev udgivet i Acta Physiologica 
Scandinavica i 1943. I disse år kom 
Barker tillige i kontakt med Gunnar 
Thorson, der havde påbegyndt en større 
undersøgelse af zooplankton i danske 
farvande. Barker fik overladt indsam-
ling og behandling af muslingelarverne, 
som han senere publicerede som ene-
forfatter til et kapitel i Thorsons store 
monografi fra 1946. Barker udtrykte sin 
store respekt for den vitale og imøde-
kommende Gunnar Thorson, der senere 
skabte Marinbiologisk Laboratorium 
ved Nordhavnen i Helsingør og samle-
de mange studenter, yngre forskere og 

udenlandske gæster omkring sig.  
 Prisafhandlingen indledte Bar-
kers pionerindsats inden for suspensi-
onsernærende organismers fødeoptagel-
se og bioenergetik med senere inddra-
gelse af muslingegællens hydrodyna-
mik. Fytoplanktonet, der er suspenderet 
i de øvre vandmasser, dominerer have-
nes primærproduktion, som sammen 
med bakterier og døde organiske partik-
ler frafiltreres af marine planteædere 
som muslinger, sækdyr, svampe og 
krebsdyr. Barker så det som sin opgave 
at studere de kvantitative relationer 
mellem muslingers fødeoptagelse, stof-
skifte og vækst. Et samarbejde  med 
Edward Goldberg under et ophold på 
Scripps Institution of Oceanography i 
1951 udgjorde indledningen til mange 
års eksperimentelle studier af, hvorle-
des man i laboratorieforsøg kan studere 
fødeoptagelsens afhængighed af kon-
centrationen af fødepartikler i vandet 
og strømningshastigheden gennem kap-
pehulen. Undersøgelserne blev hoved-
sageligt udført på blåmusling, men også 
andre arter blev efterhånden studeret. I 
en årrække udviklede og afprøvede 
Barker og hans unge medarbejdere, 
Hans-Ulrik Riisgård og Flemming 
Møhlenberg forskellige metoder til 
måling af filtrationshastigheder, og den 
grundighed og opfindsomhed, hvormed 
de gik til værks, førte både til påvisning 
af alvorlige metodiske fejl på førende 
laboratorier i udlandet og til dyb indsigt 
i muslingegællens funktion med gode 
kvantitative skøn over suspensionser-
næreres energiomsætning.  
 Muslinger lever normalt i en 
tynd suppe af encellede alger og skal 
pumpe store mængder vand gennem 
kappehulen for at dække fødebehovet. 
Det skulle derfor undersøges, om de 
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energetiske omkostninger ved at pumpe 
havvand henover gælleepitelet sætter 
grænse for, hvor effektivt den optagne 
føde kan udnyttes. Barkers beskrivelse 
af muslingegællen som en passiv filtre-
ringsmekanisme udgør her den centrale 
hypotese, som han første gang beskri-
ver i sin guldmedaljeafhandling og 
begrunder med styrke i sammenfatnin-
gen fra 1965, ”Biology of Suspension 
Feeding”, der på opfordring udkom i 
monografiserien ”Pure and Applied 
Biology” på Pergamon Press. Hypote-
sen går i korthed ud på, at muslingers 
og andre suspensionsernæreres fødeop-
tagelsesmekanisme gennem evolutio-
nen har opnået en høj grad af automatik 
med uafbrudt transport af vand med 
konstant hastighed og lille energifor-
brug, der tilbageholder partikulært ma-
teriale bestemt af dettes størrelse uden 
hensyn til dets fødeværdi. I opposition 
til dette er andre af den opfattelse, at 
muslingers fødeoptagelse er reguleret i 
overensstemmelse med algesuspensio-
nens tæthed og dyrets aktuelle energi-
behov, og at pumpearbejdet kan udgøre 
en betydelig del af organismens energi-
omsætning. Spørgsmålet har været hef-
tigt diskuteret i mere end 50 år. Efter at 
det lykkedes Barker og hans medarbej-
dere at nå frem til en hydrodynamisk 
beskrivelse af filtreringsmekanismen, 
der gør rede for dens automatik og se-
lektivitet, må det forventes, at Barkers 
originale beskrivelse vil blive retnings-
givende for de videre undersøgelser og 
diskussioner. Denne udvikling tog sin 
begyndelse i 1980 under et besøg på 
den Marinbiologiske Station i Eilat, 
Israel, hvor Barker og Vibe besøgte 
deres ældste søn, biologen Bo Barker 
Jørgensen og hans hustru Inga. 
 Barker fik her lejlighed til at 

iagttage isolerede muslingegællers ci-
liefunktion. Flagellater, der nærmede 
sig gællen, viste sig at blive trukket ind 
mod en ciliebane ved gælleophænget og 
fastholdt i vandstrømmen, hvorefter de 
fortsatte ud i vandet. Til hans overra-
skelse svømmede de igen frit omkring, 
hvilket viste, at algerne ikke kunne væ-
re indfanget og transporteret af en slim-
strøm, som hidtil antaget. Ifølge Barker 
var dette en ”tilfældig iagttagelse med 
stor rækkevidde”, da den gjorde det 
klart, at transportmekanismen måtte 
bero på fluidmekaniske principper. For-
ståelse af muslingegællens funktion 
baseret på fluidmekanikkens love stille-
de krav om udvikling af en forsøgsop-
stilling, hvormed man kan fastlægge 
muslingegællens pumpekarakteristik og 
andre pumpe- og filteregenskaber. I 
samarbejde med forskergruppen på 
Biologisk Institut i Odense lykkedes det 
at forbedre en af Barker konstrueret 
opstilling til måling af pumpetrykket 
ved at lade en flydende bordtenniskugle 
med et spejl projicere en laserstråle op 
på en væg mange meter væk. De kunne 
nu måle pumpetryk ned til ca. 0,1 mm 
vandsøjle og vise, at pumpens normale 
driftstryk måtte være mindre end 1 mm-
H2O med en maksimal løftehøjde på 3-
4 mm-H2O. Samtidig inddrog de Poul 
Scheel Larsen på Fluidmekanisk Labo-
ratorium på Danmarks Tekniske Høj-
skole (nu DTU) i samarbejdet, og han 
påtog sig opgaven med at analysere de 
fysiske principper for en muslingegæl-
les pumpekarakteristik, selektivitet og 
mekaniske arbejde. Dermed kunne de 
konfrontere eksperimentelle iagttagelser 
med teoretiske beregninger. Eksempel-
vis kunne det ved modelberegning be-
kræftes, at gællens arbejde med at pum-
pe vand gennem kappehulen kun udgør 

omkring 1,5 % af muslingens totale 
aerobe energistofskifte. Disse års gen-
nembrud i forståelsen af muslingegæl-
lens funktion med kvantitative eksperi-
mentelle iagttagelser ledsaget af en 
fysisk-matematisk beskrivelse blev 
publiceret i 1986, året efter at Barker 
blev pensioneret. Frem til 1996 fulgte 
flere publikationer, heriblandt Barkers 
sidste store monografi om emnet, 
”Bivalve Filter Feeding: Hydrodyna-
mics, Bioenergetics, Physiology and 
Ecology” fra 1990, som han tilegnede 
Hans Ulrik Riisgård, Poul Scheel Lar-
sen og Flemming Møhlenberg. 

Videnskabshistorie 
Parallelt med den eksperimentelle 
forskning dyrkede Barker sin interesse 
for fysiologiens historie, og han har 
publiceret betydningsfulde analyser af 
fagets videnskabelige problem-
stillinger og begreber. De spænder fra 
emner af konkret fysiologisk karakter, 
som for eksempel ”John Hunter, A.A. 
Berthold, and the origins of endocrino-
logy” (1971) og ”August Pütter, August 
Krogh, and the modern ideas on the use 
of dissolved organic matter in aquatic 
environments” (1976) til et af fysiologi-
ens mere end 100-årige kontroversielle 
emner, ”Aspects of the history of the 
nerves: Bell’s theory, the Bell-
Magendie law and controversy, and two 
forgotten works by P.W. Lund and D.F. 
Eschricht” (2003). Den ene af Barkers 
afhandlinger fra 2005 tager udgang-
spunkt i et upåagtet brev fra Daniel 
Frederik Eschricht skrevet til moderen i 
Danmark under hans studieophold hos 
fysiologen Magendie i Paris. Barker 
viser, at Eschricht, der er kendt for sine 
pionerstudier af specielt hvalers skele-
tanatomi, tillige var en dygtig eksperi-
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mentel fysiolog med originale un-
dersøgelser af kraniale nervers funk-
tion. Han blev i 1830 Danmarks første 
professor i fysiologi. I 1820erne ar-
bejdede han sammen Peter Wilhelm 
Lund. De startede således begge som 
fysiologer med vivisektion som metode 
inden de lod sig opsluge af henholdsvis 
sammenlignende anatomiske studier i 
København og palæontologiske fund 
ved Lagoa Santa i Brasilien. Barkers 
sidste afhandling om en af 1800tallets 
største fysiologer, Claude Bernard skal 
nok vise sig at blive mere kontrover-
siel. I 1865 publicerede Claude Bernard 
et af sine to hovedværker, Introduction 
à l’étude de la médicine expérimen-
talle, der af mange regnes for at 
grundlægge den eksperimentelle medi-
cin (dvs. humanfysiologien), men af 
andre påstås at være uden værdi over-
hovedet for dette fags udvikling. Ved 
gennemgang af fremtrædende fysiolo-
gers selvbiografier publiceret i Annual 
Review of Physiology i perioden 1950-
87 demonstrerede Barker, at ingen sy-
nes at være påvirket af, endsige hen-
viser til Claude Bernard. Barker 
foreslår som konklusion, at nutidens 
fysiologer med få undtagelser ikke er 
påvirket af og heller ikke interesserer 
sig for videnskabsteori.  

Undervisning 
I alle årene deltog Barker i undervis-
ningen af biologistuderende i sammen-
lignende zoofysiologi, og af særlig be-
tydning blev hans vejledning af mange 
speciale- og licientiat/phd studerende. 
Både jeg selv og Jørgen Gomme be-
gyndte vores respektive forskerkarriere 
som specialestuderende hos Barker. For 
mit eget vedkommende blev jeg tiltruk-
ket af Barkers gennemgang af den sam-

menlignende dyrefysiologi, som jeg – 
nok i modsætning til flere af mine med-
studerende – fandt fascinerende og in-
spirerende. Jeg har stadig et stilehæfte 
med tætskrevne noter fra forelæsninger-
ne i 1964.  Karakteristisk for Barker 
ønskede han aldrig at være medforfatter 
på vores publikationer til trods for at 
han – specielt i begyndelsen – inspirere-
de os til de forskningsopgaver vi tog op. 
At sider af vores forskning imidlertid er 
forankret i samtaler med Barker og i 
den tradition han videreførte fra August 
Kroghs tid kan illustreres ved titlerne på 
oversigtsartikler skrevet i en moden 
alder: J. Gomme. Transport of exoge-
nous organic substances by invertebrate 
integuments: The field revisited. J Exp 
Zool 289: 254-265, 2001 og E. H. Lar-
sen. Reconciling the Krogh and Ussing 
interpretations of epithelial chloride 
transport - presenting a novel hypothe-
sis for the physiological significance of 
the passive cellular chloride uptake. 
Acta Physiol 202: 425-464, 2011.       
 Lærebogen ”Animal Physiology. 
Principles and Adaptations” var en ny-
skabelse. Barker er en af i de alt fem 
forfattere, og det var ham og Malcom S. 
Gordon, der med denne lærebog for 
prægraduate studerende ønskede at fo-
kusere på dyrs fysiologiske tilpasninger 
til naturlige omgivelser. Med dette sigte 
brød bogen med den traditionelle frem-
stilling af zoofysiologien, som fokuse-
rede på organernes fysiologiske meka-
nismer og regulering. Bogen fik stor 
udbredelse især i USA, hvor den gen-
nem 14 år udkom i 4 udgaver. 

Epilog 
Barkers forskerpersonlighed karakteri-
seres først og fremmest ved, at han selv 
valgte sine problemstillinger, uanset 

hvilket forskningsmiljø han befandt sig 
i. Et andet fremtrædende træk var hans 
bevidsthed om og dybe forståelse for 
den funktionelle sammenhæng hans 
forskningsresultater indgik i. Barker 
skelnede klart mellem en funktions 
mekanisme og formål. Han anskuede 
disse i lyset af biologiske systemers 
hierarkiske opbygning. Mekanismen 
studeres på niveauerne under den hele 
organisme, mens formålet skal anskues 
på niveauet over, der relaterer til habi-
tatspecifikke faktorer og økologien. 
Denne helhedsopfattelse, der medtager 
både arternes tilpasning til og veksel-
virkning med omgivelserne, afspejles 
tydeligt i Barkers eksperimentelle til-
gang til den komparative fysiologi.  
 Barker var et mangfoldigt men-
neske, der talentfuldt dyrkede sine na-
turvidenskabelige og kunstneriske inte-
resser. Hans menneskelige egenskaber, 
der var præget af en levende og imøde-
kommende opmærksomhed, et åbent 
sind og stor hjælpsomhed, slog grund-
tonen an i vores kollegiale samvær på 
Zoofysiologisk Laboratorium.  

Ovenstående nekrolog er i visse afsnit 
ad verbatim gengivelse af mit mindeord 
publiceret i Videnskabernes Selskabs 
Oversigt over Selskabets Virksomhed 
2008-2009, side 260-270, hvorfra an-
dre afsnit her enten er udeladt, omskre-
vet eller udvidet med supplerende op-
lysninger og overvejelser. Flere af de 
mere personlige beretninger er fra ned-
skrevne samtaler mellem CC og Bo 
Barker Jørgensen. Jeg er Bo tak skyldig 
for at have stillet sine notater til min 
rådighed. 
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Af  Claus Nielsen, professor emeritus  
Statens Naturhistoriske  Museum 
 
 
 
Ved Karen Bille Hansens død har in-
vertebratafdelingen ved Zoologisk Mu-
seum (nu Statens Naturhistoriske Mu-
seum) mistet en elsket og respekteret 
kollega. 
   Karen Bille Hansen var født i Køben-
havn som datter af chauffør Hans Jen-
sen og Emilie Sand. Som barn boede 
hun ved Vibenshus Runddel, så hun 
havde minder om det åbne område af 
Fælleden, hvor Zoologisk Museum nu 
ligger. I 1945 blev hun gift med cand. 
mag. Erik Bille Hansen (død 1996), 
som senere blev lektor ved Universite-
tets Plantefysiologiske Laboratorium. 
   Karen blev matematisk student fra 
Aurehøj i 1937 og begyndte straks at 
studere naturhistorie og geografi ved 
Københavns Universitet. Hun blev 
cand. mag. med speciale i zoologi 
1944. Hendes eksamensopgave havde 
titlen ’Der ønskes en sammenligning 
mellem Bryozofaunaen i det arktiske 
og antarktiske område, eventuelt tillige 
mellem det boreale område på den 
nordlige halvkugle og det tilsvarende 
på den sydlige, særlig med henblik på 
en belysning af bipolaritetsproblemet’.  
I de følgende år havde hun forskellige 
løse ansættelser ved Zoologisk Muse-
um, hvor hun især arbejdede med mos-
dyrsamlingerne. Efterhånden gled hun 

ind som Museets mosdyrekspert og 
bestemte og ordnede indsamlinger fra 
mange forskellige verdensdele, men 
hun opnåede aldrig nogen fast stilling. I 
begyndelsen af 1989erne har hun et par 
år ansat som konsulent  i miljøfirmaet 
MarinID, hvor hun bestemte mosdyr fra 
de Grønlandske fiskebanker. Lederen af 
Museets invertebratafdeling, Dr. P.L. 
Kramp, opfordrede hende tidligt til at 
bestemme mosdyrene fra ’Godthaab’ 
Expeditionen til Vestgrønland 1928, og 
dette arbejde førte til Karens eneste 
større publikation (1962). Efterfølgende 
var det naturligt at fortsætte mosdyrstu-
dierne med en undersøgelse af Museets 
righoldige samlinger fra Island, og et 
manuskript til serien ’Zoology of Ice-
land’ kom til at optage meget af Karens 
tid i de følgende år. Et stort manuskript 
blev næsten færdigt, men i de sidste år 
blev Karen mere og mere træt og svag, 
og manuskriptet blev derfor ikke fuld-
endt. Det ser desværre ud til, at manu-

skriptet ikke kan færdiggøres i den fo-
religgende form, men vi håber at det 
store materiale kan indgå i en oversigt 
over Islands mosdyr med inddragelse af 
nye resultater, især fra BIOICE under-
søgelserne.     
   Karen, eller ’Mor Karen’ som vi kær-
ligt drillende kaldte hende, var et utro-
ligt beskedent og hjælpsomt menneske. 
Mange af Museets tidligere studerende, 
som har arbejdet som konsulenter for 
forskellige offentlige og private organi-
sationer, har nydt godt af Karens eks-
perthjælp ved bestemmelsen af de for 
ikke-eksperten så vanskelige mosdyr. 
Flere udenlandske studerende og kolle-
ger, som kom til Museet for at studere 
samlingerne, fik en meget fin hjælp og 
vejledning, og flere yngre bryozoologer 
kan med god ret betegnes som Karens 
elever. 
   Vi vil huske Karen som en fornem 
kender af mosdyrene og som en fin 
kollega og ven. 
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Af  Inge Boëtius, mag.scient og 

Erik Hoffmann, seniorrådgiver

(emeritus), DTU Aqua 

 

Statsbiolog Jan Boëtius døde den 7. 
januar 2012 efter en længere sygdoms-
periode i en alder af 93 år. 
Jan blev født på Frederiksberg og boe-
de her og i København hele sin barn-
dom og studietid. Han blev matematisk 
student fra St. Jørgens Gymnasium i 
1937 og mag. scient. i zoologi fra Kø-
benhavns Universitet i 1944. Fra sin 
tidlige barndom var Jan interesseret i 
dyr. Som 15–årig meldte han sig ind i 
Dansk Ornitologisk Forening og for-
blev medlem til sin død. Hans fuglein-
teresse udmøntede sig blandt andet i et 
fire binds værk om Nordiske Fugle, der 
blev udført sammen med tegneren Hen-
ning Anthon og udgivet på Gyldendal 
fra 1950 til 1955. 
Fra 1944 – til 1947 var han ansat ved 
Statens Biavlsforsøg, hvor det væsent-
ligste arbejde var en undersøgelse af 
planters nektarsekretion. 
Herefter indgik Jan i et projekt om op-
dræt af hummere, der udsprang sig af 
en tilbagegang af hummerbestanden i 
danske farvande allerede fra slutningen 
af 40’erne. I forbindelse med dette pro-
jekt opholdt Jan sig i en periode på 
klækkeriet Flödeviken i Norge. Klæk-
ningsforsøgene fortsattes senere på det 
i 1950 oprettede Fysiologisk Laborato-
rium under Kommissionen for Dan-

marks Fiskeri - og Havundersøgelser. 
Laboratoriet havde lokaler med forsøgs-
faciliteter og en samarbejdsaftale med 
Danmarks Akvarium.  
I 1952 blev Kommissionen for Dan-
marks Fiskeri-og Havundersøgelser og 
Dansk Biologisk Station samlet til Dan-
marks Fiskeri- og Havundersøgelser 
(D.F.- og H.) med Fysiologisk Labora-
torium som en afdeling 
I 1965 blev Jan Boëtius udnævnt til 
statsbiolog og afdelingsleder for Fysio-
logisk Laboratorium, som forblev hans 
arbejdsplads indtil pensioneringen i 
1988. 
Indtil Miljøministeriets oprettelse i 
1971 blev en stor del af forureningen af 

havet og de ferske vande overvåget af 
(D.F.- og H.), hvor Jan havde en central 
rolle. Af de mere spektakulære forure-
nings-sager kan nævnes Cheminova, 
Kemisk Værk Køge, Junckers Savværk 
og Proms Kemiske Fabrik i Viemose. I 
denne periode blev grundlaget lagt for 
mange af de senere bestemmelser om 
opbevaring og udledning af giftige fa-
brikationsprodukter. 
Et væsentligt bidrag til emnet publice-
rede Jan i 1968 i det tyske tidsskrift 
Helgoländer Wiss. Meresuntersuch., 
hvor han påviste, at selv meget små 
koncentrationer af Parathion, havde en 
dødelig effekt på hummer. Jans forsøg 
blev igangsat efter en voldsom nedgang 
i Limfjordens hummerbestand i starten 
af tresserne, samtidig med at der var 
påvist udledning af Parathion- holdigt 
spildevand fra Cheminova. Udlednin-
gen fandt sted syd for Thyborøn og 
førtes af strømmen nordpå og bl.a. ind i 
Limfjorden. Det kan i dag overraske, at 
disse resultater ikke førte til en øjeblik-
kelig aktion mod Cheminova, ligesom 
protester og erstatningskrav fra Fiskeri-
erhvervet også udeblev. Arbejdet med 
forureningssager blev i 1964 overført til 
en nyoprettet Forureningsafdeling un-
der (D.F.- og H.). Efterfølgende be-
gyndte Jan det stræbsomme arbejde 
med ål i samarbejde med hustruen mag. 
scient. Inge Boëtius, som på daværende 
tidspunkt også arbejdede på Fysiologisk 
Laboratorium. Jan og Inge Boetius blev 
i årene herefter nærmest synonymt med 

107 

Nekrolog            
Jan Boëtius  

27. april 1918 - 7. januar 2012 



 

Dansk Naturhistorisk Forenings Årsskrift nr. 21 og 22 – 2010/2011 og 2011/2012  

åleforskning og viden om ål i Danmark, 
og kendt i hele den del af den videnska-
belige verden, der beskæftigede sig 
med ål. 
Interessen for ålens liv og levned var 
skabt af danskeren Johs. Schmidt, der i 
starten af århundrede havde påvist, at 
ålen efter al sandsynlighed ynglede i 
Sargassohavet. Johs. Schmidt under-
søgte i perioden 1904 til begyndelsen 
af 1920’erne (bortset fra 1’verdenskrig) 
forekomsten af ålelarver i Middelhavet, 
Atlanterhavet og Sargassohavet og 
fandt, at ålelarverne blev mindre og 
mindre jo nærmere, han kom Sargasso-
havet. Schmidt’s konklusion på dette 
faktum blev, at ålen nødvendigvis måt-
te gyde i Sargassohavet. Det største og 
fortsat uløste problem i forbindelse 
med denne åleteori er, at der aldrig er 
fanget voksne, gydende ål i Sargasso-
havet – en noget distraherende kends-
gerning i forbindelse hele ålehypotesen. 
Der søges fortsat efter voksne ål i Sar-

gassohavet, sidst i forbindelse med den 
3’die Galathea ekspedition – dog fortsat 
uden held. 
Allerede i 30’erne begyndte man at 
interessere sig for kunstig modning af ål 
ved hjælp af hormoner. Det lykkedes 
for adskillige forskere at opnå noget, 
der lignede modne hanner, mens de 
benyttede hormoner ingen synlig effekt 
havde på hunnerne. Et dansk team be-
stående af Anton Fr. Bruun, Axel M. 
Hemmingsen og Einar Møller-
Christensen havde fået akvarieplads på 
Danmarks Akvarium til forsøg på også 
at modne hunål ved hjælp af hormoner, 
men med samme negative resultat, som 
var nået af andre. Da teamet blev impli-
ceret i adskilligt andet arbejde, bad de 
Jan og Inge Boëtius om at gå med i 
projektet - og det blev starten på et ar-
bejde med ål over de næste 20 år for 
Jan Boëtius vedkommende.  
Ved hjælp af nye hormonkombinationer 
lykkedes det at frembringe modne 

åleæg, som dog kun i de færreste tilfæl-
de lod sig befrugte. Det første billede af 
et åleæg blev bragt i tidsskrifter FISK 
og Hav i 1976. I artiklen berettes også 
om det første befrugtede åleæg, der 
skabtes den 9. maj 1974. Hele materia-
let blev i 1980 publiceret i det viden-
skabelige tidsskrift DANA. Problemet 
med de befrugtede æg var, at de alle 
døde efter nogle få delinger af celleker-
nen. Men Jan og Inge Boëtius’ undersø-
gelser kom til at danne grundlag for 
fremtidige reproduktionsforsøg over en 
stor del af verden. I de seneste år er 
dette arbejde videreført her i landet af 
DTU Aqua i et storstilet åleprojekt, 
hvor hovedformålet har været, at frem-
bringe ålelarver, der har passeret det 
vanskelige tidspunkt, hvor blommesæk-
ken er opbrugt, og larverne selv skal 
tage føde til sig. I starten af 2013 er 
man nået til talrige, levedygtige ålelar-
ver, og arbejdet fortsættes med for-
dringsforsøg. De ældste larver har op-
nået en alder på 26 døgn. 
Jan var et levende, humoristisk menne-
ske, med en udpræget trang til ro og 
hygge. Mange timer er tilbragt i hjørnet 
af Fysiologisk Laboratorium med piben 
i mund over en kop varm te og en ind-
sigtsfuld snak om ål og andre af livets 
finurligheder. 
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Foto: Jan og Inge var de første, der beskrev gyde- 
adfærd hos ål. Dette billede med de gydende ål er 
blevet eftertegnet i mange diagrammer og artikler 
sidenhen. Billedet forestiller en bugsvær hunål og en 
meget interesseret han. 
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