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1. Forord 

 
Dette er mestendels min faglige historie, hvor jeg især fokuserer på fuglenes træk og 

orientering. Titlen er frit efter ‖Kramshøjs rock-historie‖. Jeg er gået stort set kronologisk 

frem. Noget er snak og anekdoter*; andet udpenslet fag. Jeg har ikke redigeret meget i 

teksten, så den fremtræder iblandt noget kaotisk. Læseren er tænkt at være mest mig selv, 

mine børn og gamle venner og modspillere, der er omtalt i historien (Arne Møller, 

Henning Noer, Lyngsen, Mou o.a.). Gerne også fagfæller og studenter udi fugletræk og 

orientering. De ku måske lære noget. 

 

Der er en litteratur-liste vedlagt, og mange gange vil en artikel omtalt i ‖træk-historien‖ 

være et godt resume af og en god indgang til en forståelse af original-artiklen. 

 

* Advarsel! Der er en del person-fixeret snak om og ‖angreb‖ på både mig selv og andre. 

Noget af det vil forekomme gennemsnits-danskeren tåkrummende og uværdigt, men det 

kan jeg ikke tage mig af. Når man skriver sine erindringer, skal man omtale de hændelser 

og personer, der har haft betydning og gjort indtryk, men fremstillingen skal selvfølgelig 

være faktuel korrekt.  

 

 
 

2. Begyndelsen 

 

Jeg kom til verden i Nyborg på Fyn den 26. april 1940. Jeg husker ikke meget fra de 

første år; dog vage minder om en tysk soldat, der prøvede at kontakte den lille lyshårede 

purk med et venligt ‖meine kleine Junge‖. Jeg løb fnisende hjem, for min mor havde 

indskærpet mig at sky fremmede mænd og især tyskere. 

 

Da jeg blev omkring de 12 år startede min natur-interesse. Jeg begyndte at fiske, og i 

vinterhalvåret gik min kammerat Arne Møller og jeg lange ture langs stranden – i blandt 

halvvejs til Kerteminde – hvor vi fandt døde, ilanddrevne fugle. Nogle af disse fugle 

kunne udstoppes, og Arne fik efterhånden en anseelig samling; jeg kun få, da mine 

forældre var ret fattige. Jeg husker, at jeg ofte fangede Torsk til middagsbordet og 

dermed bidrog til familiens overlevelse. Den gang var der mange Torsk på lavt vand i 

Storebælt, og de lod sig let fange på en klump Blåmusling direkte fra stranden. Der var 

også mange fugle i Bæltet. Jeg fandt og fik udstoppet en Alk. Men ellers skar Arne og 

jeg mestendels hovedet af de døde fugle, rensede dem og fik efterhånden nogle ret store 

kranie-samlinger. Jeg fandt bl.a. en død Grønspætte ved Skaboeshuse, og samme steds en 

næsten endnu mere sjælden fugl, som vakte en del misundelse hos Arne og de andre 

kranie-samlere. Det var en Skarv. Siden er den blevet noget mere almindelig. 

 

Vist i 1955 fik jeg en gammel, ikke særlig god 6 x 30 tysk felt-kikkert af stadsdyrlæge 

Mikkelsen, som min far kendte fra sin arbejdsplads på Nyborg Slagtehus. Først i 1957 fik 

jeg en mere brugelig kikkert, en 7 x 50 indkøbt for 170 kr. hos urmager Lange i 

Korsgade (som min far også kendte). Det var mange penge dengang, hvor en basse 

kostede 12 øre mod nu 10 kr. og 50 øre. Det svarer således til ca. 15.000 kr. i dagens 
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mønt (for kikkerten). Jeg kan endnu huske min første tur til stranden med kikkerten, hvor 

en Sortstrubet Lom blev zoomet så meget ind, at den kom under mistanke for at være en 

Islom. 

 

Først Arne og senere jeg fik ‖Europas Fåglar‖ – på svensk förstås – da engelsk var et alt 

for svært sprog. Den kom først mange år efter på dansk. Jeg kan stadig næsten alle 

fuglene på svensk, og det er jo meget nyttigt at ku, når der skal imponeres svenskere. 

 

Først i marts i 1959 var jeg på havfugletur i Det Sydfynske Øhav udgående fra Fåborg, 

hvorfra den energiske overlærer Groth kørte sin ambitiøse naturhistoriske forening. I 

Nyborg havde vi også en sådan mindre forening, som Groth – forgæves – forsøgte at 

gøre til filial af sin forening. Hans anmodning blev dog høfligt afslået af formanden og 

næstformanden, lærer Friis og adjunkt Kjellerup. Sidstnævnte var min lærer på 

gymnasiet, og Friis lærte mig senere en masse om at bestemme planter. Fuglene var der 

aldrig nogen, der lærte mig at bestemme. Det lærte jeg mig selv. Men tilbage til Øhavet. 

Her mødte jeg en ung mand med briller, der hed Jørgen Stubgård, og han inviterede mig 

til senere på måneden at komme op på Fyns Hoved, hvor han skulle studere fugletrækket. 

Det havde jeg aldrig set før. Jeg tog derop og blev behørigt imponeret og interesseret. 

Samme forår startede jeg med at se på fugletrækket ved Knudshoved, der lå indenfor 

rimelig cykel-afstand fra mit hjem. 

 

I sommeren 1959 blev jeg indkaldt som soldat, og det var jeg så i de næste to år. Jeg kom 

hjem næsten hver weekend, og morgenerne blev tilbragt på Knudshoved ude ved Fyret 

med udsigt til den opadstigende sol over Sjælland, Sprogø, skorstenene på Stigsnæs og 

færgehavnen, hvor bilfærgerne bissede ind og ud hele tiden. Jeg fortsatte med at komme 

hjem i nogle dage ad gangen ca. hver anden uge i det meste af studietiden fra 1961 til 69, 

og hver en morgen tilbragte jeg ved Knudshoved Fyr. I hele 1964 holdt jeg i øvrigt 

studiefri for at indsamle fugletræks-data fra sidst i december til sidst i maj hver morgen 

på Knudshoved, og siden fra sidst i juli til sidst i november på Hesselø. Det vender jeg 

tilbage til. Min mor var noget bekymret for, om jeg var droppet ud af studiet, og selv var 

jeg da også en anelse spændt og ydmyg, hvad der gav sig udslag i et 1963-64 nytårs-

kvad, der lød ”Jeg definerer os som rigtige samt gode og med ynde. Da er jeg tryg, oh 64 

nu må du godt begynde”. Efter kanon-året 1964 lød det næste nytår helt anderledes 

triumferende og selvbevidst ”Så gik det da det skønne år, Knudshoved fugletræk og vår, 

og efterår på Hesselø. Så blev det jul, nu er det tø”. Det var formentlig tøvejr, da jeg 

skrev digtet, men som typisk var og er for J. Rabøl greb, generaliserede og eksponerede 

han den banale observation ind i relevant sammenhæng. 

 

Allerede meget snart i foråret 1960 ikke bare så og registrerede jeg fugletrækket men 

forsøgte at forstå, hvorfor trækfuglene gjorde, som de gjorde. De opførte sig nemlig 

ikke, som jeg forventede. Forventningen var, at de skulle trække sådan ca. mod NØ på 

deres vej mod yngleområdet fra vinterkvarteret, men retningen NØ skulle åbenbart – i 

simpleste fald – opfattes som noget gennemsnitligt; de fleste fugle trak nemlig i helt 

andre retninger og nogle gange sågar ganske overvejende i den omvendte retning. 

 

På det tidspunkt havde jeg ikke forbindelse med andre fuglefolk udenfor min hjemby, 

Nyborg, og jeg havde læst meget lidt om fugletræk; i Dansk Ornithologisk Forenings 

Tidsskrift, Feltornithologen, Politikens ‖Jeg ser på fugle‖ og i Finn Salomonsens bog 

‖Fugletrækket og dets gåder‖ (formentlig især førsteudgaven fra 1953). Her må jeg have 

læst om begrebet en normaltrækretning, og formentlig gennem Salomonsens bog 
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blevet opmærksom på begrebet trækdrift, som betegnelse for den indre tilstand, der får 

fuglene til at trække. Jeg har klart nok også læst om de begyndende radar-studier fra 

England (Lack). Sidst men ikke mindst gjorde følgende sætning fra ‖Jeg ser på fugle‖ 

indtryk: ”Nogle fugle foretrækker medvind og andre sidevind, nogle menes endog at 

foretrække let modvind”. Dette udsagn stammer klart nok fra Salomonsen. Både i 

førsteudgaven fra 1953 og i andenudgaven fra 1967 bringer han en figur, der viser med 

hvilke vindretninger, der fyrfalder Sanglærker og Bogfinker. Teksten lyder bl.a. 

”Sanglærken foretrækker medvind, Bogfinken som regel sidevind”.  Det passede ikke 

med mine indledende trækobservationer fra Nyborg-egnen og andre steder i landet. og 

påstanden udløser min allerførste fugletræk-artikel (Rabøl 1961). Den kom i 

Feltornithologen 3: 4-5 og hed ‖Fugletræk og vinden‖. Jeg mener, at trækfuglene 

foretrækker modvinde, simpelthen fordi jeg havde set størst og mest ensrettet dagtræk 

gående op i mod vinden. Mere om Feltornithologen senere.  

 

Fra 1960 tog jeg opstilling (Fig.1) på Knudshoved, Fyns øst-spids og på grundlag af 

træk-observationer i årene 1961, 62 og 63 skrev jeg artiklen ‖Fugletrækket ved 

Knudshoved‖ (Rabøl 1964a). Samme år også en populær-videnskabelig artikel (Rabøl 

1964b). Observations-materialet var ikke særlig stort, og de fremkomne generaliseringer 

var især baseret på morgen/formiddag-observationerne af Sanglærke-trækket på 23 dage i 

februar, marts og april. 

 

 
Figur 1: J.Rabøl morgen-obser på Knudshoved 

 

Rabøl (1964a) fremtræder som en tå-krummende selvsikker og stoltserende artikel, hvad 

den afsluttende svada ”Jeg har i størst muligt omfang prøvet på ikke at lade andres 

opfattelser præge mine meninger og bestræbt mig på en selvstændig og forsigtig tolkning 

af ARNE MØLLERS og mine egne observationer” jo så klart demonstrerer. Desuden den 

særdeles hyppige brug af ordet jeg (allerede dengang!). Ikke engang Henrik Mouritsen 

når mange år senere tilsvarende højder. På den anden side – og i modsætning til 

Mouritsen – var der også nogle helt originale, konstruktive og operationelle aspekter i 

artiklen, der sagt med en jysk underdrivelse ”ikke var så ringe endda”. På godt og ondt 
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var denne første artikel således et typisk eksempel på, hvordan livet senere skulle folde 

sig ud for mennesket og forskeren J. Rabøl.  

 

I 1964 var jeg tre år fremme i biologi-studiet ved Københavns Universitet men endnu 

ikke nået frem til ethologi (som jeg senere tog speciale i) og økologi med tilhørende fag-

termer, så min fugletræk-relaterede begrebs-verden var – udover i Salomonsens bog og 

samtaler med danske ornithologer som Niels Hesselbjerg og Lars Halling Sørensen - 

funderet i den matematik, som jeg havde lært i gymnasiet og den fysik og kemi, som jeg 

havde læst på biologi-studiets første del. Her havde vektor-begrebet og Le Chateliers 

Princip (en retningsbestemt påvirkning fører til en modsat rettet reaktion) gjort indtryk. 

Det sidste så jeg som ‖forklaringen‖ på modvindstrækket. 

 

Allerede fra starten af er (beskrivelsen) af det lokale fugletræk på Knudshoved ikke det 

primære mål men midlet til at nå frem til en generel forståelse af trækbevægelsen, 

opfattet som et ” - - tilfældigt brudstykke af den samlede og alt andet end lige trækvej fra 

det ene af de nævnte punkter (yngleområdet eller vinterkvarteret) til det andet 

(vinterkvarteret eller yngleområdet)” (Rabøl 1964b). 

 

Meget hurtigt erkender jeg, at den del af trækket, som jeg kan se, registrere og udtale mig 

om, er den lavere-gående del af dagtrækket, og at denne fraktion for det meste er 

domineret af en tydelig tendens til modvindstræk. Jeg begynder at tænke i vektorer og 

operationelt i en normal-trækkraft (om foråret og i Danmark rettet mod NØ), en 

gennemsnitlig geografisk trækkraft (på Knudshoved rettet mod ØSØ) og en 

modvinds-trækkraft (forår, efterår og alle steder rettet mod vinden). Fig.2 viser et eks. 

på, hvorledes retningen af en given trækbevægelse kan/skal ses som et udslag af en 

kombination af en (to) eller flere af disse trækkræfter.  

 
Figur 2: Storken kompromis-orienterer mellem træk mod vinden og træk i normaltrækretningen 

fastlagt ud fra sol-kompasset 

 

Det samme gælder (naturligvis) for kombinationen af samtlige trækbevægelser for en 

given art i et givet tidsrum. Kombinationen kommer ud som en gennemsnits-retning, og 

til lejligheden ‖opfinder‖ jeg begrebet R/S-procent, der bortset fra betegnelsen og 

rangen fra 0 til 100 svarer til, hvad man nu vil kalde concentrationen af en gruppe-

gennemsnits-vektor. R står for resultanten og S for summen af fugle, og jeg har en helt 
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korrekt opfattelse af betydningen af R/S-procenten (”En gennemsnittrækretning er 

imidlertid ikke i sig selv nok, man må også have et mål for enigheden om at trække i den 

retning”). 

 

Jeg stod altid på det samme sted på den yderste spids af Knudshoved-klinten med et godt 

udsyn i alle retninger. Her noterede jeg for hver trækkende fugl eller flok fuglens art, 

antallet af fugle, trækretningen, samt hvor i området trækbevægelsen fandt sted og 

trækhøjden. Som regel observerede jeg mindst i 3-4 timer startende fra solopgang, og for 

hver dag lagde jeg så for hver art morgenens trækkende fugle sammen på en måde som 

illustreret på Fig.3. 

 

 
Figur 3: Sanglærke-træk på Knudshoved fire morgener med forskellige vindretninger. De stiplede 

pile viser middelretningerne 

 

Det var heldigt, at jeg brugte Knudshoved som observationspost. Knudshoved er et 

sekundært træksted, og der trak normalt ikke flere fugle, end at jeg kunne nå at notere 

dem alle sammen ned. Forklaringen på det relativt beskedne træk er, at Knudshoved-

halvøen peger mod ØSØ, og således korresponderer temmelig lidt med 

normaltrækretningen NØ. Desuden er den lokale topografi ret kompliceret, hvad der 

medfører store variationer i træk-mønstrene fra dag til dag og under forskellige 
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vejrforhold. En sådan variation er selvsagt et godt udgangspunkt for at kunne dechifrere 

årsagerne til (og hvad jeg kaldte) trækkræfterne bag trækforløbet. 

 

1) Jeg opfattede ikke normal-trækkraften som en vektor med konstant retning men 

som en vektor baseret i den gennemsnitlige retning mod fuglenes mål (Fig.4). 

Disse mål-retninger kunne variere en del til meget fra fugl til fugl.  

 

2) Den geografiske trækkraft var heller ikke en simpel vektor, men blev opfattet som 

en resultant mellem to modsat rettede tendenser; en udtrækkraft mod ØSØ (der 

igen var sammensat af en større og mindre kystfølgende vektor mod henholdsvis 

SØ og ØNØ) og en indtrækkraft mod VNV: På dage med Ø-vinde dominerede 

den første med op til 100%. På dage med V-vinde kunne sidstnævnte kommer 

helt op på 50% af totalen.  

 

3) Modvindstrækkraften, der var usammensat. 

 

 
Figur 4: Normaltrækretningen mod NØ opfattet som middelretningen af en retnings-fordeling 

 

 Jeg regnede mig frem til de relative indflydelser af 1) og 2) på fire vindstille dage, hvor 

modvindstrækkraften selvsagt ikke var tilstede, og hvor der heller ikke var vinddrift, 

d.v.s. fuglenes trækretning var lig akse-trækretningen. Størrelsen af den geografiske 

trækkraft mod ØSØ blev sat til 10, hvorefter størrelsen af normaltrækkraften mod NØ 

kunne beregnes. Den var som regel den mindste af de to. På dage med vind på 

beregnedes så akse-trækretningen ud fra en antaget egenhastighed på 40 km/timen, den 

observerede (afdrift)trækretning, og en vind-vektor, baseret på den observerede 

vindretning og vindstyrke. Akse-trækretningen blev anset som et bedre mål for fuglens 

intention end afdrift-trækretningen. For 14 morgener/formiddage med vindretninger 

ligeligt fordelt fra hele kompasset rundt kunne modvindstrækkraften nu beregnes. I 

gennemsnit var den 6-7 gange så stor som resultanten af de to andre trækkræfter, der var 

af samme størrelses-orden. En sådan kvantificering af adfærd og fugletræk var ikke 

daglig kost i Danmark, og sådan set heller ikke dengang i det store udland. 

 

Når jeg ser tilbage på denne første artikel er mit originale bidrag indførselen af 

trækkræfterne og RS-procenten. Men jeg havde altså (psykologisk) brug også for en 

indre trækdrift, der kunne variere i styrke (hvad der udover normal-trækkraftens 

størrelse gav sig udtryk i valget af trækhøjde), som et underlag for de operationelle 
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trækkræfter. På dette tidspunkt vidste man meget lidt om trækfuglenes 

orienteringssystem, men det er tydeligt nok, at jeg ikke tænker i en stereotyp, kompas-

baseret normaltrækretning, men i en gennemsnitlig mål-trækretning og mål-

trækretninger, der varierer fra individ til individ, og hvor målet (for den enkelte fugl) – 

om foråret – er yngleområdet. 

 

For det lavere-gående, synlige dagtræk, for stedet Knudshoved og for forårs-trækkende 

Sanglærker finder jeg altså en meget fremtrædende og i reglen dominerende tendens til 

modvindstræk. Det vender vi tilbage til i forbindelse med min næste større publikation, 

Rabøl (1967). Men lad mig slutte af her med et citat fra det engelske resume i Rabøl 

(1964a): ”- - a head-wind migratory force (influencing migrants at low altitudes only) is 

presumably advantageous as it counteracts side-wind drift, which is at work especially 

during the ”real” migration-flight that take place at higher altitudes”. Jeg observerer 

således en lokal tendens til noget, og konverterer det til en global, systemisk, 

evolutionær forklaring på tilstedeværelsen af dette noget. Denne forklaring kan jeg 

stadig tilslutte mig, og jeg kan konstatere, at den unge student J. Rabøl allerede her meget 

tidligt har en langt bedre forståelse af fugletrækkets væsen end ‖Jeg ser på fugles‖s små-

smaskende ”Nogle fugle foretrækker medvind og andre sidevind, nogle menes endog at 

foretrække let modvind”. Med fugle mentes der nemlig arter, og hvad man ikke 

gennemskuede, var, at samme art alt efter forholdene kunne foretrække snart medvind, 

snart modvind og snart sidevind. Desuden opfattede man (det ukorrigerede) antal fugle 

observeret som et godt og ligefremt mål for, hvad fuglene foretrak – og det kan man slet 

ikke. Det vender vi tilbage til, for det er der mange, der ikke har forstået en pind af. 

 

 

 

3. Den snarlige fortsættelse 

 

Rabøl (1964a) var på dansk. Efterfølgeren Rabøl (1967) var på (et ikke for godt) engelsk, 

med litteratur-henvisninger og stærkt præget af ethologisk tankegang og terminologi. Der 

var også tilkommet mange flere observationer og ikke bare fra Knudshoved, men fra 

Blåvand, Hesselø og flere indlands-lokaliteter. 

 

Der tales fortsat på livet løs om en trækdrift, der kan variere i styrke, og om 

retningsgivende og udløsende nøgle-stimuli. Der gives udtryk for den intime forbindelse 

mellem de tre slags trækkræfter, og trækket mod vinden opfattes især som 

retningsbestemt gennem det underliggende landskabs ‖bevægelse‖. Der gives også eks. 

på, at noget modvindstræk kan være passivt, altså ikke under indflydelse af en egentlig, 

aktiv modvindstrækkraft: Ved træk mod en ø vil kursen således først drifte skråt for 

vinden og senere bøje mere og mere af mod vinden og ende med at ramme ind på øen 

som et rent modvindstræk. 

Det betones, at det højere-gående træk, der mestendels forløber mere eller mindre i 

normaltrækretningen, synes at være under indflydelse af en stærkere trækdrift end det 

lavere-gående modvindstræk og kystfølgende træk. Men den ene slag slags træk er ikke 

mere ‖rigtig‖ end den anden slags, og tilsammen udgør de et sammenhængende og 

harmonisk hele. 

 

Som noget nyt introduceres en medvinds-trækkraft, d.v.s. en gang i mellem trækker 

fuglen aktivt med vinden; den driver ikke bare passivt for vinden.   
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Følgende to centrale udsagn om modvindstrækket står at læse: 

1) 1)”There seems to be a pronounced emotional scepticism towards the presence of 

an active headwind migration partly because it seems to claim too much energy 

and partly does not fulfil a direct function”. Desuden  

2) “The headwind migration however serves the important purpose to be a 

compensating factor which counteracts the migrational drift. It is so to speak the 

antagonist to this latter in the complex called bird migration”. 

 

Jeg gør en del ud af at skildre normaltrækretningen som en gennemsnitsretning af nogle 

mål-retninger med en varians hele kompasset rundt, hvilket bl.a. betyder, at forårstrækket 

i SV-hjørnet af et landområde vil fremtræde som et dominerende SV-gående normaltræk, 

der evt. er forstærket af en modvindstrækkraft i kombination med et ledelinietræk. 

 

Med sætningerne ”Possibly headwind migration should only be regarded as a 

unification of the topographical possibilities” og ”the headwind migratory force may 

perhaps manifest itself only as a consequence of visual sensations” overspiller jeg nok en 

del, men det lå i tiden (og det gør det vel stadigvæk), at fuglene i en laminar 

luftbevægelse ikke er i stand til at ―føle‖ vindretningen.  Luftbevægelser i hvert fald tæt 

ved jorden er dog mere eller mindre turbulente og her skal det kunne lade sig gøre. Hvad 

jeg mener, er givetvis, at fuglene mestendels fastlægger modvindsretningen ud fra (synet 

af) det underliggende landskabs ‖bevægelse‖. 

 

I et skarpsindigt men også lettere destruktivt indlæg ”Headwind migration” bruger 

Christensen & Jacobsen (1969) disse sidste to afsnit som en indgang til en opfattelse af, 

at modvindstrækkraften er en fiktion: Den ‖opstår‖ ud af den blå luft som følge af 

variationen af mål-trækretninger omkring normaltrækretningen, sammenhængen mellem 

lave trækhøjder og træk op mod vinden, de geografiske trækkræfter i de lavere 

trækhøjder og inerti (som forklaring på udtræksretningen fra en ø mod vinden – efter et 

(antaget) passivt indtræk på øen mod vinden).   Christensens og Jacobsens indvendinger 

er – også – noget følelsesmæssigt baserede og for skævvredne; de kan ikke lide det 

energiforbrugende modvindstræk, de opfatter det lavere gående træk som en ubetydelig 

del af totalen, og de ser slet ikke modvindstrækket som den nødvendige og logiske 

modpart til det vinddriftede træk. De er også – og måske først og fremmest - lidt ældre og 

klogere end opkomlingen J. Rabøl, der trænger til at blive sat på plads. 

 

Jeg svarer dem med indlægget Headwind-migration. Answer (Rabøl 1969a). Her 

argumenteres fortsat for en aktiv og selvstændig modvindstrækkraft. Der fremlægges nye 

indikationer, men det er meget en strid om ord. Det vigtigste er imidlertid, om 

modvindstrækket har en betydelig systemisk funktion som modvægt til vinddriften. Og 

det har det, men man kan selvfølgelig altid diskutere, om det skal indlemmes som en 

overordnet trækkraft eller som en lavere rangerende gang hjælpe-adfærd. 

 

 

 

4. Ægte omvendt træk – og Blåvand 
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Samtidig med Rabøl (1967) publiceres artiklen ”Forårstrækbevægelser af spurvefugle 

(Passeres) ved Blåvand. Med bemærkninger om årsagerne til omvendt træk” 

(Møller & Rabøl 1967). 

 

Blåvand er et SV-hjørne, og derfor velegnet om foråret til at opsamle omvendt træk (mod 

‖SV‖) i forhold til normaltrækretningen. Det postuleres, at noget omvendt træk er ægte 

omvendt træk, d.v.s. en trækbevægelse udgående fra normaltrækkraften. Her tænkes 

ikke kun abstrakt på SV-fraktionen af variationen omkring den gennemsnitlige 

normaltrækretning mod NØ, men hvordan mål-retningerne i den omvendte retning kan 

tænkes at være opstået. Dette kan ske gennem overskydning af yngleområdet, eller som 

følge af ugunstige vejr- og omverdens-forhold, hvor fuglen er kommet for langt i forhold 

til det hensigtsmæssige. Fra både efterår og forår nævnes eks. på, hvordan et morgentræk 

i normaltrækretningen i medvinde op af dagen efterfølges af et omvendt træk mod 

vinden. Jeg nævner ikke eksplicit ordet vandrende målområde, som jeg først 

introducerer i Rabøl (1969b), men det er klart nok noget sådant, jeg har i tankerne. 

Beliggenheden af målområdet er ikke bare årstidsbestemt men også i nogen udstrækning 

forskydeligt frem eller tilbage i trækretning under indflydelse af henholdsvis gunstige 

eller ugunstige omverdensforhold. 

 

I 1962 besøgte Arne Møller og jeg Blåvand for første gang. Blåvand var et meget øde 

sted dengang, og fyrmester Thomsen og hans kone led på det nærmeste af ø-kuller, der i 

løbet af få år udviklede sig til forfølgelsesvanvid, når de invaderende turist-masser – ikke 

mindst sådanne af typen fuglefolk – standsede op og kikkede ind i haven og dermed op 

mod huset og familien Thomsen, der sad derinde bag de nedrullede gardiner. Der sad ofte 

sjældne fugle i denne Danmarks vestligste have, men den sjældne fugl som kikkert-folket 

kikkede efter var ikke, som hun troede, fru Thomsen. 

 

Allerede året efter var der ved Lorenz Ferdinands mellemkomst blevet oprettet en 

fuglestation i den beskedne gamle redningsstation, og Thomas Thelle og Arne Møller 

startede som de første observatører med at se på vade- og havfugle-trækket nede på 

Hukket. Senere – vist i efteråret 1964 – kom der ringmærkning med spejlnet op at stå i 

vegetationen bag fyrpasser-boligerne, og her fangede Arne Møller 13 august 1966 

Danmarks første Bjergløvsanger. En time efter ankom jeg og kunne bekræfte arts-

bestemmelsen (Sjældenhedsudvalget har just ‖fundet ud af‖, at man ikke ved om den var 

øst- eller vestlig, så den svæver nu i et ubestemt limbo). Senere slog vi den stakkels fugl 

ihjel, fordi vi ikke stolede på, at den ville blive godkendt af det dengang ret så 

inkompetente (nu overkompetente) Sjældenhedsudvalg. Bagefter stegte og spiste vi den 

stakkels lille krop, hvad jeg senere med ringe følsomhed kaldte årets ‖ornithologiske 

oplevelse‖ på mødet af samme navn i DOF i København. Det vakte lige dele munterhed 

og opstandelse/forargelse. Man var vel fremme i skoene dengang. 

 

I de næste mange somre kom jeg hvert år til Blåvand, hvor vi studerede det N-fra 

kommende vadefugletræk. I to sæsoner lavede vi sågar kæde-observationer med vist 7 

poster spredt fra Revtangen i SV-Norge til den tyske ø, Sild i S. Det var gode og 

inspirerende år. Fig.5 til venstre viser en del af personalet ved 10 års-jubilæet i 1973 

tegnet af Jens Gregersen i FO. Det er mig øverst til venstre, så følger Henning Noer, 

Dalle, Svend Rønnest, Thomas Kiørboe og Erik Overlund. På billedet holder Hans Mel 

nøje øje med Lorenz. Henning Noer, Finn Dalberg og den dengang noget embryonale 

Thomas Kiøerboe førte sig frem med matematiske falbelader, og vi forsøgte at forstå og 

modellere, medens Frank Zappa og Captain Beafheart støjede i baggrunden. Det var vist 
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mestendels Henning, der udtænkte modellen, som jeg mange år efter viste på Fig.139 i 

min bog om ”Fuglenes træk og orientering” (Rabøl 1988). Jeg kan ikke mindes, at han 

selv publicerede den.  

 
Figur 5: Til venstre personalet på Blåvand Fuglestation i 1973. Til højre morgen-obs. på Hukket 

 

De to næste figurer i min bog blev dog vist nok udtænkt af mig selv. Her modellerede jeg 

mig frem til, at Strandskade-trækket skulle være størst i VNV-vinde. Det var det også - 

næsten. Men modellen beskrev ikke helt korrekt. Den rigtige (d.v.s. den faktisk fundne) 

maximale vindretning var VSV-V. Det havde jeg en god forklaring på. I biologi kan man 

altid komme med en god forklaring, og nogle gange er den endog korrekt. Henning fik 

ikke publiceret så meget, dog bl.a. en meget vigtig artikel (Noer 1979) om 

trækhastigheden som funktion af flokstørrelsen og vindretningen. Det blev her påvist, at 

store flokke trækker hurtigere end små flokke. Desuden, at egen/flyve-hastigheden er 

større i mod- end i medvinde. Det var ny og eksakt viden, der ikke rigtig var 

dokumenteret tidligere. 

 

Som en kulmination på mit Blåvands-eventyr kom en artikel med den lidt henslængte 

titel ”Vejrets indflydelse på efterårstrækket af vadefugle ved Blåvandshuk, med et forsøg 

på en analyse af trækkets geografiske oprindelse” (Meltofte & Rabøl 1977). Hans 

Meltofte var med i den organisatoriske baggrund for Blåvand Fuglestation, og allerede 

dengang en særdeles ambitiøs personlighed. Ind i mellem sås han endog observerende på 

Hukket (Fig.5 foroven til højre. De andre er Stefan, Bent Møller, Overlund og Noer).  

 

Hans var den drivende kraft i basis-artiklen ”Efterårstrækket af vadefugle (Charadrii) ved 

Blåvandshuk 1963-1971” (Meltofte et al, 1972), der er baseret på sammen materiale som 

ovenstående artikel. Mit bidrag til Meltofte & Rabøl (1977) var analyserne af vejrets 

indflydelse på det korrigerede antal trækkende fugle af de 12 mest talrige vadefugle-arter. 

Vi brugte ikke multiple regressions-analyser, men kun simpel korrelation, desuden 

vejrkort til forståelse af de største trækdage. Vindretningen var den vejrfaktor, der var 

mest signifikant koblet med trækkets størrelse. Strandskaden var bedst associeret med 

VSV-vinde; Stenvender, Lille Regnspove, Lille Kobbersneppe, Islandsk Ryle og 

Sandløber med S-SV-vinde; Stor Præstekrave, Hjejle, Strandhjejle, Stor Regnspove, 
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Rødben og Alm. Ryle med ØSØ-SSØ-vinde. Stor Regnspove er eneste art, hvor 

korrelations-koefficienten for vindretningen ikke var statistisk signifikant.  

 

I Blåvand blev det også flere gange til lyrik fra min side, bl.a. det desværre bortkomne 

digt ”Den Første Nords”, der startede med at beskrive den vejrsituation, nemlig 

bagsiden af en frontpassage med NV-vinde, som Nordsangeren ankom i via V-Norge. 

Datoen blev predikteret til 17 september 1967, og fangstmanden var Vagn Højkjær 

Larsen. Vejret og datoen passede stort set perfekt med den mange år senere første-

ankomst til Danmark. Stedet var også næsten korrekt. Tipperne er ikke langt væk. 

Adskillige prominente danskere havde deres kommentarer til Nordsen herunder Lorenz, 

der var notorisk berygtet for sit rablende forhold til og sammenbland af sjældne fugle. 

Lorenz´s gøende peptalk sluttede med ordene ”Lundsen Larsen; det første fund til lands 

af Vands”. Noer havde selvfølgelig også sin kommentar, og digtet mundede ud i stadig 

mere plabrende ævlen fra Lise Hafstrøm, der optrådte under det mindre pæne pseudonym 

Fise Lavstrøm.  

 

Jeg var ikke den, der i mine yngre dage tog følsomt hensyn til andres svagheder og 

mangler. Med årene er det blevet bedre – på nogle punkter. På andre såsom i mine 

kommentarer til videnskabelig og menneskelighed uredelighed og moral (Møller, Lyngs, 

Mou) er det nærmest blevet værre. 

 

I Blåvand skrev jeg også short-storyen ”Historien om en Hoodwink”, der for at fremme 

autenciteten blev rangeret som ”Meddelelse fra Blåvand Fuglestation nr.3”. Betegnelsen 

Hoodwink udsprang vist af noget British Birds kolporteret Hesselbjerg-snak, som jeg 

aldrig rigtig fik fat i, men det var noget med en fiktiv sjældenhed og min fantasi klarede 

resten. 

 

Historien lød: 

 

”Det var en skøn forårsdag i maj 1966. Op gennem Polen kom en Hoodwink flyvende 

med kurs mod Danmark”. Den nåede frem til Kongelunden på Amar, hvor den straks 

blev set af en ostegrosserer*1, en arrig kontorchef*2 og en forh. murerlærling*3. 

Bevæget stammede ostegrossereren en lang række artsforslag frem, ny for Danmark 

måtte den være, thi en sådan fugl var aldrig før set i fædrelandet – det måtte være en ny 

slags invasionsfugl. Kontorchefen bedømte den til en slags vadefugl – han syntes den 

havde så lange ben. Men den forh. murerlærling vendte foragteligt ryggen til de andre og 

brølede: ”Det er kraft-edeme en Abeørn, så sandt som jeg hedder Chang”. Forskrækket 

over den megen larm fløj Hoodwinken nordpå, hvor den landede i Universitetsparken, 

lige overfor nr.15. 

 

Ud kom en underlig platfodet én*4, gong – gong – gong lød det. Der stod røgelse af ham, 

og hans indrammede øjne udsøgte sig elskværdigst de unge damer i mængden. 

Hoodwinken så han ikke, thi den henlå ej som skind – og en Bøgesanger var det heller 

ikke. 

 

Hoodwinken lettede igen og fløj ind i Hillerød, hvor en sekretær udi rarietetskabinettet*5 

havde besøg af en mundskænk med kinesergrin*6, og en alkymist kaldet 

Himmelevningen*7. Mundskænken fik først øje på Hoodwinken, men så straks igen bort 

fra den for ikke at komme i klemme. Dernæst faldt Himmelevningens øjne på fuglen, og 

et anfald af rarietitis rystede ham kortvarigt. Bevidst fik han det undertrykt, thi hvilken 
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rolle spiller en Hoodwink i grunden? Alligevel skreg han desperat: ”Brun Fluesnapper – 

hvorfor skulle det ikke være en Brun Fluesnapper?”. Sekretæren tog piben ud af munden 

– fixerede sine omgivelser, og sagde roligt: ”Hvorfor skulle det ikke være en 

Hoodwink?”. Overfor denne saglige argumentation faldt alle andre forslag viljeløst til 

jorden, og Hoodwinken kom for rarietets-kabinettet og blev vedtaget med samtlige 

kompetente og inkompetente stemmer. 

 

Imidlertid hændte det sig nu, at Hoodwinken fløj riget rundt, og den blev set mange 

steder, og mange beskrivelser indløb til rarietets-kabinettet, hvorved landets hit-liste blev 

forøget med hele 13 ny arter, thi det vigtigste er ikke fuglen som sådan, men beskrivelsen 

af den. 

 

Til sidst strandede Hoodwinken i Blåvand, hvor den landede på maven af en sovende 

mand*8. I et kort øjeblik vågnede manden – så på Hoodwinken og sagde: ”Pragtfuldt 

landskab” – hvorefter han straks igen faldt i en dødlignende søvn. Kort efter gik 

Hoodwinken i et net, hvorfra den blev udtaget af Bræk-Arne*9, der stolt hjemførte byttet 

under begejstringsskriget ”Hoodwink – Hoodwink – new – spehecies”. Og folket 

stimlede om ham. Forrest de små fra naturlig ungdom og uden om de større og mere 

forstandige – og alle havde de skinnende øjne. Allerbagerst og lidt for sig selv stod en 

rødskjægget kapacitet*10, og han sagde blot: ”Det er ikke en Hoodwink, men en 

Winkhood”. Skrigende faldt hoben fra hinanden, men fuglen skreg: ”Tak fordi du 

udfriede mig – nu kan jeg endelig dø”, hvad den fluks gjorde, hvorefter man prøvede at 

indsamle den, men den blev bare til en blå røg, der steg op mod himlen. 

 

Det talte man meget om i foreningen det år. 

 

 

Summary in English: 

The Story about the Hoodwink  
In the spring of 1966 a Hoodwink was recognized and described many times in Denmark. 

It was proved by the Rariety-Commity to belong to thirteen different species all new to 

the Danish avifauna. 

Finally, the bird was trapped at Blåvand B. O., where it soon disappeared as a blue 

smoke. 

In the next year some discussion followed”. 

 

Person-galleriet: 

*1 C.A. Blume, *2 Th. Frølich, *3 Steen Jean Christensen, *4 Finn Salomonsen, *5 Joes 

Ramsøe Jacobsen, *6 Lars Halling Sørensen, *7 Niels Hesselbjerg Christensen, *8 

Lorenz Ferdinand, *9 Arne Møller, *10 Jørgen Rabøl. 

 

13 august 1966 skrev jeg sangen “Back the Yellow House of Blåvand we caught a 

warbler grey. It was Bonellis Warbler, it was a beautiful prey. It was caught by Arnie 

Miller and determined by George. If Georgie not had coming the bird had being lost”. 

Den gik på melodien Texas Gule Rose. George var mig, og jeg kom med bussen en time 

efter fangsten, så mit bidrag og indsats var ren selvhævdende pral. Beskedne Bo 

Netterstrøm var med til at fange fuglen og blev end ikke nævnt i sangen. Senere samme 

dag skrålede han dog beredvilligt med på den. 
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5. Skallingen 

Blåvand gled jævnt over i Skallingen. Fra 1970 begyndte jeg at optræde som lærer i 

terrestrisk økologisk sommerkursus (10 dage) og med nogen modstand fra det 

dominerende entomologiske societet fik jeg hen ad vejen indført diverse ornitologiske 

projekter. Det holdt hårdt. Ellinor Bro Larsen og hendes trofaste væbnere Bo Vest og 

Hans Dreisig stod for det insektoide, autøkologiske approach med demonstrationer mere 

end projekter i fokus. I tidens ånd mente jeg, at folket skulle involveres og være 

medbestemmende, og det var bestemt ikke Ellinors linie. Der kom nogle sammenstød. 

Det var ikke rart, og det var – lidt – synd for hende, men så heller ikke mere. Hun var en 

dinosaur, og det bliver vi alle med tiden. 

 

På Skallingen eksperimenterede jeg en del med nyt og ofte hjemmelavet udstyr. Til min 

egen overraskelse viste det sig, at jeg var rimelig kreativ udi det praktiske. Jeg 

konstruerede bl.a. en kviksølv-vippebryder baseret på torsion i en el-ledning til 

registrering af insekters døgnrytme. Dreisig havde indført en 10 kanalers Miniscript Z 

aktivitets-skriver, og den brugte jeg til som basis til at registrere både insekters og 

trækfugles aktivitetsrytmer. Vi lavede også observationer på Blåvandshuk af 

vadefugletrækket under inspiration af de Noers-Kiørboeske metoder og forestillinger. Vi 

var til krofest hver fredag i Blåvand sammen med fuglestations-folkene, og jeg gjorde 

den basale observation og erfaring at et godt socialt og et godt fagligt miljø følges ad. 

Tidligere havde man nærmest haft den opfattelse, at asocialitet og afholdenhed 

promoverede det faglige udbytte. Sammen med den legendariske kok Jesper Hansen 

(senere Reines) udviklede jeg med årene en god næse for at holde pladespiller-spillende 

fester på de rigtige tidspunkter, hvilket pr. definition var, når de unge fruer var parate til 

at bryde ud i en mindre eller større omgang utroskab. Det var lærerige år. Jeg lærte en del 

om den kvindelige psyke, og ramlede blandt andre ind i min senere kone, der dengang i 

sommeren 1977 var 25 år og særdeles attraktiv. Det gik ud over mit forhold til Inge, hvad 

der på mange måder var ret ulykkeligt, men det bragte dog bl.a. to udmærkede sønner 

med sig.  

 

De sidste år kom der også orienterings-forsøg ind i billedet bl.a. den første forflytning 

(1986) fra Chr.ø i et smadret magnetfelt. Tidligere havde jeg lavet orienterings-forsøg tæt 

på og lige øst for Blåvand Fyr i den døde, afskærmede lys-vinkel ind mod land. Nu 

flyttede jeg til lysninger i Ho Plantage. Efter Skalling-kursernes ophør sidst i 1980-erne 

fortsatte jeg i flere omgange sådanne forsøg fra Skalling-laboratoriet. I efteråret 1990 var 

den to-årige Ras og jeg således alene i en uges tid på laboratoriet, og jeg var gået ud en 

mørk nat til forsøgene efter meget bestemt at havde indskærpet ham, at han ikke under 

nogen omstændigheder måtte gå ud af huset. Jeg ville snart komme tilbage. Det gjorde 

jeg også – og faldt næsten over den sovende dreng på måtten lige indenfor døren. Vi så 

en sen, ung Gøg og snakkede om, at den skulle finde vej helt alene ned til Afrika. Det var 

han meget optaget af. 

 

 

 

6. Konklusion for tidligere artikler om synligt dagtræk 

Når jeg genlæser disse gamle artikler fra 1960-erne er der én ting, der overrasker mig: 

Jeg havde en erindring om noget helt konkret og observations-baseret nemlig en 
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usentimental beskrivelse af, hvad fuglene gjorde, og så en forsigtig fortolkning af det 

observerede. Ikke noget med ensidig hypotese-testning, kun facts, nøgterne beskrivelser 

og nogle forsigtige konklusioner.  

 

Men sådan fremtræder det faktisk ikke.  

 

 Der er godt nok ingen hypotese-testninger men (i stedet) en masse eksplicitte antagelser 

om en indre, underliggende trækdrift og variationerne i denne, som årsag til de 

observerede trækbevægelser. Der er – måske - for mange variable og ad hoc antagelser 

inde, så alting kan forstås og forklares uden at det nødvendigvis bliver ganske korrekt og 

optimalt. 

 

Men disse tidlige felt-observationer satte sig nogle vigtige spor i min opfattelse af træk-

systemet: Den store retnings-variation går simpelthen ikke i spænd og harmoni med 

teoretiske antagelser om en stereotyp normaltrækretning fastlagt som kompas-

orientering alene. Da jeg senere kommer frem til Perdeck og hans forflyttede Stære, kan 

jeg (derfor) ikke uden videre acceptere generaliseringen af den forsimplede kompas-

fortolkning af de unge Stæres genfundsmønster. Det førte frem til mine tragt-forsøg og 

geografiske forflytninger. 

 

 

 

7. Min soldater- og studietid 

Jeg var den første student i min familie – både på faderens og moderens side. Min far 

syntes egentlig, det var noget pjat. Jeg var god til regning, så jeg ku få et job i Nyborg 

Sparekasse. Min mor tænkte vist lidt det samme, men når der nu tilfældigvis var et 

gymnasium i Nyborg, så - - - 

 

Der var kun få gymnasier på Fyn dengang, og det var næppe kommet på tale at rejse helt 

til Odense (30 km). Jeg klarede mig hæderligt i gymnasiet, og tænkte både på at blive 

dyrlæge og læse naturhistorie på universitetet. 

 

I 1959 blev jeg matematisk student med 13.92 i snit (mg). Det var sidst i juni, og jeg fik 

en del punch (ikke øl) at drikke i de følgende uger, hvor jeg desuden (det her handler jo 

om fugletræk) så en Flamingo trække mod NØ over mit foretrukne træksted, 

Knudshoved. En lille central kuglerund krop, nogle meget lange hals/hoved og 

ben/fødder gyngede lidt anstrengt derudad mod ukendte horisonter. 15 maj samme år så 

jeg i øvrigt en meget rød Rødstrubet Piber i det lave korn på fyrbanken – 3-4 timer efter, 

at Claus Frahm, Per S. Hansen og de andre københavner-rødder havde scoret den i 

Valbyparken. Det gnækkede de en del over, indtil det senere viste sig, at Lindhard 

Hansen havde set Danmarks første forårsfugl et år tidligere på Gedser. 

 

Den 2 juli 1959 drog jeg til Varde, hvor jeg skulle være soldat i feltartilleriet. Toget 

stoppede uafladeligt ved hver en jysk station, Vejen, Brørup, Holsted, Vejrup, 

Bramminge og hvad de nu hed, og hele tiden steg unge, anspændte mænd på toget. De 

skulle det samme som jeg. På Varde station blev vi læsset på en lastvogn og kørt til 

kasernen på Hjertingvej. Det blev en hård tid. Jeg var mildest talt upraktisk (det havde 

min mor allerede fortalt mig; det var derfor det rette job for mig blev anset for at være i 

Sparekassen), men 3 flinke landsmænd (83, 87 og 88) fra Fyn tog sig af mig (84) og 
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beskyttede mig mod jyder og sergenter. De var murere og tømrer (83) og behandlede 

studenten med kærlig overbærenhed. Jeg søgte trøst i naturen og den blomstrende hede 

lige ud for kasernen ned mod Varde Å, og en dag cyklede 88 og jeg til Hjerting, hvor vi 

sprang i det særdeles salte og lidt fedtede vand i Ho Bugt. Dengang var der flere par 

Storke i Varde og en dag i august i Sibirien (øvelsesterrænet) kredsede en hel Storke-

familie mod syd. Højere og højere skruede de sig op. Hvor ville jeg gerne have været 

med. Under min rekruttid i Varde fik jeg også kørekort til bil og motorcykel. Fenrik 

Møller var min kørelærer, og han var en meget venlig mand, der gav mig kørekortet, selv 

om jeg – heldigvis efter - køreprøven i et skarpt lettere bagudrettet venstre sving var lige 

ved at køre ind i Varde Bank i den noget stive Bedford lastbil.  

 

Fra november til april med var jeg på sergentskole i Ringsted. Det var ikke så værst, men 

fugle var der meget få af. Jeg husker dog en fløjtende Dompap fra en kolonihave, der fik 

mig til at skæve så meget til højre, at jeg (uheldigvis højre fløjmand) eksercerede lige ud, 

medens resten af geleddet drejede skarpt til venstre. Jeg hørte ikke kommandoen, fordi 

hørelsen var indstillet selektivt på noget andet og mere interessant. 

 

1 maj 1960 vendte jeg og ca. 20 andre nybagte sergenter tilbage til Varde Kaserne. 

Udsigten til en råbende og skrigende tilværelse i geleddet var lammende, så da chancen 

tilbød sig, meldte jeg mig frivilligt til jobbet som artilleri-flyver-observatør på Vandel 

Flyvestation. På grund af min lave eksamens-karakter – jeg blev nr. 85 ud af 100 – fra 

sergentskolen i Ringsted blev jeg sammen med 3 andre endnu dummere med-sergenter 

udvalgt til jobbet på heden. Der var vi heldige. Sergentlønnen i Varde var 600 kr./måned, 

og så skulle man betale lidt for kosten. I Vandel scorede vi som regel – med flyvetillæg – 

mindst 900 kr./måned, og i tilgift fik vi så fædrelandet at se fra lav flyvehøjde. Det var en 

rimelig god tid – 14 måneder – med Urfugl på Randbøl Hede og Bjergvipstjerte ved 

Randbøldal og Gjødding vandmøller. Træk var der ikke meget af – dog i blandt 

ledelinietræk langs de kilometerlange start/landingsbaner af terner, Stor Præstekrave og 

Rødstrubet Lom. Sidstnævnte crash-landede efter attack fra en Duehøg. Jeg samlede den 

op og satte den ud i Engelsholm Sø, hvor den ikke specielt taknemmeligt roede væk fra 

mig. Den burde jo have haft en ring på, men det vidste jeg ikke noget om dengang. 

 

Meget af sergent-tiden var jeg i Oksbøllejren tæt ved Blåvand, hvor vi – officeren ved 

styrepinden og jeg – ledede ilden for kanoner og tanks over Kallesmærsk Hede. Maden 

var ikke god, men af og til var der olieramte Sortænder i Fåresøen, pippende Fuglekonger 

i klitternes Hjelme og Bogfinkerne kaldte mærkeligt. Der var også Urfugle dengang på 

Kallesmærsk, og sågar helt ned i klitterne ved Blåvand ku man se dem, indtil de uddøde 

vist en gang sidst i 1970-erne. 

 

29 juni 1961 gik jeg som en lykkelig fri mand ud af kaserneporten i Varde, og efter en 

sidste næsten-barndomssommer i Nyborg tog jeg sidst i august færgen til Korsør og 

cyklede mod Sorø og Holbæk og derfra videre til Vintermøller ved Englerup nede i 

bunden af Issefjorden for at tilslutte mig ruskursus i biologi ved Københavns Universitet. 

Ca. 50 unge mennesker var mødt op og blandt de prominente studenterledere var senere 

professor udi marinbiologi Tom Fenchel. Desuden geologi-studerende Troels Østergård 

der senere endte som øko-profet i selskab med bl.a. arkitekten og KAP-eren Bent 

Hindrup Andersen. Jeg havde nogle forventninger til mine med-russere om stort fagligt 

engagement i en eller anden dyre- eller plante-gruppe såsom f.eks. fugle eller fisk, der jo 

havde min egen bevågenhed. Sådan var det ikke – generelt. Folk var mestendels normale 

unge mennesker med hang til fest og øl. Olav Loft var dog meget engageret i botanik 
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(han var også erklæret kommunist, og besatte senere Sofiegården på Christianshavn. 

Hvad blev der af ham?), og studenterlederne var alle meget entusiastiske med et vågent 

blik for rus-pigerne.  

 

En uge efter cyklede jeg ind i København til et værelse hos fru Elvira Mogensen, 

Borgerbo 7 tredje sal til venstre. Min tante Maja fra nærliggende Kongedybet 18 tredje 

sal til højre gjorde rent hos fru Nielsen i Borgerbo 7 anden sal til højre og havde skaffet 

værelset, der kostede 105 kr./måned med te-køkken-adgang, d.v.s. jeg måtte ikke lave 

varm mad, hvad jeg i øvrigt var ganske ude af stand til. Fru Mogensen var et meget sødt 

og lidt nysgerrigt menneske, der året i forvejen i en alder af kun 60 år havde mistet sin 

kære mand. ‖Kun‖ skriver jeg, men dengang var hun jo for mig en gammel dame. Hun 

havde to flinke sønner og en rap og en anden fræk svigerdatter, som hun ikke ku li. Jeg 

måtte gerne låne hendes telefon, SU 9720, men havde ikke mange at ringe til og fra. Jeg 

cyklede rundt i den indre by og ud på Nørrebro til undervisning i botanik, geologi, 

geografi og zoologi, og om aftenen spiste jeg på Universitetets Spisestue, kaldet 

‖Kannibalen‖, 2 retter mad formedelst 1.75 kr. med rabat. 2 timer efter var jeg sulten 

igen, hvilket var værst, når jeg sad mave-knurrende i biografen (ca. 3 gange pr. uge) og 

bedst, når jeg besøgte Nolde og Maja i Kongedybet, for der blev jeg altid fodret af, også 

om søndagen, hvis jeg ikke tog hjem til Nyborg, hvad jeg som regel gjorde. 

 

Jeg drog tit ud til Kongelunden og enkelte gange til Falsterbo for at se på fugle, men jeg 

var og blev en hjemmefødning, der helst tog fugle-observerende hjem til Nyborg og 

Knudshoved. Efterhånden blev Blåvand og Hesselø dog indlemmet i mit home-range. 

Det har jeg skrevet om andetsteds. 

 

Mine to første studieår lagde op til, hvad der blev kaldt forprøven, hvor vi skulle til 

eksamen i alle fire fag på een gang. Vi var ca. 60 studerende og i maj-juni 1963 scorede 

jeg tre stk. ug- og et stk ug (zoologi), og blev til min store og behagelige overraskelse 

den bedste i flokken. Det havde jeg aldrig prøvet før, og det gav en masse selvtillid og tro 

på egne evner. 

 

I løbet af efteråret 1963 bestemte jeg, at 1964 skulle være det store feltår, hvor jeg 

samlede materiale ind til brug for specialet engang derude i fremtiden. Jeg flyttede hjem 

til Nyborg lidt før jul, og startede observationerne op ved Knudshoved Fyr den 19 

december. Her stod jeg hver morgen fra et kvarter før solopgang og mindst 3.5 time frem 

indtil sidst i maj 1964, dog afbrudt af en uge i januar, hvor jeg var tilbage i København 

for at tage eksamen i Elementær Kemi, samt holde et foredrag i Dansk Ornithologisk 

Forening, hvor jeg oplevede den store ære, at Professor Zoologiae Ragnar Spärck mødte 

op, satte sig på første række og ret hurtigt faldt i søvn. Men det gjorde han nu ofte ved 

den slags lejligheder.  

 

Jeg boede i mine bedsteforældres kælderrum i Humlevænget, og hver morgen cyklede 

jeg ud på Knudshoved – ofte boblende af spænding over hvad morgenen måtte bringe. 

Ind imellem mere afdæmpet, når tågehornet lød. Hver dag blev kladdehæftets noter 

skrevet ind i en protokolbog, gerne ledsaget af mange tegninger og skitser over 

trækforløbet. 

 

Sidst i juli 1964 drog Arne og jeg som omtalt andetsteds til Hesselø, og i februar 1965 

vendte jeg tilbage til mit værelse hos fru Mogensen i Borgerbo. Efter samråd med min 

gode ven og studiekammerat Niels Peder Kristensen (senere Professor Entomologiae) 
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besluttede jeg mig for at tage magister-konferens i Zoologi med særlig henblik på 

ethologi. Det betød, at jeg satsede på at blive (universitets-ansat) forsker og udelukkede 

muligheden for at blive ansat som lærer i gymnasiet eller på seminariet. Niels Peder 

fortalte mig, at jeg sammen med fagets professorer - Bent Christensen i 

systematik/evolution, Karl Georg Wingstrand i sammenlignende anatomi, Christian 

Overgaard Nielsen i almen zoologi (cytologi og økologi), Torkel Weis-Fogh (senere 

Christian Barker Jørgensen) i fysiologi og Holger Poulsen i ethologi/dyrepsykologi – 

skulle finde ud, hvordan mit studium skulle strikkes sammen, så det maximerede min 

indgang til og forståelse af ethologien. Jeg opsøgte nævnte personer og forelagde mine 

planer. De tog vel i mod opkomlingen, og jeg blev involveret i en længere, ilter 

diskussion med Weis-Fogh om et eller andet kvantitativt i forbindelse med fugletræk og 

orientering. Jeg talte den store mand ret imod, og Niels Peder udtrykte efterfølgende 

nogen målløshed over min opførsel. I sammenlignende anatomi og fysiologi skulle jeg 

især dygtiggøre mig i de grene, der havde betydning for adfærd, d.v.s. nervesystemet, 

sanseorganerne og de endokrine kirtler. Økologi og ethologi har visse berøringspunkter 

og overlaps, og det var egentlig lidt uklart hvor fugletrækket hørte hjemme (‖Det er jo 

ikke rigtig ethologi‖ som Holger Poulsen lidt bekymret/drillende udtrykte det). Men det 

stod mig klart, at hans mestendels fugle-orienterede ethologi stod fugletrækket nærmere 

end Ellinor Bro Larsens økologi, der var meget insekt-orienteret. Ellinor var en meget 

speciel dame, der havde lektoratet i økologi. Hun stod efter nogles opfattelse i vejen for 

udviklingen og indførelsen af en mere moderne økosystem-økologi, og Overgård (der var 

jordbundsøkolog) var vist i nogen udstrækning blevet ‖smuglet‖ ind ad bagvejen til 

professoratet i almen zoologi for at være med til at berede økologi-undervisningens 

gennembrud. Jeg kan huske, at mit økologi-pensum ikke var en lærebog men tre for faget 

centrale afhandlinger vedrørende fødsels- og døds-rater m.v. (Birch), konkurrence 

mellem melorme (Park) og energi-flowet i økosystemer (Engelmann) 

 

Til afsluttende mundtlig eksamen i januar 1969 blev jeg hørt på skift af alle fem 

ovennævnte professorer og Holger Poulsen, der ‖kun‖ var extern lektor. Mit afsluttende 

foredrag i Aud.A handlede om fuglenes orientering, og til lejligheden havde jeg 

fabrikeret en tre-dimensionel pap-model af Pennycuick´s solbue-navigations-hypotese. 

Desværre havde jeg glemt modellen inde i mit studere-kammer i ‖De 7 små hjem‖, så 

forelæsningen blev afbrudt midlertidigt, da jeg løb ind og hentede den. Det vakte en del 

opstandelse men har formentlig talt mest til det positive for min fremtidige karriere, da 

det jo var et klart potens-signal. 

 

Det næste halvandet år var jeg først kandidat-instruktor og senere kandidat-stipendiat. 

Jeg underviste – som jeg i øvrigt havde gjort som instruktor siden efteråret 1965 – i 

Menneskets Anatomi og Vertebrat-zoologi, og jeg kan stadig opremse de 12 hjernenerver 

og stort set også huske deres funktion (nr.11 hedder således (jeg har ikke kontrolleret det, 

men stoler på min hukommelse)  Nervus accessorius og innerverer Musculus sterno-

cleido-mastoideus). 

 

I december 1970 blev jeg ansat som amanuensis i zoologi/økologi ved Zoologisk 

Laboratorium og Studiesamling (hed det vist dengang; det har siden skiftet navn et utal af 

gange). Det holdt hårdt; der var to andre ansøgere, og Hans Dreisig var Ellinors 

foretrukne mand. Den anden, Jørgen Birket-Schmidt, havde været zoologi-professor i 

Addis i mange år, men den merit var nærmest negativ set ud fra den hjemlige andedam. 

Der har formentlig været en lærergruppe, der indstillede en af os som nr.1, men dette var 

kun at opfatte som en anbefaling og den afgørende afstemning fandt sted i 
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laboratorierådet, hvor alle lærerne og også studenter- og TAP-repræsentanterne deltog. 

Det var lige efter professor-vældets (midlertidige) fald, og der var udbrudt en slags 

demokrati på universiteterne. Jeg husker det således, at jeg vandt i anden afstemning. 

Som årene er gået er jeg blevet mere og mere klar over, at idag havde jeg aldrig fået det 

job. 

 

 

 

8. Feltornitologen 

Feltornithologen udkom første gang i 1959 og var fra starten af et tilstræbt amatøristisk 

skrift i modsætning til det fine og ofte lidt (selv)højtidelige Dansk Ornithologisk 

Forenings Tidsskrift (DOFT). Stud. med. Niels (nu Thomas) Rosenberg var den 

enthusiastiske og mere elitære end folkelige hovedkraft. I de kommende år bliver 

Feltornithologen (FO) meget ‖mit‖ blad; det er her, jeg udfolder mig, ofte lidt (for) smart 

og på slap line. 

 

I 1960 har jeg mine to første indlæg i bladet, og næste år kommer ‖Fugletræk og vinden‖ 

som jeg allerede har omtalt tidligere. Rosenberg bad redaktøren af ‖Jeg ser på fugle‖, 

Arne Nørrevang (der dengang også var redaktør af DOFT) om at svare på min artikel. 

Det sker med nogle almindeligheder og selvfølgeligheder, der ikke rigtigt er et svar, og 

så mener han, at ”ved kyster, hvor fugletrækket altid koncentreres, har man ingen 

mulighed for at gøre studier, der har generel gyldighed”. Heldigvis var jeg for ung og 

ufølsom til at rette mig efter denne faderlige gang ævl.  

 

Samme år (1961) reagerer Niels Hesselbjerg mere konstruktivt/operationelt (han var 

civilingeniør). Han mener bl.a., at baggrunden for at foretrække modvind er tvivlsom, for 

den flyvende fugl kan ikke mærke vinden, men måske nok gennem det underliggende 

landskabs bevægelse ‖se‖ resultatet af vindens påvirkning og dermed i princippet 

fastlægge det man i nutidens sprog ville kalde vindvektoren. Svend Norup, læge, 

formodet ægsamler og Finn Salomonsens gode ven, kommer med et noget svulstigt, 

naturlyrisk indlæg, der dog på sit niveau ikke var så ringe endda. Mit ret lange gensvar 

kommer hurtigt derefter (1961), og der har jeg allerede i store træk (hø hø) den helheds-

opfattelse på plads, der kommer frem i mine senere DOFT-artikler fra 1964 til 1969. Jeg 

skriver bl.a. ”Det er muligt at en trækkende fugl ikke kan mærke vinden; det tør jeg ikke 

udtale mig om, men blot det, at den på anden måde kan danne sig et billede af 

vindretningen, må give den mulighed for at foretrække at flyve i en bestemt retning i 

forhold til vinden”. Jeg giver også udtryk for, at ”modvindstrækket er blevet en slags 

regel”, altså ikke bare noget der skal udligne en allerede sket afdrift. ”Modvindstrækket 

vil give hele trækbevægelsen en vis træghed”, og ”vindretningen er naturligvis ikke det 

eneste der påvirker trækretningen”. 

 

Hesselbjerg svarer igen i FO 4: 19-20. Vi er en del enige, skriver han, og så kommer der 

en trosbekendelse: ”Men jeg har selv tumlet længe nok med tanken til at vide, at et 

synspunkt som ”fuglene foretrækker modvind ” er ufrugtbart, d.v.s. det passer ikke ind i 

helheden, bringer ikke overskuelighed i mangfoldigheden”. Han fortsætter med at sige, at 

vindretningen ikke betyder noget for trækdriften, og hvis der endelig er en sammenhæng, 

må det logisk set være, at fuglene foretrækker medvind, for det er energibesparende. Med 

hensyn til at korrigere for en tidligere modtaget afdrift, så skriver han noget kryptisk, at 

det ikke sker gennem modvindstræk, der erstatter den normale trækdrift, men gennem en 
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sygelig forkærlighed for at følge ledelinier. Her til kan jeg jo så tilføje, ja det er korrekt: 

De følger ledelinien/kysten op mod vinden. Det er også klart nok, at vi har en noget 

forskellig opfattelse af, hvordan begrebet trækdrift skal forstås og operationaliseres. 

 

Kjeld Andersen har også et indlæg i debatten, der slutter af med, at FO (Rosenberg) 

skriver, at der ikke modtages flere indlæg i diskussionen, men hoveddebattørerne vil 

udarbejde en artikel om vinden og fugletrækket. Det kom vi aldrig til at gøre – jo, det 

skete jo på sin vis senere i DOFT, som allerede omtalt tidligere.  

 

Jeg kommer i redaktionen for FO i 1968 og frem til 1972 redigerer og præger jeg 

rubrikken ‖Siden Sidst‖, hvor min noget friskfyr-agtige stil vækker signifikant 

væmmelse hos nogle. Sådan opfører en akademiker sig ikke. Joes Ramsøe Jacobsen har 

således nogle kritiske bemærkninger desangåendes, så det var ikke bare på modvinds-

fronten, at jeg irriterede ham. 

 

Jeg tog også initiativet til indsamling af data af såkaldte småsjældenheder, der var en 

direkte undersættelse af begrebet subrarities, som jeg kendte og satte pris på fra ‖British 

Birds‖. Det udmøntede sig i en række artikler i FO 11(1969) om Vendehals, Ringdrossel, 

Husrødstjert, Blåhals, Græshoppesanger, Høgesanger, Lille Fluesnapper, Rødstrubet 

Piber, Hortulan og Laplandsværling. Der var meget ny viden i flere af disse småartikler. 

 

I FO (4) 1972 afsynger den gamle redacteur Rosenberg sin gribende ‖Svanesang‖, og jeg 

går tilsyneladende samtidigt – og noget ukarakteristisk, stilfærdigt - ud af redaktionen for 

FO. Preuss og Ole Gertz fortsætter endnu nogle år, og bl.a. Jørn Eskildsen og Per Ketil 

kommer nu ind og præger bladet. Efter 1972 skrev jeg meget lidt i FO, der døde i 1981 

og genopstod som ‖Fugle i felten‖.  

 

 

 

9. Hesselø 

I påsken 1963 var jeg på Hesselø for første gang. Annie Larsen samlede data ind til en 

speciale-rapport, der gik ud på at fange, ringmærke og veje trækkende spurvefugle. Jeg 

tog derop primært for at se på dagtrækket i forlængelse af mine observationer på 

Knudshoved, men jeg blev meget optaget af Annies arbejde. Jeg blev også optaget af 

Annies veninde og min lærerinde Nina, der var med deroppe, men det er en ganske anden 

historie. 

 

Hesselø var – og er stadig – en fantastisk ø. 128 tønder land moræne og strandvold 

liggende langt ude i Kattegat næsten 30 km fra nærmeste (Sjæl)land. Når man gik langs 

stranden og på skrænterne, drev man tilbage til stenalderen, og alle lyde stammede fra 

øen. Der kom intet ind udefra bortset fra lyden af fjerne skibe. FLS ejede det meste af 

øen, og Fyrvæsenet en mindre del som blev solgt fra, da bemandingen af fyret blev 

afsluttet i 1963. Naturfredningsrådet – forløberen for nutidens Skov- og Naturstyrelse – 

fik tilbuddet om at købe Fyrvæsenets område, men man sov i timen. I stedet købte FLS 

det, og blev derfor sværere at danse med, nu da de ejede det hele. Men gennemgående 

var FLS flinke og rimelige nok. Hovedproblemet var de skiftende forpagtere/bestyrere, 

der ene mand + en kone levede isoleret langt ude i havet, og derfor i reglen blev ret så ø-

kulrede efter nogen tid. 
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En tidlig morgenstund sidst i juli 1964 forlod Arne Møller og jeg vore barndomshjem i 

Nyborg og tog færgen til Korsør med en masse udstyr på slæb. I Korsør ventede en taxa, 

som kørte os til Rørvig, hvor vi endnu en gang lossede udstyret om bord på en færge, der 

denne gang gik til Hundested. Her opsøgte vi købmand Warrer, der var en lille haltende 

mand, der talte et meget udtalt sjædlandsk. Af professor Spärck havde jeg fået den 

fyrstelige sum af 4000 kr. til ekspeditionen, og en hel del af disse penge blev brændt af i 

købmandsforretningen til bambus-stænger, kosan-gas-anlæg, køkkengrej og bjerge af 

konservesdåser. Vi rådede ikke over køleskab på øen, og vi kunne i øvrigt ikke lave varm 

mad forkælede som vi var af vor mor og bedstemor (Arne). På gården deroppe kunne vi 

købe frisk komælk og hjemmekærnet smør hos Bonden (som vi snart kaldte ham) og 

Putte (som Bonden kaldte sin kone). Efterhånden lærte vi dog – især Arne - at lave 

tykmælk og æblegrød. Desuden åd vi store mængder af brombær. Der var kun båd og 

friske forsyninger hver anden uge, så vi var godt nok isolerede derude med ikke daglig 

sigt til Sjælland, men dog normalt i morgentimerne til Århus-båden, der dengang 

passerede ret tæt på og syd om øen. Jeg så (stadig) mest på dagtræk, medens Arne 

ringmærkede. Da vi tog hjem sidst november var det blevet til ca. 5000 ringmærkede 

trækfugle. Det var uhørt mange dengang. Jeg husker endnu de mange farver fra 

Hundested, da vi den 19 november sidst på eftermiddagen sejlede ind mod byen. I 4 

måneder havde vi kun set blåt og blåt og grønt og grønt samt lidt gult, hvidt og rødt. Nu 

så vi hele farveladen smasket op på Halsnæs med den lave sol i ryggen. To gutter vendte 

tilbage til den civiliserede verden efter lang tid tilbage i stenalderen. Den ene (mig) i lidt 

træt men dog triumferende stil. Jeg var blevet (lidt mere) voksen. Forude ventede de 

afbrudte studier på deres fortsættelse. Det kunne kun gå godt, og det gjorde det også i 

mange år. Den anden (Arne) til afbrudte identitetsproblemer. Han blev den første, 

lavtlønnede fuglestations-freak i Danmark. Startede Blåvand op i 1963, så Hesselø næste 

år. Så Blåvand igen. Han var også den første, der i 1970 tog den lange tørn – 10 måneder 

- på Chr.ø. Til sidst ved nytårsballet på Månen fandt han sig en kone med hvem, han 

senere fik to dejlige børn. Så ham gik det egentlig også meget godt.   

 

Næste efterår var jeg konverteret fra træk-observatør til ringmærker og var på øen i 5 

uger fra sidst i juli til 1 september. I forårene 1966 og 67 var jeg – igen – ringmærker på 

Hesselø fra midt i april til sidst i juni 1966 og fra sidst i april til først i juni 1967. Bonden 

og Putte huserede stadig, og vi havde det fint sammen. Min lidt distræte stil (‖fandens til 

professor‖ som bonden udtrykte det) beskyttede mig i pæn udstrækning. Mindre godt gik 

det for den unge lemmedasker Jørgen Larsen, der som ringmærker besøgte øen i efteråret 

1968. På min anbefaling havde han lukket Bondens fuglespisende hankat inde. Dog ikke 

tilstrækkeligt diskret, og Bonden bortviste ham på stedet. Bonden vidste vist godt, hvem 

der stod bag, men vi talte ikke om det, og kort efter flyttede han ad ø, og jeg så ham 

aldrig mere. 

 

I foråret 1969 kom jeg tilbage, denne gang – på skift - med prominente fugle-

personligheder som Finn Dalberg, Kjeld Hansen, Erik Kramshøj og Pelle Andersen-

Harild. I alt ringmærkede vi ca. 10.000 fugle fra først i april til lidt ind i juni. 

Kramshøgen var i øvrigt tæt på druknedøden, da han skred på planken og faldt ind i et 

særdeles stærkt engelsk net. Indhyllet i dette fortsatte han ned i en dyb, vandfyldt grøft. 

Stærkt forkommen kom han kravlende hjem forventende vi andres ynk, men vi lo bare af 

ham. 

 

I alt nåede jeg at tilbringe 10-11 måneder af mit liv på Hesselø, og jeg blev meget præget 

på øen. Fig.6 stammer fra Rabøl (1967), og er et eksempel på Hesseløs indflydelse på 
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min opfattelse af dagtrækket. Hesseløs omrids inspirerede også min fantasi (Fig.7). Det 

var med stor sorg, at jeg i 1971 indså, at det måtte høre op. Det sidste bestyrer-par, vi 

stiftede bekendskab med, Svend og Grete, var kropumulige, blandede sig i alt og gjorde 

livet surt for de sidste ringmærkere Ole Tønder, Finn Dalberg og Hans-Ulrik Skotte 

Møller i 1970 og 71. Derfor var Arne og jeg allerede i 1970 startet op på Christiansø, 

men det er en hel anden historie, der følger senere.  

 

 
Figur 6: Dagtræk af finker på Hesselø med forskellige vindretninger 

 

 

 
Figur 7: Hesselø i forskellige forklædninger. Flaskens ånd minder noget om den navnkundige 

bådfører Thomas Rasmussen 

 

Hesselø var mit første møde med store mængder af trækkende og især rastende fugle. Det 

var vi slet ikke vant til i Nyborg. Det var bare helt overvældende. Ved Nyborg havde vi 

da set enkelte Vendehals, Ringdrossel og Hortulan, men på Hesselø vrimlede det på det 

nærmeste med dem. Alene i foråret 1969 ringmærkede vi således 110, 40 og 40, 

henholdsvis. Det var helt vildt mange, og det ser man stadigvæk ikke andre steder i 

fædrelandet. Da jeg mange år senere – i 2004 og 2005 – vendte tilbage til Hesselø på 

nogle korte besøg var der stadigvæk denne magiske stemning over øen omend ikke 
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mange trækfugle så dog relativt mange notabiliteter såsom Turteldue, Lundsangere (op til 

4 pr. dag), Lille Fluesnapper og Gulirisk. Hvorfor fanden købte Aage V. Jensen Fonden 

ikke Hesselø i stedet for totalt ligegyldige Æbelø. Da Hesselø blev solgt i 2003 for 13 

millioner kr. gik den til våbenfabrikanten (som han blev kaldt i dagspressen) Erik Larsen 

fra Weibel Scientific, der straks – uden tilladelse – anlagde såvel havn som ny mega 

flyveplads tværs over havne-bugten, der til formålet blev fyldt op med kampesten fra 

strandkanten og tusindår gamle, lav-bevoksede strandvolde. Det så rædsomt ud. Kort 

efter måtte han pille det hele ned igen. Hvordan den (bogstaveligt talt) voldtagne, 

restaurerede ø ser ud nu, ved jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at gense den, men minderne 

har man jo lov at ha. 

 

Det sidste der kom ud fra og om Hesselø var en artikel af Finn Dalberg (Petersen 1976). 

Fra Tyskland havde Berthold og co. berettet om gruopvækkende tilbagegange for næsten 

alle trækfuglearter på baggrund af 3 (tre!!!) års fangst og moniterings-ringmærkning. Det 

var opportunistisk ‖videnskab‖ af højeste klasse. Det var i hvert fald et klart signal at 

sende til politikerne om bevilling af mange penge til fortsatte undersøgelser. På baggrund 

af 5 forår udsendte Dalle en noget mindre pessimistisk artikel, hvad der selvfølgelig var 

meget mindre interessant. Dalle var min specialestuderende, og jeg overlod ham generøst 

ene-forfatterskabet, selv om vi faktisk havde arbejdet sammen om det, og jeg lavede det 

meste. Det var andre tider dengang end nu, hvor vejledere og over-professorer maser sig 

ind som medforfattere på baggrund alene af deres tilstedeværelse. Dalle sov senere af 

ukendte årsager ind i sin seng i en alder af blot 40 år. De sidste år levede han af roulade 

og rødvin og hørte opera-musik. Han var ulykkelig forelsket i en dame, der desværre for 

ham var sexuelt præget på perkere, som de senere blev kaldt. I øvrigt var Petersen (1976) 

den første trækfugle-moniteringsartikel i Danmark.   

 

 

 

10. De første tragtforsøg og geografiske forflytninger 

I 1966 publicerede Cornell-biologerne Steve Emlen og hans bror John en vigtig artikel 

om, hvordan man på simpel vis kunne registrere trækretningen af en trækfugl i 

fangenskab. Fuglen blev puttet ned i en tragt, der var dækket for oven med et trådnet og 

forneden med en blækvædet pude. På tragtens inderside var fastklæbet trækpapir, og når 

den træk-ivrige fugl hoppede og flagrede op ad tragtens sider afsatte den sine blækkede 

spor som striber i trækpapiret. På baggrund af blæk-mønstret kunne man så bedømme 

eller grov-beregne gennemsnitsretningen (Fig.8, der stammer fra Rabøl 1972). 

 

Metoden var enkel og tæt på at være genial. Man kunne lave forsøg med mange fugle på 

én gang, hvilket var klart vanskeligere i praksis for andre mere komplicerede forsøgs-

opstillinger såsom Frankfurt-buret med dets mekanisk/elektrisk registrerede aktivitet på 8 

radierende siddepinde. Denne metode blev introduceret ca. samtidigt af Frankfurt-

biologerne Merkel og Fromme og snart videreført af Wolfgang Wiltschko. 

 

Emlen-tragten var en ren gave til den unge trækforsker J. Rabøl (Fig.9), og i foråret 

1967, hvor jeg fangede og ringmærkede trækfugle på Hesselø, startede jeg de første 

tragtforsøg op og fik gjort mig fortrolig med metoden. 

 

Danmark er jo et fantastisk land. På spidsen af vore halvøer og på mange af de små øer 

kan man fange næsten så mange rastende trækfugle, som man har lyst til. I dette første 
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forår fik jeg afprøvet en del arter herunder 4 Mudderklirer, der til min store forbløffelse 

viste et ekstremt koncentreret blækspor-respons i normaltrækretningen – til trods for de 

lange næb og ben og det formodede ubehag med at være spærret inde i en lille tragt med 

en øvre diameter på 40 cm. I øvrigt gik jeg meget snart over til – for småfuglenes 

vedkommende - at bruge 30 cm plastik-tragte med en hældning tæt på de 45 grader.  

 

 
Figur 8:Trækfugl i orienterings-tragt. Blækspor omsat til en retningsfordeling og en mean vector 

 

 

 
Figur 9: Rabøl forsøger (i Jens Gregersens fortolkning) at retnings-påvirke en hun-trækfugl via 

dennes tiltrækning af Hans Mel 

 

Meget snart erfarede jeg, at fuglene i hvert fald ikke om natten blev stressede af tragt-

indespærringen men blot knoklede løs, hvis de i øvrigt var træk-urolige. Hvis de ikke var 

det, stak de hovedet under vingen og sov! Det var jo en ideel situation for forskeren: Om 
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natten arbejdede fuglene ikke på at komme ud af indespærringen i tragten; de ville 

trække og kun trække, og deres retningsbestemte træk-uro i tragtene så mestendels ud til 

at være i god og gennemsnitlig overensstemmelse med normaltrækretningen for årstiden. 

Hvis de blev testet om dagen, ville de først og fremmest gerne ud af tragten, og blæk-

mønstret så meget ofte anderledes ud. Det vender vi tilbage til. 

 

Næste efterår var jeg derfor klar til mit første stort anlagte og planlagte orienterings-

forsøg – som jeg selv måtte financere, da jeg endnu ikke var færdig på mit biologi-

studium ved Københavns Universitet. 

 

Jeg planlagde at flytte fugle fanget i Blåvand til Ottenby på Øland, og vice versa. 

Fuglene skulle først tragt-testes på fangststedet og senere – hurtigst muligt efter 

forflytningen – på det andet sted. Blåvand og Øland ligger ca. på den samme breddegrad, 

men Blåvands længdegrad er 8.5º vestligere. Med andre ord: Solen står op og går ned ca. 

34 minutter senere på Blåvand end på Ottenby, og det er faktisk så meget, at et 

menneske, der står den ene aften på Ottenby og den næste på Blåvand, har en ret stærk 

følelse af en forsinket solnedgang. Et blik op på den nordlige stjernehimmel ville også 

have været afslørende. Karlsvognen, der drejer modurs rundt om Nordstjernen som 

viserne i et ur, er 8.5º eller 34 minutter forsinket i sin omdrejning på Blåvand i forhold til 

den samtidige tilstand på Ottenby. Det kræver derfor ikke nødvendigvis den store 

tidssans og det extremt skarpsindige blik at fornemme forskellen. Hvis de nat-trækkende 

fugle navigerede efter stjernerne, havde de således fine betingelser for at kunne registrere 

en forflytning og kompensere for den. 

 

I første omgang gik det ret galt. Den flyver, som jeg havde hyret i Esbjerg Lufthavn til at 

flyve Blåvands-fuglene til Øland – og Ølands-fuglene retur til Blåvand (Esbjerg) – blev 

forsinket af emsige toldere og veterinærer i Malmø (typisk svensk), og da han endelig 

kom til Øland og Borgholm Flygfält, var det blevet tåget. Jeg kunne høre ham deroppe i 

skyerne, men ned kom han bare ikke. Han vendte om og tog tilbage til Danmark med sin 

dyrebare last, og den fattige student J. Rabøl var blevet 1000 kr. fattigere. Det var mange 

penge dengang. Ret så heroisk – jeg troede jo på sagen - overtalte jeg flyveren til et nyt 

forsøg, med nye fugle fra Blåvand, og for en ned-pruttet pris på ‖kun‖ 800 kr. Denne 

gang lykkedes det. Flyveren trodsede svenskerne, kom frem og afleverede sine fugle, og 

fik andre fugle med tilbage til Blåvand. Bo Netterstrøm fangede og testede fuglene i 

Blåvand. 

 

Spørgsmålet var – inspireret af Perdeck og hans forflyttede Stære - om de unge fugle på 

deres første efterårstræk (kun) kompas-orienterer eller om de koordinat-navigerer. 

Hollænderen A.C. Perdeck flyttede 1000-vis af Stære fanget og ringmærket i Holland om 

efteråret til Svejts. Senere lavede han også en meget mindre omtalt forflytning til 

Barcelona. De hollandske gennem-trækkere overvintrer normalt i Kanal-egnene – mest 

S-England og N-Frankrig men også Holland/Belgien. Genfund af de ringmærkede til 

Svejts forflyttede Stære viste – populært sagt og ifølge den fremherskende myte – at de 

gamle Stære navigerede tilbage mod NV og N mod deres normale vinterkvarter, medens 

de unge Stære mestendels blev fundet mod VSV, hvad der medførte den meget rimelige 

konklusion, at de unge Stære ikke kunne navigere mod deres vinterkvarter og at deres 

første efterårstræk var programmeret som kompas-orientering mod VSV. Som påvist af 

mig ved flere lejligheder krakelerer denne firkantede opfattelse dog i nogen udstrækning 

ved nærmere betragtninger (se senere). 
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Med en vis basis i genfund af ringmærkede fugle forventede jeg, at Havesangere, 

Rødstjerte og Brogede Fluesnappere fanget ved Blåvand om efteråret var norske 

ynglefugle først på vej mod SSØ til Danmark og Nordtyskland, herfra bøjende af mod 

SV til Spanien, og så herfra tagende kursen mod SSØ til vinterkvarteret i Ghana og 

Nigeria. 

 

Hvis de unge fugle kompas-orienterede, skulle de være SSØ-orienterede både på 

fangststedet Blåvand og på tilflytningstedet Ottenby. Hvis de koordinat-navigerede mod 

et intermediært mål i Tyskland burde de derimod være SV-orienterede efter forflytningen 

til Ottenby. Hvis de derimod navigerede mod vinterkvarteret burde være ca. S til SSV-

orienterede både i Blåvand og stort set det samme – en anelse vestligere - efter 

forflytningen på Ottenby.      

 

Fokus var på Havesangerne fanget i Blåvand. Ved hjælp af en ikke ganske dirkefri 

data-behandling lykkedes det mig at påvise, at den SSØ-lige tragt-orientering ved 

Blåvand var forskellig fra den SV-lige orientering på Ottenby (Rabøl 1969b). Forskellen 

var statistisk signifikant for de noget manipulerede Chi-square tests. Set i bagspejlet er 

jeg ikke så stolt over den valgte data-behandling, men kendskabet til cirkel-statistik var 

ikke så udbredt i disse tider. Batschelet (1965) var ganske ny, og først året efter lærte jeg 

den at kende. Havde jeg valgt at fokusere på samtlige forsøg med en beregnet 

gennemsnitsretning pr. fugl og uden hensyn til de enkelte fugles concentrationer, var jeg 

endt med en sample mean vector for Blåvands-fuglene på 177º- 0.623*** (n = 19), og for 

Ølands-forflytningerne på 194º – 0.405* (n = 21). Forskellen på 17º grader er ganske 

givet ikke statistisk signifikant. Det samme gælder for de to sub-set med en concentration 

(hos de enkelte fugle) på mindst 0.20. Her er sample mean vectorerne henholdsvis 165º – 

0.667* (n = 10) og 200º – 0.652* (n = 10). Jeg har ikke testet om forskellen på 35º er 

signifikant, men den ligger i hvert fald og tipper omkring, hvad man kan stole på.  

 

Gærdesangerne og de Rødryggede Tornskader fanget i Ottenby viste i princippet de 

samme kompenserende tendenser: Ved Ottenby og Blåvand var gennemsnitsretningerne 

henholdsvis 184º og 169º (Gærdesanger), og 171º og 146º (Tornskade). Selv om 

forskellene ikke var signifikante, gik de i den rigtige, d.v.s. den kompenserende retning. 

 

Der var således basis for entusiasme og vilje til at fortsætte tragt-forsøgene og de 

geografiske forflytninger, og stridsmanden/kværulanten J. Rabøl havde det herligt: Jeg 

var røget ind i et nyt minefelt. Først havde jeg sat mig op mod de danske autoriteter og 

proklameret eksistensen og signifikansen af et aktivt modvindstræk. Nu satte jeg mig op 

mod den resterende verdens autoriteter, der havde generaliseret Perdecks Stære-forsøg 

til, at unge fugle ikke kan navigere – og slet ikke mod et sted, hvor de ikke havde været 

før.   

 

 

 

11. Antallet af uafhængige hop i tragten 

 

I 1969-artiklen havde jeg ikke nogen eksakt oversættelses-nøgle, der kunne transformere 

graden af blæk-sværtning (det mere eller mindre sammensmeltede antal blæk-spor på 

trækpapiret) til antal hop af trækfuglen i tragten. Derfor havde jeg heller ikke noget 

eksakt mål for spredningen af retninger omkring gennemsnitsretningen. 
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Jeg inddelte træk-papiret i 16 sektorer a 22.5º og graden af sværtning i hver af disse blev 

bedømt i en skala fra 1 til 10. Jeg gik ud fra – men havde ikke noget egentlig belæg for 

det – at skalaen var logaritmisk, og at hver følgende sværtnings-grad omsat til aktivitet 

(antal hop) ville fremgå af den foregående ved multiplikation med en konstant på 1.4. 

Den eksakte størrelse af dette tal var rent sjus, men ideen om en logaritmisk farve skala 

var i princippet logisk nok. Med basis i konstanten på 1.4 og sværtnings-graden i hver 

sektor kunne jeg nu for hver fugl beregne den relative aktivitet i hver sektor og derefter 

en gennemsnitsretning og en R/S-procent (jeg havde stadig ikke lært at det hed 

koncentrationen af en gennemsnitsvektor). Det gav så mulighed for eventuelt at fravælge 

fugle med stor retnings-spredning (= lave R/S procenter). Jeg prøvede mig her frem med 

0.18 og 0.22 som rimelige nedre-grænser for accept. Men helt eksakt var det jo ikke, og 

det måske største problem var, at det sande antal hop var ukendt, og det blev anset for et 

problem efterhånden som kendskabet til og brugen af cirkel-statistik (Batschelet 1965) 

blev udbredt.  

 

I en artikel (Rabøl 1970a) beskriver jeg nu de næste nødvendige skridt. I stedet for blæk 

brugte jeg eosin, der kunne ekstraheres ud af trækpapiret og omsættes til et mål for 

koncentrationen i væsken, hvor igennem jeg fandt en sammenhæng mellem antal hop og 

farveskalaen fra 1 til 10; jeg havde lavet et lille kikhul ind i tragten og kunne tælle 

antallet af hop. Som tidligere gættet på viste sammenhængen sig at være logaritmisk. Der 

kom en ret linie frem ved et plot på semi-logaritmisk papir. Blot var en konstant på 1.7 

mere passende end en på 1.4. 

 

I mellemtiden havde jeg også lært, at R/S-procenten skulle hedde koncentrationen, r og 

både denne og det samlede antal hop, n kunne nu beregnes. Det gav mulighed for at teste 

individ-gennemsnitsvektorens statistiske signifikans, eller sagt på jævnt dansk og lettere 

upræcist, om man kunne stole på forløbet af den beregnede gennemsnitsretning af 

fuglens aktivitet. Ifølge Batschelet skulle man beregne z = n gange r² (kaldet Rayleigh-

testet), og var z over 3, var der mindre end 5% sandsynlighed for at man ikke kunne stole 

på gennemsnitsretningen (for nu at sige det matematisk upræcist), og så kunne den 

accepteres/godkendes. 

 

Men det var ikke nok. Der var stadig en formel indvending tilbage; et givet hop må ikke 

retningspåvirke det/de efterfølgende hop. Der skal være en iboende uafhængighed 

mellem hoppene som så udmærket indset og argumenteret for af amerikaneren med det 

pompøse navn W.J. Hamilton III (1966). Jeg estimerede mig frem til, at det for mine 

forsøg gjaldt, at der i hvert fald var uafhængighed mellem et givet hop og hoppet to trin 

længere fremme, og udtrykket for z i Rayleigh-testet derfor kunne skønnes til at være ½ 

n r². Jeg havde nu en metode til at beregne en gennemsnitsretning for hver fugl og et 

rimelig objektivt statistisk test, der afgjorde, om jeg kunne stole på og inkludere denne 

retning.  

 

For en gruppe på mere end 20 Havesangere og Rødstjerte sammenlignede jeg nu for hver 

fugl orienteringen bedømt ved hjælp af tre forskellige metoder: 1) Et simpelt 

retningsskøn og et skøn over størrelsesordenen af koncentrationen og (dermed) 

‖godheden‖ af den skønnede gennemsnitsretning, 2) metoden fra Rabøl (1969) med en 

konstant på 1.4 og en minimum-koncentration på 0.18 for accept af 

gennemsnitsretningen, og 3) den nys udviklede metode med en konstant på 1.7 og en 
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sandsynlighed på under 5% (Rayleight-testet) for, at koncentrationen var stor nok til, at 

man kunne fæstne lid til gennemsnitsretningen. 

 

Hvis vi ser på gruppens gennemsnitsvektor – baseret på de accepterede individuelle 

gennemsnitsretninger - var der ingen afgørende forskel på de tre metoder. De ligger 

meget tæt, henholdsvis: 1) 4º - 0.870, 2) 9º - 0.813, og 3) 8º - 0.833. Antallet af individer, 

der blev accepteret, var også næsten ens: 17, 16 og 19.  

 

Det virker altså ret så ligegyldigt, hvilken metode man bruger, så hvorfor bruge den 

besværlige 3), når den nemme 1) giver det samme. Jeg går derfor i løbet af nogle år over 

til at bruge 1). Der er jo ingen grund til at plage sig selv unødvendigt, og hvis andre 

forskere synes, at metode 3) eller lignende er mere videnskabelig og objektiv så dem om 

det. Deres henvisning til at de har talt antallet af streger som basis for beregningen af en 

gennemsnitsvektor kan generelt ikke være rigtig. Ved blot nogen aktivitet flyder 

stregerne sammen til en gang mos, så i bedste fald har de grov-skønnet antallet af 

streger, og så er de ikke meget mere eksakte end jeg er. 

 

Næsten før den mest eksakte analyse-procedure og statistiske behandling er indført, dør 

den derfor ud igen. Steve Emlen bruger den i noget tid, men han frustrerer tilsyneladende 

i samarbejdet med Wiltschkøerne og er snart på vej ud af orienterings-forskningen og går 

over til at studere social adfærd hos Hvidpandede Biædere i Afrika. Den anden store 

orienterings-komet, Wolfgang Wiltschko når aldrig så langt med fortolkningerne af 

trækadfærden i det klodsede 8-kantede Frankfurt-bur. Han laver slet ikke statistik på de 

enkelte fugle, men kasserer blot alle gennemsnitsvektorer baseret på mindre end 40 

siddepinds-registreringer pr. nat. Koncentrationen af den enkelte fugls aktivitet 

interesserer ham ikke. Den kan være så lav som 0.01. Blot antallet af registreringer er 

over 40 så opfattes den som god nok og inkluderes i gruppen og beregningen af gruppe-

gennemsnitsvektoren. Det blev han i øvrigt kritiseret en del for, for i starten troede ingen 

på magnetisk orientering, og slet ikke når den var så lav-koncentreret som den så oftest er 

for den individuelle aktivitet i det 8-kantede bur. Men Wolfgang er enten tykhudet eller 

også er han (tillige) klog nok til at indse, at det er lige meget, blot gruppe 

gennemsnitsvektoren er statistisk signifikant – og det har han meget ret i.  

 

 

 

12. De næste geografiske forflytninger m.v. 

I efteråret 1969 (Rabøl 1970b) fortsætter jeg med geografiske forflytninger. 

 

(1) I august er jeg i Hanstholm, Jyllands NV-hjørne. Jeg bor hos plantør Mortensens i 

Tved (Poul Halds forældre) og kører hver morgen på Vespa-en ud til fyr-haverne ved 

Hanstholm, hvor jeg har sat net op. I to omgange (14 og 24 August) flytter jeg Løv- og 

Havesangere mod ØSØ-SØ til Dueodde, Bornholms SØ-hjørne. Det er en forflytning 

6.5º mod Ø og 2º mod S, i alt 475 km. Først går turen til Ålborg Lufthavn på scooter med 

fuglene bag på i en kasse med spande. Så flyves over Kastrup til København og derfra til 

Rønne og videre med taxi til Dueodde. Her har jeg i forvejen været ovre med tragte og 

andet udstyr og lagret det op i et gammelt sirenehus ude i klitterne sydøst for det lange 

fyrtårn. Den ene af gangene flyver vi fra klart vejr i Ålborg ind i et frontsystem over 

Kattegat. I København regner det løs og først over Smygehuk kommer vi gennem 

skydækket ind i solskinnet igen. Jeg når lige at få afsluttet forsøgene i Dueodde før 
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skyerne og regnen kommer. Der var spænding på. En af gangene så og hørte jeg også om 

natten efter forsøgene en lysende vandret vandrende ildkugle ude over vandet øst for 

Dueodde. Det må have været en meteor. 

 

Begge arter er signifikant Ø-orienterede ved Hanstholm, men jeg får kløjset en del i 

præsentationen af især Løvsangerne ved at slå samtlige forsøg fra 12 til 23 August i 

Hanstholm sammen. Det samme bliver gjort for Løvsangerne på Dueodde 14 og 24 

august (Rabøl 1970b). 

 

Grunden til, at dette var dumt, er, at orienteringen først på efteråret og først i træktiden 

har et stærkt evt. dominerende islæt af omvendt orientering. Det får jeg siden at se i 

adskillige forsøg med flere arter af langdistance-trækkere. Efterhånden bliver 

orienteringen så mere rettet i normaltrækretningen – ofte efter et mere eller mindre jævnt 

skift med uret. Hvis man ikke tager hensyn til dette (naturlige) skift bliver grundlaget for 

at bedømme om der sker en kompensation for forflytningen mudret.  

 

I nætterne forud for forflytningerne 14 og 24 august er Hanstholm-Løvsangerne 

orienterede mod henholdsvis ØNØ og SØ. Dueodde-orienteringen 14 august var rettet 

mod NNØ-NØ, medens de 4 sene Løvsangere testet på Dueodde 24 august viser 

overvejende normal-orientering (3 i S – hvoraf en med ringe aktivitet, og 1 i Ø). Som det 

fremgår viser Dueodde-fuglene derfor klar kompensering både 14 august og 24 august – 

og den første kompensation er ‖bagud‖, medens den sidste er fremad i trækruten.  

 

Der bliver kun flyttet Havesangere 24 august, og Ø-orienteringen ved Hanstholm gælder 

for fugle fanget i hele den forudgående periode fra 16 til 23 august. Indskrænker vi os til 

forsøgene fra 21 og 23 august (alle fangster fra 21 august) er orienteringen rettet mod 

ØSØ-SØ, medens den forud i nætterne 16 til 18 august var ovre i NØ-ØNØ. Dueodde-

orienteringen 24 august (af fugle fanget på Hanstholm 21 og især 24 august) er rettet 

mod SV-VSV og dermed klart kompenserende i forhold den just forudgående 

Hanstholm-orientering.  

 

I oversigterne over tragt-forflytnings-forsøgene (Rabøl & Thorup 2001, Thorup & Rabøl 

2007) burde vi ha foretaget disse ændringer – men det blev de altså ikke med nogle 

uskønne og dis-informerende resultater til følge. 

 

(2) I september samme år fortsætter jeg til Skagen og flytter i to omgange Rødstjerte og 

Havesangere fanget her til S-Langeland (330 km og 3º S). Før forflytningen er fuglene 

SØ-orienterede, og efter forflytningen NNØ-NØ-orienterede, så det ser klart 

kompenserende ud. Denne gang har jeg udskiftet scooteren med et Folkevognsrugbrød, 

og jeg bor og overnatter i Frederikshavn på et marinbiologisk kursus og kører hver 

morgen til Skagen, hvor nettene er sat op i Ellekrattet. Forsøg laves i to omgange ved 

Jerup N for Strandby. 

 

(3) 14 Rødstjerte og Havesangere fanget på Skagen 17 september flyttes til København 

næste dag og de fleste anbringes i en 8 timers faseforskudt lys/mørke-rytme (mørke 

0200 – 1400). Andre fugle er kontroller med nat fra 1800 til 0600. 5 oktober flyttes 

fuglene til Tisvilde. Både kontroller og exp.s er SSØ-orienterede, og der er således ikke 

tegn på stjerne-navigation 120º mod Ø til Ø-Sibirien. Hvis fuglene opfatter 

faseforskydningen som en geografisk forflytning skal de være V-orienterede i et plant 

system og NV-orienterede hvis de tager storcirklen mod Europa. Faktisk har jeg allerede 
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året før lavet et lignende forsøg om foråret med Hesselø-fugle, der blev faseforskudt 8 

timer den anden vej til et sted i Alberta, Canada. Disse fugle var NNØ-orienterede, 

medens kontrollerne var N-orienterede. Resultatet er svært at tyde: Storcirkel-kursen 

mod Danmark er NNØ-NØ, så det ku det jo være, men det ku også være den samme 

orientering som hos kontrollerne. Sammenholdt med de først omtalte forsøg er det dog 

den sidste fortolkning, der forekommer mest oplagt. I min 1988-bog (side 45-46, Fig.36) 

har jeg været inde på nogle lignende tanker (der vist stammer fra Emlen og Keeton), at 

faseforskydninger i Brevduers indre ur kan bruges til at finde ud af om, duerne navigerer 

efter Solen, eller de kun bruger denne som et kompas. Det udtænkte forsøg tyder helt 

klart på det sidste, men som med stjernerne kan man formentlig ikke gennem en 

faseforskydning af det indre ur bilde fuglen ind, at den er forflyttet geografisk. Hvis 

fuglene bruger tiden på et indre ur til at bestemme om de er Ø eller V for et ønsket mål, 

så må denne tid være ustilbar, for systemet virker ikke, hvis klokken drifter og snart 

falder i hak med stedlig tid. 

 

(4) I kapitlet Trækvillighed – hvad det så end er og betyder har jeg kort omtalt nogle 

forsøg med to Rødstjerte på Chr.ø. I filen Rstj har jeg skrevet følgende:  

 

Et muligt navigatorisk respons af en Rødstjert på forårstrækket 

 

I foråret 1978 lavede jeg forsøg med to Rødstjerte fanget som trækgæster på Chr.ø. De 

stod i hvert sit bur med frit udsyn på bakken ved Slottet, og burene var orienteret med 

den lange ende N/S. Der var fire siddepinde på tværs øverst i buret, og fotocelle-

recording (Miniscript Z skriver) langs både den N- og S-ligste pind. Så der blev 

registreret både N- og S-aktivitet og derfor også total aktivitet (antal streger i 6 min.s 

perioder). Der er her set på total aktivitet. En han stod uafbrudt i bur fra 4 maj til 4 juni 

inkl. med manglende recording 7 maj og 0 akt. 22 maj, i alt n = 30. En hun stod i fra 18 

maj til 3 juni inkl., i alt n = 16. 

 

Forsøgene er omtalt i rapporten Rabøl, J. 1989: Influence of weather, especially 

wind(direction), on the outdoor migratory activity of caged Redstarts Phoenicurus 

phoenicurus, Robins Erithacus rubecula, and Garden Warblers Sylvia borin. – 

Institute of Population Biology, Copenhagen. Heri fremgår, at der blev registreret to 

“slags” aktivitet: 1) the late evening/early night peak og 2) the midnight activity i de 2 

timer omkring midnat. Der er her fokuseret på starten af 1), der som oftest - efter en 

forudgående lang periode med 0 akt. - pludselig går heftigt i gang. D.v.s. der er næsten 

altid en skarp, velmarkeret start. 

 

Den interessante observation er nu, at hunnen starter tidligere og tidligere – faktisk ca. 

7 min. tidligere hver dag (baseret på regression) til trods for at solnedgangen falder 

senere og senere med i snit 1.5 min. pr. Dag. Så i forhold til solnedgangen starter 

aktiviteten altså hver aften ca. 8.5 min. tidligere end foregående aften). 

 

Hannen starter i snit (regression) 0.6 min. senere hver dag. På forhånd ville jeg 

forvente en mixtur af indflydelse på aktivitets-start fra både dato og 

solnedgangstidspunkt – og det viser hannen så også. Men hunnen opfører sig klart nok 

remarkabelt, og der melder sig spørgsmålet om hvorfor. 1) Er starten f.eks. koblet til 

aktiviteten/træk-motivationen, således at stor aktivitet er bound til at give tidlig start, 

eller 2) er der tale om et navigatorisk Ø/V response, hvor den tidligere og tidligere start 
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kan tages som et udtryk for en kompenserende Ø-komponent i orienteringen (fuglen er i 

uligevægt på Ø/V-aksen/longituden).  

 

Hunnen viser en stærkt stigende aktivitet i løbet af perioden med en corr.coeff. på +0.88. 

Den tilsvarende corr.coeff. mellem dato og aktivitets-start er -0.88. Endelig er koblingen 

mellem aktivitet og aktivitets-start -0.85. Regner vi den partielle corr.coeff. ud mellem 

disse to sidstnævnte efter eliminering af dato får en helt insignificant corr.coeff. på -0.35. 

 

Hannen viser ikke nogen significant kobling mellem start for aktivitet og aktivitetens 

størrelse. Corr.coeff. er -0.34, så det tyder som den partielle corr.coeff. for hunnen på, at 

hypotese 1) ovenfor ikke frugtbar. Men naturligvis er dette ikke nødvendigvis noget bevis 

for, at 2) er sand.   

 

7 min. svarer til 1.75 degrees longitude, which on 55 degrees N corresponds to 159.28 

km. In course of the 16 days and nights this means an easterly displacement on 28 

degrees to about 43ºE, hvad der er lidt Ø for både Moskva og Archangelsk. This seems 

rather unrealistic, but perhaps the reaction should not be considered so directly/linearly. 

Unfortunately we do not know the orientation of the birds, only the activities on the N- 

and S-sticks, including of course the N-ratio of the total activity.   

 

Jeg har kikket lidt nærmere på hannens aktivitet for at se, om der er positive kobling 

mellem tidlig trækstart og stor aktivitet: Det er der faktisk. Start i forhold til solnedgang 

og total-N viser en r på -0.63 (n = 30, P < 0.001). Men hunnen starter så meget tidligere 

hver dag, at det ikke bare virker rimeligt at forklare det med den høje kobling mellem 

aktivitets-start og N. Men da noget af forklaringen – say 15-35% - måske er at finde her, 

reducerer det graden af Ø-lighed med måske flere minutter. 

 

 

(5) I en oversigtsartikel (Rabøl & Petersen 1971) sammenligner vi 1969-forsøgene 

Hanstholm/Dueodde og Skagen/S-Langeland med samtidige forsøg i Blåvand og på 

Hesselø. 

 

I denne tidlige noget data-behandlings-experimenterende fase af orienteringsforsøg 

præsenterer jeg materialerne på en ny måde: Indenfor gruppen af fugle for en given 

nat/periode summeres alle individernes bidrag i de 16 retnings-sektioner og der beregnes 

en fælles såkaldt populations gennemsnitsvektor. Denne fremgangsmåde er ikke for 

smart: Fuglenes bidrag til denne vektor er ligefrem proportionalt med antallet af hop, så 

meget aktive fugle vægtes mest. Det er godt for noget men mestendels skidt. Mere 

fornuftigt ville det have været at individ-vægte med kvadratroden eller logaritmen til 

antallet af hop. Men så langt kommer jeg aldrig. Metoden skrinlægges i fremtidige 

præsentationer. 

 

Der er pæn konsistens mellem orienteringen de seks steder. 

 

Orienteringen af Havesangere på Hanstholm 17 og 18 august er rettet mod NØ og på 

Hesselø 12 til 17 aug. VNV. Med lidt god vilje ligner det kompenserende orientering – 

lidt tilbage i trækruten - af fugle fra samme population.  
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I september laves der forsøg med Havesanger på både Blåvand og Hesselø, og denne 

falder ud (SØ på Blåvand og S på Hesselø) i rimelig pæn overensstemmelse med den 

samtidige SØ-lige orientering på Skagen. 

 

(6) I efteråret 1970 drog jeg til S-Norge, nærmere betegnet til Akerøy i udkanten af 

Oslofjorden, hvor nordmændene dengang havde en fuglestation, der var bemandet i 

nogle sæsoner. Formålet med mit forsøg var at fange Afrika-trækkere og dele dem i to 

grupper og flytte dem til Blåvand og Christiansø, og så beholde dem der i nogle uger og 

tragt-teste dem med mellemrum. Hvad jeg håbede på at se var et medurs-skift i 

orienteringen med tiden fra NNØ til SSØ ved Blåvand, og et modurs-skift fra NV til SSV 

på Christiansø i takt med at målområdet vandrede ned gennem det sydlige Skandinavien 

og N-Tyskland (Fig.10). 

 

 
Figur 10: Forventet trækbælte og to målområder 

 

Det var et meget vovet og ambitiøst forsøg, der næsten kun kunne gå galt. Der var for 

mange ting, der skulle klappe samtidigt. Hypotesen om de unge fugles navigation mod 

det vandrende målområde blev så sandelig sat på en hård prøve og spændt til 

bristepunktet. 

 

Det holdt også hårdt undervejs. På landevejen N for Göteborg faldt jeg i søvn over rattet 

og blev vækket af en tudende modkørende lastbil med det lange lys på. På Akerøya var 

der meget få fugle, og flinke og hjælpsomme Gunnar Lid faldt i søvn i solen kun iført 

hvide underbukser efter indtagelsen af en flaske snaps, så jeg måtte ruske den sol- og 

alkohol-forbrændte nordmand vågen, da vi skulle hjem og i mørket finde frem til Birger 
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Andersen inde på fastlandet. Birger havde fanget extra fugle til mig; fugle som jeg 

absolut behøvede for at have nok til forsøget. Det var ikke sidste gang Gunnar drak for 

meget. Mange år efter fandt man en tom båd oppe ved Lofoten uden Gunnar i, så han er 

formentlig drattet over bord i en usalig brandert. Det var sørgeligt med Gunnar. Som det 

senere var med Ole Lomholt, men det er en ganske anden historie, som ikke har med 

fugle og sprut men med gravehvepse og sprut at gøre.  

 

Nå, men forsøgene gik godt – ja, faktisk meget godt, da fuglene stort set præsterede som 

forventet (Fig.11).  

 

 
Figur 11: Hver prik viser trækretningen af en fugl på Blåvand og Chr.ø efter forflytningen fra 

Akerøya 

 

 

Ved Blåvand var fuglene i forsøg 25 og 29 august samt 7 og 22 september. Orienteringen 

var signifikant alle fire gange og rettet mod henholdsvis NNØ, ØNØ, ØNØ-Ø og SØ, 

d.v.s. skiftet er stort set jævnt. På Christiansø var der ikke rigtig forskel på 

orienteringerne 25 og 30 august og 7 september, men alle nætterne er den V-lig, og 30 

august er den signifikant (summen af de tre nætter er også signifikant).  

 

Inden jeg får hvilet mig for meget på laurbærbladene, fremkommer Wolfgang Wiltschko 

imidlertid med en anden fortolkningsmulighed. Jeg havde sendt ham data til kommentar 
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før publikationen, og hans logiske og alternative tolkning får en fremtrædende plads i 

artiklen. Her viser jeg et typisk karaktertræk i den Rabølske måde at være på: Jeg er ikke 

interesseret i at føre mig ensidigt frem og tilsløre/frasortere anden information og andre 

muligheder. Jeg er interesseret i at forstå og fremføre, hvordan tingene hænger sammen 

og – om nødvendigt – fremhæve kompleksiteten. Det er den virkelige verden der har 

interesse og ikke mit (og stamme-frændernes) personlige univers. Som jeg senere fandt 

ud af, er dette ikke en typisk forsker-adfærd. 

 

Hvad var det så Wolfgang påpegede: Jo – de observerede retningsskift kunne også 

skyldes en hybrid-orientering mellem en vektor i en S-lig normaltræk-retning fastlagt 

som kompas-orientering og så en navigations-vektor rettet tilbage mod fangststedet. 

Navigations-vektoren skulle så med tiden aftage i styrke. Denne model tillod, at den unge 

trækfugl kun navigerede mod en position, som den tidligere havde besøgt (fangststedet), 

medens den undgik den kætterske ide om navigation mod et vandrende målområdet, 

d.v.s. navigation mod positioner som ungfuglen ikke tidligere havde besøgt. Ifølge det 

som noget finurligt kaldes ‖conventional wisdom‖ kan dette sidste ikke lade sig gøre – 

og det er sikkert korrekt i nogle sammenhænge afhængigt af de implicitte antagelser, 

medens det er det rene vås i andre sammenhænge. Men de fleste forskere er jo 

konventionelle, og loyaliteten overfor stamme-lovene er alfa og omega. Det vender vi 

tilbage til. Mange gange. 

 

Som vi også senere skal se, forsøgte jeg i nye forflytninger at bruge en behandlings-

procedure, der gav praktisk mulighed for skelnen mellem udfald hidrørende fra de to 

hypoteser.  

 

(7) Rabøl (1972) omtaler også nogle forårsforflytninger mellem Christiansø og Tisvilde i 

Nordsjælland. Resultaterne er noget mudrede, hvilket bl.a. nok skyldtes utilstrækkelig 

fodring af fuglene i en vis fase. Dette er så en anden typisk Rabølhed: Alle 

forsøgsresultater bør publiceres, ikke kun sådanne der falder klart ud og/eller bekræfter 

den p.t. dominerende hypotese.  

 

(8) Sammenholder vi disse første forflytnings-forsøg fra efterårene 1968, 1969 og 1970 

tegner der sig et nogenlunde klart omend ikke altid statistisk signifikant mønster: Unge 

lang-distance trækfugle kompenserer for en naturlig eller menneske-skabt geografisk 

forflytning – og kompensationen er rettet mod et ikke for fjernt sted på trækruten. Dette 

sted kalder jeg for et målområde, og trækruten tænkes programmeret som gradient-

navigation mod et målområde, der i årets løb gennemvandrer trækruten. For denne 

kategori af trækfugle – og for tragt-forsøg – får man således nogle andre resultater end 

for de unge Stære i Perdecks klassiske forsøg.  

 

 

 

13. Sjældne fugles orientering 

Som de fleste fuglekikkere fattede jeg straks fra starten af interesse for sjældne fugle, 

men allerede meget tidligt i 1960-erne er det disses forekomst-mønstre mere end 

observationen/afkrydsningen i sig selv, der interesserer mig. Forekomstmønstre kan 

nemlig sige noget om orienterings-systemet. 
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Tidskriftet ‖British Birds‖ var tidligt ude med detaljerede observations-data fra de mange 

britiske fuglestationer og obs.poster, der (dengang) lå klattet rundt langs kysterne, og selv 

om Storbrittanien ikke er så stort endda, viste der sig klare mønstre for mange arter – 

især af de såkaldte sub-rarities (Høgesanger, Lille Fluesnapper o.l.), hvilken betegnelse 

jeg fordanskede til små-sjældenheder og fulgte op på i dansk regi med artikler i 

‖Feltornitologen‖. Små-sjældenheder er mere almindelige end egentlige sjældenheder, så 

for dem opdager man lettere evt. tendenser og forekomstmønstre.  

 

I modsætningen til britterne – der jo kun forstår engelsk og (i hvert fald dengang) kun 

interesserede sig for britiske forekomster – fulgte jeg også med i, hvad der skete i Norden 

og på Helgoland, så det gav mig en fordel og et forspring med hensyn til at syntetisere 

data og forstå årsagerne til forekomst-mønstrene. 

 

Britterne med Kenneth Williamson som den ledende guru opfattede nærmest 

(små)sjældenheds-forekomsterne i Storbrittanien som resultatet af kombineret dis-

orientering/tilfældig omstrejfen og vinddrift, men allerede tidligt – og det kom ud i en 

artikel i ‖British Birds‖ – indså jeg (Rabøl 1969c), at der lå aktiv fejl-orientering bag, 

og at vinddrift blot var noget sekundært, der evt. kunne forstærke tendenserne.  

 

I BB-artiklen viste jeg, at mønstrene af efterårs-forekomsterne i Storbrittanien indenfor 

de to arts-par 1) Lundsanger og Nordsanger og 2) Hvidbrynet Løvsanger og 

Fuglekongesanger er forskudt N/S i forhold til hinanden og at dette må forstås som 

resultatet af et aktivt, omvendt træk i en ca. vestlig retning: Det kunne ikke bare være 

resultatet af tilfældig omstrejfen og vinddrift. Omvendt træk betyder træk i en retning 

(ca.) modsat normal-trækretningen, der formodes at være østlig (senere skiftende i mere 

sydlig retning) for de vestlige bestande af de fire arter, der blev analyseret på. 

 

I 1975b og 1976 følger jeg op med to ny sjældenheds-artikler i Feltornithologen og 

DOFT. I den første identificeres de generelle årsager til at en bestemt art sjældenhed 

forekommer på et givet sted. Trækfugle optræder hyppigere end standfugle, og 

sjældenheder ses især ved kysterne af (på øer i) større havområder. Forklaringen på det 

sidste er, at omkredsen/kystlængden er forholdsvis lille ved et stort hav, hvad der (alt 

andet lige) giver en større koncentration af fugle, herunder sjældenheder, langs kysterne 

af et stort hav.  

 

Afstanden til yngleområdet og retningen mod yngleområdet i forhold til 

normaltrækretningen spiller også – og naturligvis - en vigtig rolle. Markpiberen ses 

således især i SØ-England, der ligger nærmest yngleområderne i Europa, og mest direkte 

for de nordlige bestande med en SSV-lig normaltrækretning i forbindelse med vinddrift i 

SØ-vinde. 

 

For Høgesanger og Lille Fluesnapper – der har stort set samme yngleudbredelse i Øst-

Europa men forskellige vinterkvarterer i Ø-Afrika og Indien – vises meget 

overbevisende, at forekomst-områderne i Storbrittanien passer med de omvendte 

trækretninger mod henholdsvis NV-NNV og VNV. Der ses således flest Høgesangere i 

Skotland (især Shetland) og flest Lille Fluesnapper midt på den engelske østkyst. For 

Hvidbrynet Løvsanger og Fuglekongesanger omtales at indfaldsvejen i NV-Europa synes 

at være SV-VSV rettet, og at denne kurs i hvert fald for sidstnævnte passer med omvendt 

orientering langs en storcirkel (som først konstateret af englænderen K.B. Rooke i 

1966). Det typiske forløb er, at N- og V-europæiske Fuglekongesangerne dukker først op 
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i det sydlige Finland og det midterste Skandinavien og så en 2-3 uger senere mod SV-

VSV i det sydlige Storbrittanien (Fig.12 til venstre). 

 

 
Figur 12: Sydvestlig trækbølge i N-Europa af Fuglekongesanger i efteråret 1968. Til højre ses nogle 

omvendte storcirkel-forløb fra tre steder i det vestlige yngleområde mod to steder i vinterkvarteret 

 

Dette omvendte storcirkel-træk af Fuglekongesangeren er i fokus i 1976 artiklen. Den 

nærmeste vej mellem to punkter på jordoverfladen beskrives af en såkaldt storcirkel. 

Storcirkel-retningen fra det sydlige Skandinavien/Storbrittanien gennem de vestlige 

yngleområder, og trækruten mod vinterkvarteret i Kina/Vietnam af Fuglekongesangeren 

er således NØ-ØNØ, så når man bruger betegnelsen storcirkel-orientering underforstår 

man en navigations-proces, der fastlægger denne retning. Omvendt storcirkel-

orientering betyder så, at Fuglekongesangere, der er nået frem til Norden/Storbrittanien 

(derudover) laver en 180º fejl, d.v.s. orienterer sig og trækker mod SV-VSV (Fig.12 til 

højre). 

 

I 1976 artiklen viser jeg, at de europæiske Fuglekongesangeres orienterings-system ikke 

kan være baseret i simpel omvendt kompas-orientering og heller ikke i omvendt plan-

navigation (plan-navigation foregår i en to-dimensionelt flade, medens storcirkel-

navigation foregår på en tre-dimensionel kugleoverflade). Jeg viser også, at en del af 

sydligheden i den observerede indfaldsvej til/i Europa formentlig skyldes over-

dødelighed på den nordlige flanke af det omvendte træk. Desuden at den senere 

forekomst mod SV (også) har rod i stokastiske processer omkring fastlæggelsen af den 

omvendte orientering. 

 

1976-artiklen er en vigtig og logisk udvikling i forståelsen af centrale dele af 

sjældenheders fejl-orientering, men som konkluderet i Rabøl (1978b) og også i 1988-

bogen er omvendt storcirkel-navigation formentlig et tilsyneladende, ikke- 

eksisterende fantom. Trækruter følger i hvert fald i nogle tilfælde en omtrentlig 

storcirkel kurs, men det er ikke noget bevis for, at de er programmeret som en kæde af 

træktrin programmeret som gradient-navigation følgende en storcirkel . 
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Den vigtigste indsigt er, at forløbet af fejl-slagen orientering set i relation til forløbet af 

det normale trækforløb kan sammenlignes med at have flere ligninger med flere 

ubekendte, hvad der giver øgede muligheder for at identificere både orienterings-system 

(kompas-orientering eller gradient-navigation) og orienterings-kilden (solen, stjernerne, 

eller jordmagnetismen). Vi har altså en analog situation til orienteringen efter en reel 

eller simuleret forflytning. Forskellen er især, at det ene er et naturligt og det andet et 

menneskeskabt ‖experiment‖.   

 

Den næste, egentlige sjældenheds-artikel jeg skriver er Rabøl (1985), der handler om 

tragt-orienteringen af de trækfugle, der dukker op på Færøerne om efteråret. Færøerne 

ligger langt udenfor de normale trækruter mellem Europa og Afrika, så i en vis forstand 

er næsten alle trækfugle-arter, der dukker op deroppe at betegne og betragte som 

sjældenheder, fordi årsagen til deres forekomst er fejl-orientering evt. forstærket af 

vindddrift. En del arter må også betegnes som sjældenheder i europæisk målestok: 

Hvidbrynet Løvsanger er således regelmæssig om efteråret, og der er truffet vildt 

prominente arter som Tennessee-sanger og Nathøg (Nordamerika), Tornhalesejler (Ø-

Asien) og Grøn Sanger (Kaukasus).  

 

I september 1984 drog jeg derfor til Færøerne – nærmere betegnet Sumba, den sydligste 

bygd på Suderø – og satte net op og fangede i løbet af 14 dage ca. 3 europæiske 

nattrækkere pr. dag, der så kom i tragtene. Forventningen var dominans af 1) omvendt 

orientering i NV-lig retning og/eller 2) kompensation efter forudgående fejl-orientering, 

d.v.s. Ø til SØ-rettet orientering. Det var der noget men ikke dominerende meget af. Den 

hyppigst fangne europæiske fugl (Munk med 9 fugle) viste således en meget entydig SV-

orientering, hvilket må opfattes som ukompenseret normal-orientering for de norske 

fugle, der nok var indblandet. Et lignende mønster viste den næsthyppigste art, 

Havesanger med en signifikant S-orientering. Men alle forsøg blev lavet under en hel 

eller delvis overskyet himmel, så det har nok påvirket en del (og vanskeliggjort 

navigatoriske kompensationer). 

 

Konklusionen var derfor, at de fugle, der dukkede op på Færøerne var noget ureflekteret 

skravl, der ikke evnede at gøre sig klart, hvor galt det var fat med dem. Det var 

selvfølgelig et resultat, men det var trivielt og uoplysende for, hvad normale fugle var i 

stand til at kunne præstere. 

 

Mange år efter fortsatte Kasper Thorup (1998) i mine fodspor og lavede orienterings-

forsøg et efterår på Christiansø med stedfangne Hvidbrynede Løvsangere og 

Fuglekongesangere. Han var heldig at være der i et år, hvor begge arter var ‖hyppige‖ og 

fandt en to-toppet VSV/ØNØ-orientering i god overensstemmelse med det forventede i 

henhold til hypotesen om/fantomet omvendt storcirkeltræk. 

 

Senere (2004) lavede han en multipel regressions-analyse på de variable, der var koblet 

med forekomsterne af sjældenheder om efteråret i Europa (eller rettere den del af Europa 

der faldt indenfor grænserne af omvendt træk). Han fandt mest indflydelse af trækretning 

og bestandsstørrelse. Med hensyn til trækretningen, var det tydeligt, at omvendt træk af 

(normalt) Ø-trækkende fugle havde en meget større indflydelse end omvendt træk af 

(normalt) S-SV-trækkende fugle. Dette resultat tyder ikke på, at fuglene orienterer sig i et 

simpelt kompas-system med en symmetrisk variation omkring en standard retning; her 

skulle man forvente lige andele af omvendt orientering/træk i de to kategorier. Det tyder 
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på, at fuglene lettere laver fejl i en Ø/V-gradient end i en N/S-gradient. Men der er altså 

et heftigt N-reverse element i Høgesangerne, og hvad med Nonnestenpikker, 

Ørkenstenpikker, Ørkensanger, og de SØ-lige racer af Sydlig Nattergal, der dukker op 

sent på efteråret i NV-Europa. Der er også en klar N-komponent med i disse ikke just 

omvendte men snarere komplementære trækforløb. 

 

I de sidste to uger af september 2009 er jeg endnu engang på Færøerne og igen i Sumba. 

Denne gang har jeg 30 trækfugle med, mest Munk og Havesanger, men også fire 

Løvsangere fanget i de foregående to uger ved Blåvand i mestendels vestlige vinde. På 

forhånd havde jeg bestemt mig for - hvis overhovedet muligt - ikke at flytte fugle fanget i 

Blåvand i østlige vinde. Sådanne fugle er altid orienterede Ø for S, hvis de testes i 

Blåvand – sikkert som kompensation for en tidligere modtaget vinddrift mod vest. Hvis 

sådanne fugle flyttes til Færøerne – og kompenserer for forflytningen – kan de ikke 

komme over i en ret meget mere østlig orientering end formodet i Blåvand, så der vil 

være problemer med at fortolke resultaterne; er det ny eller gammel forflytning/vinddrift 

som de kompenserer for? Kasper Thorup, der betalte gildet, insisterede dog på fugle fra 

Blåvand. Sådanne – sammenlignet med fugle fra Chr.ø - formodes at være tættere på 

oprindelsen af de fugle, der fejlflyver/vinddrifter til Færøerne. Deroppe skal vi nemlig 

også sætte radiosendere på lokalt fangede trækgæster og pejle os frem til deres 

bortflyvningsretninger. Selv om disse forsøg og mine forflytninger er to selvstændige 

forsøg, vil vi gerne kunne sammenligne og integrere dem mest muligt.   

 

Jeg var heldig, for i ugerne forud for forflytningen var det mest vesten-vinde, og selv om 

det gav få fangster pr. dag ved Blåvand, var der grund til at antage, at disse fugle ville 

være orienterede i normal-trækretningen (SSØ – SV), eller måske endda lidt vestligere på 

grund af kompensation for en forudgående vinddrift mod øst. 

 

Da jeg havde fanget fugle nok, forsøgte jeg at få dem tragt-testet i den nærliggende 

Oksby Plantage, hvor der var gode muligheder for en mørk nattehimmel langt (nok) væk 

fra himlene over Esbjerg, Oksbøl og Varde. En opringning til skovdistriktet resulterede 

dog i beskeden, at dette ikke kunne lade sig gøre af hensyn til de brave Krondyr-jægerne. 

Disse havde betalt for jagten i dyre domme, så de ville ikke bryde sig om natlige 

forstyrrelser fra mine forsøg. Vorherre bevares. Alt i dette land (inklusive Endelave) 

styres snart af bukkejagten. 

 

Nå – men som bekendt er der ingen problemer i denne verden kun udfordringer, så først i 

september tog jeg fuglene med til Endelave (hvor Råbukkejagten endnu ikke var gået 

ind) og eksponerede dem samme aften/tidlig nat under en flot solnedgangs/stjerne-

himmel ved Kloben, medens gakkende Grågæs drog over. 

 

De næste nætter tragt-testede jeg så fuglene under stjernehimlen, og det gav en pæn og 

signifikant SV-orientering. Formentlig ville orienteringen i Blåvands-området ha været 

den samme; måske er der lidt vestlig kompensation for forflytningen mod øst på ca. 2 

længdegrader iblandet. Jeg vil helst ikke tro det, og der er formentlig heller ikke andre 

der tror på noget sådant, der i så fald må være celestielt baseret, da de mulige magnetiske 

gradienter (bortset fra bastarden, deklinationen) forløber ca. N/S. 

 

Midt i september 2009 flyves de 30 fugle til Færøerne og i lufthavnen på Vagar geråder 

jeg i stor raseri og panik; lågene til burene kommer ikke ud på transportbåndet. Det gør 

papkassen med fuglene til gengæld, men den overlever færingernes kuffert-kampe. Jeg 
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står således med en masse fugle i små papæsker og ikke nogle anvendelige bure at putte 

dem i. Jeg skaber mig og råber op. Kasper Thorup ser forundret på mig. Han er på vej 

hjem med samme fly, som mine låg tilsyneladende ikke er kommet ud af. Intet hjælper. 

Jeg opgiver mobil-nr. og Dorethes telefon-nr. og kører så til Torshavn. Jeg skal nå 

færgen til Suderø. Her venter Dorethe med en Løvs fra Nolsø og en besked fra 

lufthavnen om, at lågene er blevet fundet og vil blive sendt til Suderø næste dag med 

morgen-færgen. Så efter ankomsten til Akraberg må jeg flå en masse plastikposer op og 

ved hjælp af elastikbånd sætte dem i spænd som midlertidige låg på kurvene. Man evner 

vel improvisationens kunst. Næste morgen kører jeg til færgelejet i Tværå for at samle 

lågene op. Lettere mirakuløst er de der. Tilbage i Akraberg sættes lågene på burene, og 

fugle og mand ånder lettede op.  

 

I de to uger jeg boede på Akraberg var vejret mestendels turbulent. Det pivblæste fra 

vestlige retninger og var meget overskyet. Langt nede over havet sideskøjtede vindblæste 

Topskarver og Mallemukker. Opad i indmarken var det næsten umuligt at finde læ noget 

steds. Det lykkedes nogenlunde bag en af bygningerne fra den forladte kortbølge-station. 

Kun tre nætter var det nogenlunde stjerneklart, og den ene af nætterne oveni købet ret 

stille. Om aftenen forud for denne nat piftede der adskillige hundrede Kortnæbbede Gæs 

skråt ind i solnedgangen på vej til Skotland. Det var ret stemningsfuldt. Forsøgene 

lykkedes meget godt, men fuglene kom første gang i forsøg næsten én uge efter 

ankomsten, så det var ikke optimalt. 

 

Munkene og Løvserne viser meget klar kompensatorisk SØ-orientering, medens 

Havesangerne stort set ikke ændrer sig kompensatorisk. Lokale fangster får jeg kun testet 

to af. Vi fanger næsten ingen fugle i Sumba i de to uger, hvor jeg er der. Både før og 

efter var der ret pænt med fugle, mest prominent lod en Blåstjert sig befange først i 

oktober (to dage efter at Nolsø havde scoret Færøernes første). På baggrund af Troels 

Ortvads radio-trackings af fugle fanget i Sumba og mine orienterings-forsøg får Kasper 

stablet en artikel på benene, der i løbet af 2010 er inde og vende omkring adskillige 

tidsskrifter. Selv om Wikelski er på som medforfatter går det ikke diverse mani efter 

fortjeneste. De ikke ligefrem salonfähige resultater og meninger vækker en del mishag i 

det referenske – ikke mindst hos tyske professor Mouritsen, der stiller en masse kritiske 

spørgsmål, der mestendels både er dumme og unfair. Bl.a. mener han, at orienteringen 

kan være fototaxisk bestemt. Jamen – det kan den jo altid, hvis man ikke tager sine 

forholdsregler. Hvad vil han med et sådan destruktivt spørgsmål? Ud over at så tvivl om 

resultaterne, promovere sig selv og hævne sig, fordi Kasper og jeg med artiklerne Thorup 

et al. (2001), Thorup & Rabøl (2002, 2007) rent fagligt/sagligt men rimeligt venligt og 

følsomt satte ham på plads.  Sidste news (vinter 2011) er, at manus omsider er blevet 

godkendt til publikation.  

 

Jeg kørte en del rundt på Suderø, og der er jo flot om end en del overgræsset deroppe. 

Det var første gang, at jeg var gennem tunnellerne mod nord og besøgte Hvalba og 

Sandvik med flot udsigt til Litla Dimun. Hvordan fårene derovre undgår at trimle i havet 

er ret uforståeligt. Jeg vil godt derop igen. Silas mener, at Svinø er stedet for sjældne 

fugle og fuglefangster. Der er gode haver og ingen katte. I Sumba var der indtil flere 

katte pr. net, men de var nu ret sløve.   

 

Indtil videre sidste sjældenhedsartikel er Rabøl et al. (2007), hvor vi skriver om 

amerikanske sjældenheder (spurvefugle) på Grønland, Island og i Storbritannien 

inspireret af Danmarks første Stribet Sanger (Blackpoll Warbler) set på Mandø 15-16 
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okt. 2006. Enhver kan på nettet finde frem til de britiske og islandske amerikanere, men 

de grønlandske er ikke sådan at få fat i. Men dem har Grønlands-fareren David Boertman 

styr på. 

 

I denne populære, men dog alligevel faglige artikel beskriver vi nogle mere eller mindre 

nye forhold. Tæller man antallet af arter, er arts-diversiteten størst i Storbritannien, men 

korrigerer vi med kvadratroden af antal individer bliver den størst i Grønland (4.45) og 

mindst i Storbritannien (1.98). Island er midt i mellem (2.81). 

De fugle, der dominerer i Storbritannien, er lang-distance trækkere, medens der er 

forholdsvis mange kort-distance trækkere i Grønland. 

De islandske og Grønlandske fugle når formentlig især frem gennem omvendt træk, 

medens de britiske forekomster mestendels skyldes vinddriftet normaltræk fra en 

udgangsposition ude over Atlanten øst for USA. 

De amerikanske sjældenheder – med sparrows som en delvis undtagelse – trænger meget 

lidt igennem til Nordsø-kysterne. Hermed står de i klar modsætning til sjældenheder 

østfra, der langt mere persisterende trænger hele vejen igennem for til sidst at fortabe sig 

i Atlanterhavet. Det passer også med, at amerikanerne i denne region er vinddriftede 

normaltrækkere. Når og hvis de når frem til Europa, forsøger de sikkert straks en re-

orientering, medens de omvendte asiatere bare knokler fejlagtigt på i en uendelighed. 

 

Vi skrev det ikke, men det er påfaldende, så få europæere og sibiriere der ses i 

Nordmamerika. Sådanne ses jo ‖ret alm.‖ på Island. Forklaringen er formentlig 

mestendels, at de dumper bredt ned i hele det nordlige Canada, der ligger stort, mægtigt 

og mennesketomt. Den amerikanske østkyst med de mange mennesker og 

koncentrations-mekanismerne langs kysten ligger stort set ‖i læ‖ på en storcirkelkurs 

som set fra Europa. Vindene er heller ikke så meget med i den retning. Vi trænger til, at 

nogle observerer eller fanger fugle på østkysten af New Foundland, men selv her ligger 

man noget i læ af Grønland. 

 

Dette kapitel kan passende sluttes af med resultatet af en ikke-forstået fejl-orientering, 

nemlig en Isabellastenpikkers opdukken på Endelave den 21 september 1989. 

 

Jeg forstår til fulde fejl-orienteringen bag de N- og V-europæiske efterårs-forekomsterne 

af Lille Fluesnapper og Høgesanger. Det er simpel omvendt orientering (de to stk. Lille 

Fluesnapper, som jeg så på La Gomera i november 1978 er nu ikke ganske nemme at 

forstå). Jeg forstår – til dels – også fejl-orienteringen hos de Hvidbrynede Løvsangere 

o.l.; det er nærmest omvendt orientering, måske langs storcirklen og måske iblandet 

noget komplementær-vinkel orientering. 

 

Men jeg forstår ikke, hvad der ligger bag den – i reglen - sene efterårs-vandring mod NV-

Europa af bl.a. Ørkensanger, Ørken-, Nonne- og Isabellastenpikker, samt SØ-lige 

Sydlige Nattergale. De skal jo til Ø-Afrika sådan ca. mod SSV (det kan evt. beskrives  

som omvendt komplementær-vinkel træk). Men derfor var det jo herligt, at se Danmarks 

første Isabellastenpikker på et lidt uventet sted i fædrelandet og ganske fri for andre 

fuglefolk. 

 

Jeg var ude at gå en tidlig eftermiddagstur med 1-årige Rasmus i rygselen. Jeg gik langs 

Strandvejen og spejdede efter champignoner på Niels Holm`s tørre eng, da mit øje – en 

halv km væk - fangede en formodet opflyvende Sanglærke, der satte sig i på toppen af en 

pæl. Det gør Sanglærker iblandt om foråret, men sgu ikke i september, så jeg satte 
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kikkerten for øjet og spottede en mega-stor, lys Stenpikker. I al beskedenhed. Jeg vidste 

straks, hvad det var. 

 

Det var en dejlig dag. Solen skinnede, og dyret lod sig beskue på ned til ca. 10 m, 

medens den fløj ned fra pælene og snuppede insekter. Den sked livligt, og så ud til at 

befinde sig vel fejlen til trods. 2-3 andre Stenpikkere sad på de nærmeste pæle og var 

små som Rødstjerte i forhold til den lyse kæmpe. Jeg så flere gange de hvidlige 

vingeundersider, hvad jeg ikke dengang vidste arten sku ha. Flere gange i dagens løb var 

jeg nede på engen for at gense den, og udover Ras så min kone og min gamle mor også 

fuglen. Jeg ringede til Chr.ø og fik en groggy John Faldborg til at sende noget litteratur. 

Lyngsen var ikke længere væk end Koldby på Samsø, men det var trafikalt langt nok til 

at være alt for langt væk. 

 

Næste dag var fuglen væk, og nogle få tilrejsende hitjægere så ikke noget. 

 

For resten. Mange år senere – 19 juni 2000 – var Rasmus igen involveret i en ny art for et 

land, nemlig Færøernes første og hidtil eneste Tornhalesejler. Vi var på Myggenæs og 

på vej ud mod Mykinesholmur helt oppe på den stejle N-ryg, da sejleren kom vest fra og 

passerede nedenunder os på en afstand af bare 5-10 m. Jeg fik ikke kikkerten på, så 

hurtigt gik det. Ras` bemærkede: ‖Sikke dog en fed mursejler‖. Og fed var den. Jeg så 

den lyse bagryg, noget blågrønt metalskær og den hvide hestesko af en undergump. 

 

Om eftermiddagen så jeg den igen. Denne gang øst for bygden og igen helt oppe på N-

ryggen. Den drønede høj-speedet rundt i Lunde-land i flere hundrede meter cirkler 

næsten uden at bruge vingerne. Var nysgerrig. Kom ind og beså mig på 1-2 m. Lignede 

mere en korthalet svale end en mursejler, iblandt næsten tabanide/sphingide-/hval-agtig 

med luffer. Den ejede luften og var total-pelagisk. Pudsede sig i flugten og sked fornøjet. 

Den var helt i balance. Hvad får sådan én til at flyve ud over Atlanten.    

 

 

14. Orientering under overskyet himmel; konfliktforsøg 

 

I mange år troede man ikke, at orientering efter jord-magnetismen var mulig – bl.a. fordi 

man antog eller vidste, at fuglene orienterede sig efter Solen og stjernerne. Hvad skulle 

de så med jord-magnetismen? 

 

Men sådan kan man ikke argumentere. 

 

Midt i 1960-erne fandt Merkel og Fromme i Frankfurt ud af, at Rødhalse (var det vist) 

testet sol- og stjerne-løst indendørs i 8 kantede bure med radierende siddepinde var 

orienterede ca. i normal-trækretningen. Snart efter fandt Fromme ud af, af orienteringen 

brød sammen, hvis magnetfeltet blev screenet bort. Det lugtede klart af muligheden for 

kompas-orientering efter magnetfeltet, og den unge student Wolfgang Wiltschko var 

tilfældigvis manden på rette tid og sted. Så vidt jeg har forstået på en anden af Merkels 

daværende studenter, Jacob Kiepenheuer, blev Wolfgang sat i gang med at undersøge 

muligheden som sit speciale projekt. Her fandt han så ud af, at orienteringen fulgte 

drejningen af magnetisk N i de kunstige magnet-felter, som Rødhalsene blev udsat for. 

Ret hurtigt fandt Wolfgang også ud af, at feltstyrken skulle være indenfor 20-30% af 

jordfeltets styrke, for at fuglene viste meningsfuld orientering. Efter nogle dages 
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tilvænning til stærkere eller svagere magnetfelter blev fuglene dog igen normalt 

orienterede. Derimod syntes inklinationen, d.v.s. hældningen af den magnetiske vektor at 

være uden betydning i hvert fald indenfor de grænser man afsøgte i starten.  

 

Wolfgangs første store afhandling kom i 1968. Resultaterne var for så vidt klare – i hvert 

fald på den måde, som de blev fremstillet. Den beregnede gennemsnitsvektor for det 

enkelte forsøg var nemlig meget ofte ikke statistisk signifikant og koncentrationen var 

ringe, men dyngede man alle middelretningerne sammen og beregnede en gruppe-

gennemsnitsvektor blev denne ofte signifikant og forløb stort set i den forventede 

retning. Andre – bl.a. Wallraff i Seewiesen - kunne dog ikke gentage Wolfgangs 

resultater. Wallraff brugte et lidt anderledes bur med tangentielle siddepinde, der for en 

logisk betragtning rent faktisk virkede mere egnet end et bur med radierende siddepinde. 

Steve Emlen på Cornell i USA – der brugte orienterings-tragte - kunne heller ikke 

bekræfte Wolfgangs resultater og konkluderede i første omgang, at Indigo-værlingen var 

uorienteret om natten, hvis der ikke var stjerner på himlen. Senere i 1970-erne gik Emlen 

og Wiltschkøerne imidlertid sammen, og man fandt ud af, at Indigo-værlingen rent 

faktisk var orienteret under stjerne-løse betingelser, og at Emlen i starten havde været for 

striks med at kassere resultaterne fra fugle, der viste lav-koncentreret aktivitet. 

Nedtromlet af Wiltschkøerne gik Emlen herefter i sort – bogstavelig talt – da han overgik 

til anden forskning i det mørke Afrika. 

 

Der var altså omkring 1970 et udtalt behov for at komme ind og be- eller afkræfte 

Wolfgangs magnet-orientering, og vores bidrag (Petersen & Rabøl 1972) var 

sammenligninger fra syv forårs- og efterårs-perioder i 1968 til 1971, hvor der var 

foretaget samtidige udendørs forsøg under overskyede/stjerne-løse og stjerne-klare 

betingelser. Spørgsmålet lød, om fuglene var orienterede under førstnævnte betingelser, 

og det skulle så helst være i samme retning som under stjerne-klare betingelser. Hvis de 

var, var det en indikation - men jo ikke noget direkte bevis - på magnetisk orientering. 

 

I det store hele fandt vi god overensstemmelse mellem orienteringen på de 

overskyede og de stjerne-klare nætter: Aktiviteten var dog lavere, og såvel de 

individuelle koncentrationer som koncentrationen af gruppe-gennemsnitsvektorerne var 

generelt mindre, når det var overskyet. Middelretningen i forsøgene var dog ofte ikke i 

god overensstemmelse med normaltrækretningen - især på nætter efter et stort tiltræk 

(fuglene er generelt testet natten lige efter, at de blev fanget i morgen/formiddags-timerne 

samme dag).       

 

I 1972 og 73 (Rabøl 1975a) fortsætter jeg med sammenlignende forsøg af orienteringen 

på overskyede og stjerne-klare nætter. Overskyet kan være naturligt overskyet, eller 

”overskyet”: Det sidste betyder, at tragtens åbning overdækkes ikke bare med net men 

også med uigennemsigtig plastik, der lukker synet af stjernerne ude, men som tillader 

næsten 100% lys-gennemtrængelighed. 

 

I nogle af disse forsøg ødelægger jeg også fuglenes mulighed for at bruge magnetfeltet 

til at orientere sig efter. D.v.s. jeg ødelægger muligheden set ud fra Wiltschkøernes fund 

og konklusioner. Hver tragt tilføres en kraftig stangmagnet, der enten anbringes vandret 

under siddepuden eller 45º skråt på tragtens yderside ud for siddepuden (Fig.13). 

Hovedaksen i stangmagneten vender mod Ø eller V, og magnetisk N i det noget 

heterogene, resulterende felt peger enten mod (ca.) Ø eller V. Feltstyrken i midten af 

tragtens indre (hvor fuglen befinder sig) er 2.0 – 2.5 Gauss, og da det er 4-5 gange mere 
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end jordfeltet, burde fuglene ikke ifølge Wiltschkøernes erfaringer kunne orientere sig. 

Men hvis de alligevel kan, burde det i så fald under en overskyet/‖overskyet‖ himmel 

give sig udtryk i en orientering med magnetisk N som retningsgiver, d.v.s. ca. vinkelret 

på orienteringen i de tragte, der ikke var påsat stangmagneter.  

 

 
Figur 13: Rødhals i tragt med vandret (1) eller skrå (2) placering af stangmagnet. De små pile viser 

udretningen i vandret i to niveauer af magnetisk N 

 

Rabøl (1975a) er en meget kompakt artikel – for at sige det mildt. Resultater og 

budskaber stritter i flere retninger, og det er bare med at holde ørene stive. Artiklen er 

typisk for J. Rabøl, der – dengang som senere – tilstræber den rå, næsten kunstneriske 

kompleksitet og komplementaritet, og som skyr de enkle, mere eller mindre 

manipulerede resultater og budskaber.  

 

I et forsøg om foråret 1972 på Christiansø med i alt 57 Rødstjerte var der ikke 

signifikant forskel på orienteringen i ‖overskyet‖ og stjerne-klart. De to gruppe 

gennemsnitsvektorer kompileret over 4 nætter (7, 8, 9, 15 maj) var henholdsvis 348º 

(NNV) - 0.53 og 312º (NV) - 0.47. Koncentrationen af de individuelle 

gennemsnitsvektorer og aktiviteten var dog begge signifikant størst på de stjerne-klare 

nætter. 



 46 

 

Rødstjerte fanget på Christiansø 15 og 16 maj flyttes til Hanstholm, hvor de testes 17 maj 

i stille regnvejr og ‖overskyet‖. 16 fugle var orienterede og gruppe gennemsnitsvektoren 

159º (SSØ) - 0.55** er – som det ses - omtrent modsat rettet den forudgående orientering 

på Christiansø. Det er formentlig en blanding af kompenserende og omvendt orientering 

udløst af regnen og de med plastik (‖overskyet‖) overdækkede tragte. 18 maj kommer de 

samme fugle i forsøg i Tisvilde i N-Sjælland, d.v.s. de er flyttet ca. halvt tilbage mod 

Christiansø. Halvdelen af fuglene testes under en delvis stjerne-klar himmel, og de er 

signifikant ØNØ orienterede. Det ligner meget kompenserende orientering i forhold til, 

hvad de forud gjorde på Christiansø. Den anden halvdel testes i ‖overskyet‖ og de viser 

mindre koncentration og aktivitet. I snit er de N-orienterede. 

 

De næste tre forsøgs-serier stammer fra Blåvand i efteråret 1972, hvor der blev fanget 

fugle og lavet forsøg med mellemdistance-trækkerne Munk og især Rødhals. I alt laves 

næsten 200 forsøg fordelt på 13 nætter mellem 29 september og 14 oktober. I den første 

forsøgs-serie er halvdelen af tragtene udstyret med en vandret stangmagnet, hvor 

magnetisk N peger mod geografisk Ø (Fig.14). I den næste serie peger magnetisk N af 

den vandrette stangmagnet mod geografisk W. Endelig i den tredje serie peger 

stangmagneten med magnetisk N skråt nedad mod geografisk W. I hver serie testes fugle 

under stjerne-klare betingelser ca. hver anden nat og under naturlig overskyet eller 

‖overskyet‖ de resterende nætter.  

 

 
Figur 14 Orienteringen frit under stjernehimlen (A og B) og i ”overskyet” (C og D). I B og D er påsat 

vandrette stangmagneter med magnetisk N mod Ø. Hver prik viser middelretningen af én fugl pr. 

nat, og stregerne er de beregnede gruppe-gennemsnitsvektorer 

 

Til min store overraskelse fandt jeg ingen signifikante forskelle mellem gruppe 

gennemsnitsvektorerne i de tre serier følgende de fire ‖behandlings‖-procedurer. Der er 

altså ingen forskelle mellem orienteringerne i stjerne-klart og overskyet/‖overskyet‖, 

eller mellem orienteringerne i de naturlige magnetfelter (magnetisk N = geografisk N) og 
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i de mod geografisk Ø eller V drejede og forstærkede/heterogene magnetfelter. Den i 

øvrigt meget klare og signifikante orientering skifter dog fra ØSØ-SØ i den første serie 

over SSØ tilbage til Ø-ØSØ i den sidste serie. Jeg har dog ikke testet om disse forskelle 

er signifikante (det er den nok mellem de sidste to). Jeg er især mystificeret over den 

vedvarende ‖SØ‖ orientering i de ca. 90º drejede, forstærkede og heterogene 

magnetfelter under en overskyet/‖overskyet‖ himmel.. Fuglene må altså kunne 

orientere sig efter noget andet end stjernerne og magnetfeltet. Hvad dette andet er, er 

ikke klart. Det kunne være det svage lysskær over Blåvand by, der set fra forsøgsstedet 

ligger mod ØSØ, men jeg tror ikke på, at fuglene kan se og blive tiltrukket af dette 

lysskær nede i tragtene – og slet ikke i ‖overskyet‖. Denne ‖SØ‖ orientering i Blåvands-

området er i øvrigt typisk om efteråret. Den ses også fra andre forsøgssteder i området og 

skal opfattes som normal-orientering (af trækfugle fanget i lokalområdet), selv om 

normaltrækretningen længere nede i trækruten i Tyskland/Frankrig skifter til SSV. Inden 

forsøgene kan fuglene have bestemt sig for at (‖inerti‖?)orientere mod ‖SØ‖ – men efter 

hvilken kompas-reference, når de ikke bruger eller kan bruge magnetfeltet eller 

stjernerne? 

 

De næste forsøg stammer fra foråret 1973. 

 

Først tester jeg Rødhalse på Christiansø 26 og 27 april. Fuglene er signifikant NV-

orienterede de to stjerne-klare nætter. De flyttes nu til Blåvand, hvor de testes 29 april og 

1 maj. Første nat en gruppe i stjerne-klart og en anden gruppe i ‖overskyet‖ samt et 

smadret magnetfelt (stangmagnet med magnetisk N skråt nedad mod geografisk V). Den 

anden nat en gruppe i i stjerne-klart og en anden i ‖overskyet‖. Orienteringen er rodet i 

alle 4 grupper. Slå vi de to stjerne-klare nætter sammen fås en ikke signifikant ØNØ 

orientering, og den kan jo opfattes som kompenserende i forhold til Christiansø. De to 

‖overskyede‖ nætter er orienteringen SV og tæt på at være signifikant – og hvordan skal 

det så opfattes? Som omvendt kompenserende? Forklaringer er der nok af, men hvilken 

er den rigtige. 

 

Senere samme forår testes Rødstjert og Havesanger på Christiansø. Jeg undersøger først, 

om der er forskel på orientering efter ankomst til øen i Ø-vinde (6 nætter) og V-vinde (7 

nætter). Hvis fuglene har driftet for vinden før ankomsten, skal orienteringen være mere 

østlig/medurs på Ø-vinds nætterne. Det er den også (NØ mod N for V-vinds nætterne), 

men på grund af stor retnings-spredning på de overskyede nætter bliver forskellen ikke 

signifikant. Fugle fanget under V-vinde på Christiansø 22 og 23 maj flyttes til Blåvand, 

hvor de testes om natten 23 maj. Halvdelen af fuglene blev testet under en stjerne-klar 

himmel og viser en lettere kompensatorisk NNØ-NØ orientering. Den anden halvdel 

testes i ‖overskyet‖ og i et stangmagnet-felt (magnetisk N = geografisk V). Denne gruppe 

er signifikant N-orienteret, hvad pokker de så end orienterer sig efter. Men de 

kompenserer altså ikke, og det viser sig i øvrigt senere at være en generel regel: Der er 

mestendels ikke kompensation for geografiske forflytninger under en 

overskyet/‖overskyet‖ himmel, og ofte er orienteringen ikke i normaltrækretningen men i 

den omvendte retning - som tidligere set ved forflytningen fra Christiansø til Hanstholm 

(Rabøl 1972), og som det ses her næste nat (24 maj) ved Blåvand: Fuglene fra de to 

grupper fra 23 maj testet under en naturligt overskyet himmel og uden stangmagneter 

påsat tragtene viser en signifikant omvendt S-SSV orientering (Fig.15). 

 

De sidste forsøg er fra efteråret 1973. Der fanges og testes Rødhalse på Chr.ø. 

Orienteringen i halvt stjerne-klart 26 september og overskyet 27 september er signifikant 
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VNV-orienteret – i modsætningen til den stjerne-klare ØNØ- og ØSØ orientering de 

følgende nætter 28-29 september og 1-2-3 oktober. Det er fristende at opfatte overskyet-

orienteringen 26-27 september som omvendt orientering i forhold til den senere Ø-lige 

orientering i stjerne-klart, men rent faktisk genfindes to ringmærkede Rødhalse fra 27 

september få dage senere mod vest ved København og Falsterbo. 

 

 
Figur 15: Orienteringen efter forflytning fra Chr.ø til Blåvand. Til venstre den første nat, og til højre 

næste nat under en overskyet himmel 

 

Fugle fra 27 september blev forflyttet til Blåvand, hvor de blev testet den følgende nat 

under en naturlig overskyet himmel og med skrå stangmagneter påsat (magnetisk N = 

geografisk Ø). Fuglene er signifikant ØSØ orienterede (Fig.16), hvad der må tolkes som 

kompensatorisk, d.v.s. de navigerer i et eller andet system, der hverken er stjerne- eller 

magnet-baseret! Hvad pokker er det så. Står de i telepatisk forbindelse med deres 

målområde? Næste nat testes halvdelen i stjerne-klart og viser ikke signifikant SØ 

orientering. Den anden halvdel testes i ‖overskyet‖ og med skrå stangmagneter påsat 

(magnetisk N = geografisk V). De viser to-toppet SSØ/NNV orientering (flest i SSØ). 

 

Jeg har i årene derefter tænkt en del over disse 1972-73 forsøg ved Blåvand, og mod en 

fototaxisk indflydelse fra ØSØ (Blåvand by, eller Esbjerg?) taler den manglende 

orientering i den retning om foråret. Formentlig ligger der stærke kræfter bag SØ-

tendensen for både de lokalt fangne fugle og for tilflytterne fra Chr.ø. Det har formentlig 

noget med kompensation for forudgående drift (vind- eller menneske-skabt) og det må 

være lagt ind ikke bare på kompasserne men også (i sådannes fravær) på ‖inertien‖ 

(hvordan det så skal forstås operationelt, men hvis fuglene havde været arthropoder, ville 

en sådan mulighed formentlig ikke ha vakt den store undren). 
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Figur 16: Orienteringen efter forflytning fra Chr.ø til Blåvand under tre forskellige betingelser 

 

 

 

15. Forsøg med trækfugle fanget på yngleplads 

I juli-august 1971 indfangede jeg ungfugle af lokale Torn(flest)- og Gærdesangere 

(enkelte) ved Blåvand og holdt dem i fangenskab og lavede udendørs orienteringsforsøg i 

stjerne-klart med dem gennem hele efteråret, ja faktisk helt til næste forår (Rabøl 1973). 

Mange år efter (1996, 2000) lavede jeg nogle ‖lignende‖ forsøg med Torn- og 

Gærdesanger fra Endelave, men herom senere. 

 

Formålet med forsøget var at se, hvordan orienteringen udviklede sig. Forventningen var 

svag aktivitet og mere eller mindre uorientering i begyndelsen, der jo lå forud for den 

forventede trækstart ca. midt i august. Herefter en orientering rettet mod SSW 

(Tornsanger) eller SØ gående mod S (Gærdesanger) i træktiden, og så måske igen svag 

aktivitet og uorientering sidst på efteråret, når tiden kom, hvor fuglene skulle være 

ankommet til vinterkvarteret. For foråret drømte jeg hede drømte: Ville fuglene vise N-

rettet kompas-orientering eller et S-rettet navigatorisk respons mod mål-området (i 

Marokko eller Ægypten, henholdsvis). Ingen af disse smukke forventninger slog til. 

 

Den første nats orientering (31 juli) var signifikant NNV-N rettet. Næste forsøg blev 

lavet 18 og 19 august, og her viste fuglene en tenderet to-toppet orientering med flest i 

NNV. 21, 22 og 23 august var de signifikant NØ orienterede. Hvad pokker var det – og 

så længe og vedholdende. Men det stemte meget godt med Tornsangerne fra Hjelm, hvor 

Kjeld Hansen og Finn Dalberg fangede ungfugle fra den lokale ynglebestand. 17 og 18 
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august samme år viste disse en tenderet to-toppet NNV/SSØ orientering (flest i NNV), og 

24 august var den ikke signifikante orientering i NV. 

 

Resten af efteråret blev lavet forsøg i Blåvand 24 august, 13 og 14 september, 21 

september, 14 oktober og 30 oktober.  Kun ved en enkelt lejlighed fremkom en næsten 

signifikant orientering, nemlig mod SØ-SSØ den 21 september. Ved de andre fire 

lejligheder og for det samlede materiale var der uorientering. 

 

Fuglene overvintrede i tropisk varme og i en 12:12 timers lys:mørke rytme i kælderen på 

Zoologisk Laboratorium i København. De begynder at vise trækuro i februar. Om foråret 

viste det enlige forsøg – udført 17 marts ved Tisvilde under en klar stjernehimmel - total  

uorientering i gruppen på 10 fugle, hvoraf 9 som individer lavede klart orienteret adfærd 

dog i vidt forskellige retninger. Jeg burde have testet fuglene nogle flere gange om 

foråret, inden de blev sluppet fri i venlige omgivelser først i maj. Men jeg havde 

simpelthen – også på grund af de elendige efterårsforsøg – tabt tiltroen til sangerne og 

deres orienterings-evner. Det lange fangenskabsophold i forbindelse med de meget store 

afstande til de formodede målområder ku (for)tænkes at have haft spolerende effekter på 

deres orienterings-formåen. 

 

Frustrationerne udspandt sig i øvrigt transatlantisk – og de er aldrig blevet forløst. 

Samme efterår havde jeg nemlig sendt 16 nattrækkere fanget på Christiansø til Steve 

Emlen på Cornell i USA. Forventningen var klart nok en kompenserende Ø-lig 

orientering, evt. (nogle) orienteringer i normaltrækretningerne mellem SSØ og SV. Men 

Steve gik endnu en gang (faktisk var det første gang) i sort. Jeg fik aldrig klar besked om 

resultaterne. Steve meddelte blot, at fuglene var blevet testet 5 gange, men ”none of them 

displayed any strong directional tendencies at all”. Hvorfor svag-pesseren J. Rabøl ikke 

fulgte op på denne gang upræcise ævl svæver (også) i det uvisse og den nådige 

forglemmelse, men helt atypisk for den herre er/var det nu ikke. Fuglene blev i øvrigt 

ikke først testet på Christiansø, hvilket var en klar fejl, men en gruppe af de samme arter 

fanget og testet her en uges tid efter viste normalorientering mellem SØ og SW (og hvad 

kan vi så bruge det til?).       

 

 

16. Radar-observationer af fugletrækket over Danmark 

I slutningen af 1960-erne blev jeg involveret i radar-observationer af fugletræk. Det skete 

på initiativ af den store organisator Anders Holm Joensen på Kalø, der havde den kvikke 

student Henning Noer i sin ‖stald‖. Henning var god til matematik, og i de følgende år 

kom vi til at arbejde meget sammen. Vi kom i forbindelse med flyver- og radar-

officererne E.P. Schneider, K. Abildskov, P. Nielsen og P.R. Clausen, samt civ.ing. 

Jørgen Christensen på Forsvarets Forskningstjeneste, og brugte især optagelser fra en PPI 

radar station i Stensved på Sydsjælland. Den sendte i L-båndet, hvilket var lige 

langbølget nok til at være optimalt med hensyn til at ‖se‖ småfuglene.  

 

Vi var bekendte med Lacks radar-undersøgelser i England beskrevet i en række artikler i 

tidsskriftet Ibis. Desuden kendte vi naturligvis Eastwoods bog Radar Ornithology. Det 

var en heroisk tid, hvor der var der nogle (i hvert fald i Danmark), der mente, at radaren 

registrerede det ‖rigtige‖ træk, medens det synlige dagtræk var en afsporet minoritet af 

fortabte fugle, der fik tiden til at gå med at trække op mod vinden. Min indgangsvinkel 

var en anden: Radar-trækket og det synlige træk gav tilsammen en integreret og 
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balanceret beskrivelse og mulighed for ‖forståelse‖ af fugletrækket (hvad man så end 

skulle forstå ved ‖forståelse‖).    

 

I en første artikel (Rabøl et al. 1971) beskrives fugletrækket som ‖set‖ fra Stensved-

radaren i et årsforløb fra oktober 1968 til september 1969. Vi lagde os fast på at beskrive 

trækket over vand i Faxe Bugt mod NØ, Møns Bugt mod SØ og Smålandshavet mod V. I 

disse områder kunne radaren nemlig ‖se‖ helt ned til havoverfladen. Formålet med denne 

første undersøgelse var i al sin simpelhed at beskrive fugletrækkets intensitet og 

retningsfordelingerne måned for måned og for dag- og nattrækket særskildt. Gav det 

fornuftige resultater? Så det rimeligt ud? Var det værd at bygge videre på? Det gjorde 

det, og det var det. 

 

Den næste artikel (Rabøl & Hindsbo 1972) var den første i et dynamisk par, der fulgte 

min vision: at forståelsen lå i en integration af det lave, synlige dagtræk og det høje, 

‖usynlige‖ radar-træk. Jeg er stadig ret stolt af de to artikler, der dog bortset fra hos 

Thomas Alerstam i Sverige ikke satte sig de store internationale spor. 

 

Vi hyrede Erik Kramshøj, Steen Søgård, Flemming Byskov og Benny G. Hansen til at 

registrere det synlige træk ved Gilleleje, Nivå og Hvalsø (Midtsjælland). På det sidste 

sted var der to observatører pr. gang: Den ene observerede normalt – spejdende 

mestendels horisontalt til alle sider; den anden lå på ryggen på en luftmadras, stirrende 

intenst ind i himlen gennem kikkerten for at få fat i det høje, synlige dagtræk. 

Observationerne fandt sted i perioden 1 marts til 7 maj 1971. I alt 49 dage med start 1 

kvarter før solopgang og 4 timer frem. 

 

Rabøl & Hindsbo (1972) er en sammenlignende undersøgelse af det samtidige synlige 

træk og radar-trækket over Midtsjælland (Hvalsø). Hvalsø-området er langt væk fra 

radaren (60-80 km), og på grund af det bakkede, skovklædte Sjælland, menes radaren 

kun at kunne ‖se‖ trækket begyndende fra ca. 50 meters højde. Derfor registrerede vi 

også fugletrækket i 30-50 km afstanden i Faxe Bugt. Her kan radaren se fugletræk ned til 

havoverfladen og ikke uventet – og sammenlignet med Hvalsø – er træk-intensiteten (den 

registrerede) her ca. 4 gange større, og der indgår et betydeligt islæt af omvendt træk. 

 

Radaren kan ikke fortælle, hvilke fugle-arter, der dominerer. Men den registrerede et 

træk, hvor middelvektoren af de daglige gennemsnitsretninger var 37º(NNØ-NØ) – 0.39. 

Hvis man afbilder den daglige gennemsnitsretning som funktion af vindretningen, giver 

det en middelvektor på 36º - 0.714 til højre/medurs for medvinden. Afvigelsen fra ren 

medvind har sikkert noget at gøre med, at vindretningen er målt ved jordoverfladen, 

medens radar-trækket finder sted i større højder, hvor vindretningen generelt er roteret 

med uret. Konklusionen er altså, at der er en medvinds-komponent i radar-trækket, 

og den har i hvert fald delvis noget at gøre med radar-registrerings-metoden, hvor 

objekter, der bevæger sig hurtigt, har større registrerings-sandsynlighed end langsomt 

bevægende genstande. Men det formenes ikke at være hele forklaringen: Vi konkluderer, 

at fugletrækket i større trækhøjder har en medvinds-komponent, og at denne formentlig 

er overvejende passiv: fuglene driver mere eller mindre vinden; de kompenserer ikke 

fuldt ud for vinddriften.  

 

Ser vi på det synlige dagtræk, er det tydeligt nok, at trækretningerne er forskellige 

afhængigt af trækhøjden: For trækhøjder mellem 0 og 25 meter ses en middelretning på 

VNV-NV. Mellem 25 og 50 meter ændres billedet til en to-toppet fordeling omkring 
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NNØ (flest) og SSV. Mellem 50 og 100 meter er der stadig en to-toppet fordeling, men 

NØ-toppen er nu meget større end SV-toppen. Endelig er trækket over 100 meter 

domineret af et et-toppet NØ-ØNØ træk (Fig.17). Ovenstående gælder for ”medvinde” 

fra SØ over S til V. Ser vi på ”modvinde” fra NV over N til E er det synlige træk uanset 

højden stort set N-rettet, og der er ikke meget omvendt træk. 

 

 

 
Figur 17: Dagtræk ved Hvalsø (alle arter) i fire forskellige højdeintervaller 

 

 

For det synlige træk – og for alle arter og trækhøjder slået sammen – ses i snit en 

gennemsnitsvektor på 20º(NNØ) – 0.61, og i snit er denne på 24º - 0.29  til højre 

for/medurs modvinden. D.v.s. der er en signifikant tendens til modvindstræk. Og dette 

modvindstræk kan kun være aktivt, altså villet fra fuglenes side – i hvert fald ifølge vores 

fortolkning. Christensen & Jacobsen (1967) har formentlig en anden opfattelse (se 

tidligere).  

 

Sammenligner vi det synlige træk af Sanglærke og finker er der klare forskelle – og disse 

forskelle harmonerer fint med, hvad vi finder i den næste artikel. 

 

Sanglærken viser en meget signifikant gennemsnitsvektor af de daglige trækretninger i 

forhold til vindretningen (Fig.18, venstre): Den er rettet 13º til højre for modvinden, og 

koncentrationen er meget stor: 0.75. Til gengæld er gennemsnitsvektoren af de daglige 

middelretninger (i forhold til geografisk N) ganske forskellig fra forventningen om – fra 

observationerne på Knudshoved (se tidligere) og ud fra genfund af ringmærkede fugle - 

at den skal forløbe i en normaltrækretning rettet ca. NØ-ØNØ. Gennemsnitsvektoren er 

ikke statistisk signifikant: 285º (VNV) – 0.29. Da gennemsnittet af de daglige 

vindretninger er SV-VSV, og Sanglærkerne som just omtalt har stærke tendenser til træk 

mod vinden, kunne man forledes til at tro, at den VNV-rettede gennemsnitsvektor kunne 

opstå som en resultant af at trække mod vinden (især) og til at trække i en NØ-lig 

normaltrækretning (i mindre grad). To forskellige skøn af, hvor ‖den af trækdriften 

bestemte trækretning‖ må være, giver en ret entydigt svar: Ca. NNV. Formentlig er 

denne NNV-tendens ikke programmeret som en kompasretning, men udtrykker den 

gennemsnitlige måltrækretning for de forårstrækkende lærker, der på trods af deres 

forsøg på kompensation af de overvejende SV- og V-lige vinde driver for vinden.  

 

Finkerne viser et noget andet mønster for det synlige dagtræk over Midtsjælland. 

Gennemsnitsvektoren af de daglige middelretninger er meget signifikant: 6º (N-NNØ) – 

0.71, medens tendensen til modvindstræk er svag og ikke signifikant (Fig.18, højre). 
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Figur 18: De to fordelinger til venstre viser trækretninger af Sanglærke ved Hvalsø i forhold til 

henholdsvis N og  modvinden. Til højre tilsvarende for Bog/Kvækerfinke 

 

Rabøl (1974) er efterfølgeren, der ser på mønstrene af det synlige træk i Nivå og ved 

Gilleleje i N-Sjælland, og forsøger at forstå disse ud fra observationerne af det lave, 

synlige træk og det høje, ‖radartræk‖ over Midtsjælland. 

 

Der er både forskelle og ligheder mellem trækket af Sanglærke og finker ved Gilleleje og 

Nivå. Finkernes kystfølgende træk er størst med fralandsvinde, går op mod vinden og 

bærer stærkt præg af en forudgående vinddrift over land. Der er en signifikant negativ 

korrelation mellem det Ø- og V-gående træk af finker ved Gilleleje. Lærkerne er mere 

ligeglade med vinden, og det N-gående Nivå-træk er sågar størst i SSV-lige vinde. Det 

sammen gælder det S-gående træk ved Nivå, og N- og S-trækket er ca. lige store. Hos 

finkerne er det under 1%, der trækker S-på langs kysten. 

 

Afhandlingen munder ud i en konkluderende figur (Fig.19), der siger, at det største 

kystfølgende træk ses i fralands-modvinds-sektoren, når det (forudgående) vind-

påvirkede indlandstræk drifter ud ca. vinkelret på kystlinien, medens det lavere træk 

bøjer af mod vinden og går ned og følger kysten. Nogle år senere når Thomas Alerstam 
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frem til det samme i sin glimrende bog, og da han ikke krediterer mig for hypotesen, må 

vi jo være nået frem til den uafhængigt af hinanden (man mindes Darwin og Wallace). 

Det ku jo tyde på, at hypotesen er god nok. 

 

 
Figur 19: Højt træk over land vinddrifter. Når det rammer kysten går det ned i højde og op mod 

vinden 

 

Min ‖radar‖ karriere sluttede i 1974 med rapporten ”Forecast models for bird 

migration in Denmark”, som jeg skrev sammen med Henning Noer og Sven Geil. 

Sidstnævnte var – så vidt jeg husker – KTAS-ansat værnepligtig civilingeniør og mand 

for at gennemføre den step-up/step-down multiple regressions procedure, der var udtænkt 

på DTU af Henrik Spliid. Sven vidste ikke en pind om fugle, og jeg så ham aldrig siden. 

Måske er han blevet en stor mand i TDC eller hvad det måtte hedde for tiden. Fig.20 

viser rapportens forside – en dårlig eftertegning af mit noget mere karismatiske forlæg - 

der kort resumerer vejr-betingelserne for normaltrækket (øverst) og det omvendte træk.  

 

Jeg har jo aldrig været den store tekniker, og de halvdårlige film af PPI-scopet med 

optagelser af fugletrækket på L-båndet gav for få muligheder for at gå i de 

forskningsmæssigt interessante ‖detaljer‖ og dybder. Hertil er en tracking-radar med 

kortere bølgelængde mere velegnet, og frem for alt skulle radaren - for at være 

forsknings-mæssig attraktiv - operere med det primære formål at se på fugle. Det 

primære formål for ‖vores‖ radar var jo at se på skibe og flyvemaskiner. Det gav idelige 

anledninger til op- og nedskruninger for registrerings-følsomheden, så ofte forsvandt 

‖vores‖ fugle-ekkoer helt eller delvist, ligesom der ofte var tidsmæssige udfald i filmene. 

Vi var bare med på en kikker. Det gjorde ikke så meget i starten, da alt var nyt og kunne 

bruges, men i længden blev det for utilfredstillende. Desuden havde vi sådan set løst 

vores opgave med udsendelsen af ovenstående rapport: Denne opgave gik ud på at kunne 

forecaste fugletrækkets intensitet på grundlag af vejret. Stor intensitet gav mange bird-

strikes (sammenstød mellem fugle og flyvemaskiner) og disse var dyre for Flyvevåbenet. 

Forecast-modeller var derfor vigtige, så man kunne tilrettelægge de kommende dage og 

nætters flyvninger: Hvis der var udsigt til stort fugletræk, kunne man lade være med at 
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flyve, eller i hvert fald undgå at flyve lavt, for trækket var størst i de lavere højder. Om 

flyvevåbenet nogensinde i praksis gjorde brug af denne viden vides ikke. 

 

 
Figur 20: Gunstige betingelser for normaltræk (øverst) og omvendt træk (nederst) 

 

Rapporten byggede på radar-observationer i de tre ‖hav-områder‖ Faxe Bugt, Møns Bugt 

og Smålandshavet forår og efterår i de 4 år fra 1968 til 1971. Vi skelnede mellem 

normaltræk og omvendt træk, dag- og nat-træk, og ved hjælp af simpel og partiel 

korrelation og især multiple regressions-analyser forsøgte vi at beskrive 

sammenhængen mellem trækkets intensitet som den afhængige variable og vejret 

udpindet som en masse forskellige uafhængige variable. Vi så både på vejr-variablen i 

sig selv og 24 timers ændringen i den. Som noget nyt og originalt cosinus-transformerede 

vi vindretningen og ændrede hermed en cyklisk variabel til en lineær variabel, der kunne 

indgå i regressions-analyserne.  

 

Multiple R i anden – der jo er et mål for den forklarede variation i den afhængige 

variabel – var rimelig stor og ofte statistisk signifikant, dog ikke sent på foråret (maj) og 



 56 

først på efteråret (august). Det aritmetiske gennemsnit for dag og nat, og for de 7 

måneder var 0.37, 0.38 og 0.30 for henholdsvis total-, normal- og omvendt intensitet. 

 

Nu er det sådan set ikke så underligt, at R i anden bliver rimelig stor i en analyse, hvor 

man har brokket en masse uafhængige variable ind – som man på forhånd kun havde 

fornemmelser for kunne være af betydning. Hvis vi havde fyldt en masse andre variable 

på – kaffeimporten fra Sydamerika, mængden af torsk landet i Hvide Sande o.l. – var der 

sikkert også nogle af disse, der var feset ind og havde bidraget signifikant til (en 

forøgelse af) R i anden. Selv om almindelig sund fornuft måtte diktere, at de ikke kunne 

have noget direkte med trækkets intensitet at gøre. Vi forsøgte os derfor som en slags 

kontrol at beregne ligningen baseret på kun tre af de fire års observationer, og så lave en 

korrelations analyse mellem de forventede/beregnede trækintensiteter og så de rent 

faktisk observerede intensiteter fra det år, der ikke indgik i analysen. Oktober, dag, total 

blev tilfældigt udvalgt som forsøgs-kombination, og de fire korrelations koefficienter var 

pænt store og signifikante (0.64, 0.63, 0.59 og 0.74). 

 

‖Forecast models for bird migration in Denmark‖ er en fin lille og visionær sag, der 

havde fortjent at blive trykt i et af de store tidsskrifter. Denne forsyndelse med at lave en 

god rapport og senere tabe den mere end halvt på gulvet i publikations-mæssig 

henseende var den første af adskillige, der i årenes løb skulle udvikle sig i næsten 

epidemisk retning: Det morede mig at lave undersøgelserne og vinde nye indsigter, men 

jeg orkede ikke at tage slagsmålene med tåbelige og formalistiske tidsskrift-redaktører og 

referenter. Jeg var/er for faglig og ikke social ambitiøs nok. Jeg havde/har ingen 

flammende drømme om at blive kendt, ledende og skole-dannede. Jeg opfattede primært 

mit universitets-job som gående ud på, at jeg skulle være en konstruktiv, kritisk 

underviser. Forskningen var så den sekundære appelsin, der var faldet i min turban. Jeg 

insisterede på min egen personlige stil, men dette er ikke vejen. Vejen er først 

underkastelse og siden undertrykkelse af de anderledes tænkende. Vor herre bevares. 

 

 

 

17. Anden forskning i 1970-erne 

17.1 Miljøgifte 

 

I starten af 1970-erne med en gryende miljø bevidst- og ansvarlighed kom mit beskedne 

og hidtil eneste bidrag til debatten. Staffan Ulfstrand i Lund havde fingeren på pulsen, og 

efter påvisningen af DDT´s skadelige virkninger opstod mistanken om det beslægtede 

PCB´s negative effekter. 

 

Staffan kendte mig fra Lunds feltstation, Stensoffa, hvor jeg en overgang gik og rodede 

med Större och Mindra Skoggsmös som medhjælpende husbond for min daværende 

kone, Inge. Staffan var fuglemand og vidste, at jeg kom fugle i tragte og registrerede 

deres orientering. Han fik nu den opportune tanke, at PCB påvirkede orienteringen, og 

hvad han – og snart derefter vi andre – forventede var vel én af flere muligheder efter en 

contamination: a) Nedsat aktivitet, b) større spredning mellem individerne og indenfor 

individet, eller c) omvendt orientering. 

 

Der blev fanget Rödhaker ved Falsterbo, og de blev inddelt i to grupper: En 

forsøgsgruppe, der hver dag mellem andre melorme spiste en med PCB injiceret orm, og 
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en kontrolgruppe, der kun spiste friske melorme. Sidst i oktober lavede vi så 

orienteringsforsøg, og fuglene blev efterfølgende analyseret (hvad de formentlig døde af) 

for indhold af de klorerede kulbrinter DDE, DDT og PCB. Disse analyser stod 

biokemikeren Anders Södergren for. Staffan svævede over vandene og skrev artiklen, der 

blev publiceret i tidsskriftet Nature, så det var meget fornemt (Ulfstrand et al. 1971). 

 

Og hvad fandt vi så ud af? Jo – der var ingen forskel i indholdet af DDE og DDT i 

forsøgs- og kontrolgruppe, men førstnævntes indhold af PCB var fire gange så højt. 

Ingen af forventningerne a), b) og c) nævnt ovenfor slog til. Der var ikke en gang vage 

tendenser. I stedet skete det uventede d), at trækaktiviteten var signifikant størst i 

forsøgsgruppen. Efter at den første lammelse har lagt sig, indså vi snart, at dette ikke var 

nogen klar indikation på, at PCB ligefrem er fordelagtig for trækfuglene, men det var 

alligevel et lidt grimt resultat. 

 

Set i bakspejlet er resultatet måske ikke så underligt endda. Det er såmænd på sin vis 

nærmest universelt: En afhængig variabel (f.eks. kønslig aktivitet) vil normalt vise en 

først stigende og dernæst faldende sammenhæng med mængden/koncentrationen af en 

uafhængig variabel (f.eks. mængden af indtaget alkohol). Afhængigt af koncentrationen 

af PCB kunne vi således forvente snart en mindre og snart en større aktivitet. Vi gav 

åbenbart fuglene så lidt PCB, at aktiviteten steg. ‖Keine hexerei nur behendigkeit und 

zuschträklische doziering‖. Enten regner det eller også regner det ikke, og en sådan 

selvfølgelighed kan en gang imellem, hvis tiden er til det, publiceres i selv de mest 

estimerede og velanskrevne videnskabelige tidsskrifter. 

 

 

17.2 Svømmefugletræk 

 

Lige fra starten af var jeg – også - interesseret i at finde ud af arts-sammensætningen og 

trækkets intensitet på de steder – Knudshoved, Hesselø, Blåvand og Christiansø – hvor 

jeg så på fugle. Jeg var godt nok meget fokuseret på det generelle/globale, men jeg 

knyttede mig også følelsesmæssigt til stederne og beskrev med fryd det lokale. Ofte ret 

så detailleret og udpenslende grænsende til det kedsommelige. 

 

Det blev til adskillige faunistiske artikler, bl.a. Rabøl & Noer (1970), der omhandlede 

svømmefugletrækket ved Knudshoved. Henning Noer og jeg havde meget med hinanden 

at gøre i 60-erne og 70-erne. Han startede som den lille dreng fra Aldershvilevej (i 

Nyborg, förstås), der dukkede op ved Knudshoved Fyr, hvor jeg morgen-residerede iført 

lang sort regnfrakke, elefanthue og rødt skæg. Jeg docerede villigt for ham, og han hørte 

pænt og lidt anstrengt grimasserende efter. Han var yderst begavet, men ville ikke i 

gymnasiet. Så han kom i kontorlære hos et tøjfirma med en direktør, der hed Frode 

Hansen, der senere gik på røven i Boss of Scandinavica skandalen. Det var nu ikke 

Hennings skyld; han var forlængst holdt op og startet på studenterkursus i Odense. 

Senere læste han både matematik og biologi, og endte med at blive en stor mand på 

DMU i Kalø. Her påtog han sig - har jeg ladet mig fortælle (det er måske ikke rigtigt?) - 

den tvivlsomme opgave at lukke flertallet af de danske feltstationer - herunder 

Christiansø – ned. Det er ikke altid let at være chef og påtage sig et såkaldt ansvar (der 

altid er hierarkisk betinget og stærkt lokalt i tid og sted), så det har jeg altid selv skyet. 

 

Svømmefugletrækket i Storebælt – set fra Knudshoved, var dels at opfatte som egentlige 

trækbevægelser, og dels – og nok så vigtigt – som bevægelser/omrokeringer i et 
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vinterkvarter. Vi kunne således påvise, at morgentrækket mod N eller S i bæltet af 

Ederfugle som regel var modsat rettet overfladestrømmen, som denne havde været i det 

forudgående døgn (formentlig specialt om natten); det var ikke et modvinds- men et 

modstrøms-træk. Formålet/funktionen var dog på sin vis det samme: Kompensation for 

afdrift og bibeholdelse af positionen; endnu en gang Le Chateliers princip for praktisk 

udblæsning. 

 

Det var den første artikel om svømmefugletrækket på en dansk lokalitet, og noget 

uforstående blev den kort tid efter forbigået eller overset af Anders Holm Joensen i hans 

disputats om svømmefuglenes forekomster i de danske farvande. Hvorfor kan ikke 

besvares. Jeg spurgte ham aldrig, og nu er Anders død. Han læste formentlig ikke i 

‖Flora og Fauna‖. 

 

Det kunne i øvrigt være interessant at få gentaget observationerne nu efter, at 

Storebæltsbroen har stået der siden 1998. Har broen indflydelse på især 

vinterbestandenes størrelser og ‖trækforløb‖ - og kan man i øvrigt med mening lave en 

sådan undersøgelse. Allerede før Storebæltsbroen havde faunaen i bæltet formentlig 

ændret sig afgørende siden 1960-erne. Torsken var således forsvundet fra det lave vand 

ved Nyborg. For at påvise en effekt af ‖noget‖ skal ‖alt andet‖ jo være uændret, og det er 

det aldrig i et længere tidsforløb. 

 

 

17.3 Floktræk hos Sanglærken 

 

”Fuglene trækker i flok, når de er mange nok” lyder det fra oraklet Benny Andersen, 

men hvor mange er nok? Ifølge Rabøl & Noer (1973) er 1 mere end nok; for at gøre 

antals-fordelingen matematisk spiselig fik vi yderligere bragt dette tal ned på 0. Vi trak 

simpelthen én fra alle tallene og analyserede på den ny fordeling. 

 

Jeg var bredt interesseret i flok-begrebet; flokdannelse, endog fiske-stimer. Hvorfor 

flokkedes dyrene? Hvad var fordelen og formålet, og hvad var flokstørrelsen koblet med 

af diverse omverdens-faktorer. Dengang som nu er kobling/korrelation jo den første 

indgang til en forståelse af, hvad der foregår, hvad man så end forstår ved det. Som 

sædvanlig angreb jeg problemet bredspektret og langt fra det strikt, ensidigt hypotese-

testende. Der er jo aldrig én sandhed, selv om påberåbelsen af en sådan er klart 

publikations-fremmende.  

 

Jeg var uddannet som zoolog med speciale i ethologi, men blev snart (i 1970) ansat som 

økolog. På det tidspunkt var man (økologerne) meget optaget af dyrs fordelings-mønstre 

og den canadiske  øko-matematiker Pileau førte an i løjerne. Man havde således fundet 

ud af, at antallet af hestepassere i den preussiske hær sparket ihjel af heste på stald pr. år 

lod sig beskrive af en Poisson-fordeling (også kaldet den tilfældige fordeling), og for 

denne gælder, at middeltal og varians er enslydende. I stedet for tids-serier kan der også 

være tale om areal-analyser: Et givet område/areal deles ind i et net af lige store 

kvadrater, hvorefter man pr. kvadrat optæller antallet af individer af en bestemt dyre- 

eller plante-art. Antallet af kvadrater med 0 individer, 1 individ, 2 individer o.s.v. kan nu 

sammenstilles til en hyppigheds-fordeling. Spørgsmålet er så, hvilken matematisk 

fordelings-funktion hyppigheds-fordelingen følger. 
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I starten kikkede man mestendels efter Poisson-fordelinger – også fordi sådanne er 

nemme at beregne og sammenligne med (fitte til) en fundet hyppigheds-fordeling. Men 

Poisson-fits er i virkeligheden ret så uforventelige, bl.a. fordi de forudsætter total 

asocialitet af dyrene (eller planterne); individer af samme art må hverken tiltrække eller 

frastøde hinanden. Derudover skal alle kvadrater eller tids-enheder have samme 

kvalitet/bonitet set ud fra dyrets (plantens) synsvinkel. Kort sagt: Enhver form for 

socialitet og heterogenitet skaber såkaldt klumpede fordelingstyper, hvor variansen er 

større end middeltallet. Den simpleste og lettest beregnelige af en sådan fordelings-type 

er den negative binomial fordeling. Så den blev der fokuseret på. Den var nu rimelig 

svær og langvarig at skønne og beregne sig frem til i tiden før de elektroniske 

regnemaskiner holdt deres indtog. Det tog mageligt en halv times tid i selskab med 

logaritme-tabellen. Så meget desto mere mirakuløst, når det frem på papiret spirede frem, 

at den daglige flokstørrelses-fordeling af Sanglærker ved Knudshoved om foråret 

passede næsten perfekt med en negativ binomial fordeling. De første gange vi oplevede 

en sådan overensstemmelse opstod en næsten galaktisk insight-fornemmelse af noget 

fundamentalt på niveau med – say - Plancks konstant. 

 

Lad os se på et godt eks. (eks. er altid gode; de er jo udvalgte til formålet) fra 16 marts 

1964. I løbet af morgenen trækker 357 Sanglærker fordelt på 177 flokke på kryds og 

tværs mellem hinanden i tid og sted. 99 flokke består af kun 1 individ, 37 flokke af 2 

individer, 17 af 3, o.s.v. op til 1 flok bestående af 10 individer. Hvis vi fratrækker 1 fra 

alle flokstørrelser fås følgende hyppigheds-fordeling og tilhørende negative binomial 

fordeling med et middeltal på 1.017 og en dispersions-koefficient på 0.563: 

 

 

Flokstørrelse – 1 antal flokke observeret antal flokke ifølge negativ 

binomial fordeling 

0 99 98.97 

1 37 35.87 

2 17 18.05 

3 8 9.92 

4 6 5.69 

5 5 3.34 

6 2 1.99 

7 1  

8 1 3.16 

9 1  

 

De 3.16 i sidste kolonne er summen er alle (flokstørrelser – 1) fra 7 og opad. Det kan 

næsten ikke være smukkere. Sandsynligheden for overensstemmelse kan beregnes til 

mellem 80 og 90%. Derimod passer hyppigheds-fordelingen slet ikke med en Poisson-

fordeling med samme middeltal. Antal 0-flokke følgende Poisson-fordelingen skal 

således være 64.04; antal 1-flokke 65.13, o.s.v. Sandsynligheden for overensstemmelse 

beregnes til under 0.1%. 

 

Konklusion. Flokstørrelses-fordelingen er klumpet. Hvilken indsigt. En flok er en klump! 

Genialt. 

 

Inden jeg går videre med flok-artiklen fra 1973 vil jeg gerne kort berette om min 

ungdoms ambition om ikke bare at beskrive, men at forstå. Hertil var knyttet en tro 
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på, at hvis man fik et tæt fit af en matematisk formel til et observeret mønster, så havde 

man forstået (baggrunden for) dette mønster; det lå jo i antagelserne bag den matematiske 

formel. Desværre viste dette sig at være det rene vrøvl – i hvert fald i mange tilfælde. 

 

Et (igen, godt) eks.: MacArthur havde formuleret broken-stick modellen med tilhørende 

matematisk formel som en forklaring på hyppighederne af de konkurrerende arter 

indenfor et gilde. Modellen var konstrueret således, at der ikke var noget resource 

overlap var mellem arterne. De udnyttede hver deres del af resourcen, og hele resourcen 

blev ‖spist‖ op. Det lå derfor snublende nær at vende dette om: Hvis antallet af arter i et 

gilde fulgte en broken-stick fordeling, så var det et bevis på 0 resource overlap og fuld 

udnyttelse af resourcen (der var ikke plads til andre arter i gildet; det vender vi tilbage til 

i forbindelse med mine observationer af overvintrende Løvsangere i Kenya). 

 

Det virkede rimeligt i nogle år. 

 

Så barslede Cohen med sin ‖balls and baskets‖ model, der beskriver arts-hyppighederne i 

et gilde med meget stort resource overlap. Hvis der f.eks. er 5 arter i et gilde, hvor 

resourcen kan inddeles i 5 under-resourcer, så vil antallet af individer af den hyppigste art 

være proportionalt med antallet af bolde kastet tilfældigt op mod 5 kurve, indtil alle 

kurve har modtaget mindst én bold. Den næst-hyppigste art fortsætter så indtil 4 kurve er 

fyldt med mindst én bold, o.s.v. Den sidste, mest fåtallige art får så kun een bold at gøre 

godt med. Se det er jo en model med et meget stort ressource-overlap mellem arterne, 

helt forskellig fra MacArthurs brocken-stick model. Problemet er så ‖bare‖ (mathematics 

is a town in Russia), at de to modeller lader sig beskrive af nøjagtig det samme 

matematiske udtryk. 

 

Og hvad kan vi så lære af det? Ja – jeg ved ikke, hvad andre har lært eller kan lære. Men 

for mig betyder det at forstå, at jeg efter lang tids beskæftigelse med og indleven i et 

system kan forudane et udfald eller en tilstand. Jeg forstår således trækfuglenes 

orienteringssystem, når jeg kan forudse (med, say, 90% nøjagtighed), hvordan fuglene 

orienterer sig efter en geografisk forflytning. Derfor ved jeg nu (jeg har vidst det næsten 

altid – man har vel intuition), at trækfuglene i en eller anden forstand gradient-navigerer, 

og jeg forstår, hvad gradient-navigation er. Er det kloge ord, eller mestendels tågesnak? I 

hvert fald kan man bruge matematikken meget lidt til at forstå, men den er god til at 

beskrive. 

 

Lad os se på, hvad en anden kendt personlighed har at sige om det at forstå. 

 

I ‖Den stille pige‖ af Peter Høeg siger Stine med spredte ord og citater fra p.357-358: 

Vanddråben begyndte at vandre, langs bladets kant.”Jeg prøvede at forstå dråben. 

Prøvede at forstå, hvad der holdt den sammen. Forhindrede den i at skille i mindre 

dele.” 

”Jeg samler i bevidstheden alt, hvad vi ved om sammenhængningskraft i væsker i forhold 

til luft. Dråbens elasticitet. Dens forsøg på at finde den mindst mulige spændingsenergi. 

Dirichlets sætning. Normalt kan vi kun holde et par sætninger ad gangen. Jeg prøver at 

holde dem alle. Som en faglig intuition. Og når jeg så er lige ved at forstå, meget, meget 

tæt på. Og samtidig mærker, at vi aldrig kommer helt derhen. Og sindet er ved at 

eksplodere. Så slipper jeg al forståelse, og falder ind mod dråben.” 

Bladet var stille. Dråben var. Intet rørte sig. 

”Og da, ganske kort, er det, som om der ingen forskel er på dråben og mig”. 
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Varsomt, ganske varsomt, lagde hun bladet fra sig på den grå beton. 

”Når det sker, når det en sjælden gang sker, så aner man, hvad det vil koste. Virkelig at 

komme derhen. En pris ingen forsker kan betale. Og stadigvæk være forsker. Det kommer 

til at koste selve forståelsen. Man kan ikke komme helt hen til noget, og samtidig ville 

forstå det. Taler vi om det samme”.  

 

Er det kloge ord eller volapyk? 

 

Nå, tilbage til 1973-artiklen. Vi kan vise flere interessante sammenhænge, bl.a. at 

gennemsnitflokstørrelsen bliver større under en overskyet himmel, og med ringe 

sigtbarhed (dis/tåge), samt med graden af akkumulering af lærker på markerne ved 

Knudshoved Fyr. Især ved ringe sigtbarhed hober der sig lærker op, og de starter ofte et 

udtræk i en større, løs flok, der så efterhånden falder mere eller mindre fra hinanden. 

Under sådanne betingelser bliver de observerede flokstørrelses-fordelinger ‖over-

klumpede‖ og fittes ikke mere af negative binomial fordelinger. 

 

Endeligt – og meget vigtigt og faktisk epokegørende – kan vi (som de første nogensinde) 

vise, at retningsfordelingerne af 2-flokkene kan opstå som en simpel følge af 

retningskombinationer fra 1-flokkene. 

 

Det lyder indviklet, men det bygger på observationen af, at retningsfordelingerne 

fremtræder forskellige for de fire kategorier: 1-flokke, 2-flokke, 3-5 flokke og mindst 6 

flokke. Der er ikke systematiske forskelle i gennemsnitretningerne, men 

koncentrationerne er stigende og andelen af omvendt trækkende flokke faldende med 

stigende flokstørrelse (Fig.21). 

 

 
Figur 21: Sanglærke. Østlige vindretninger. Retningsfordelinger ved forskellige flokstørrelser 
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Det fører til, at vi for dage med idealbetingelser (østenvinde, lavt skydække og ingen 

akkumulering) kan vise, at den observerede 2-flok retningsfordeling kan opstå ved, at 

man går ind i den observerede 1-flok fordeling og tilfældigt udvælger to flokke og 

kombinerer de to retninger med lige stor vægt (eks.; en flok, der trækker N går sammen 

med en flok, der trækker Ø, og der kommer en ‖2‖-flok ud af det, der trækker NØ). Den 

derved fremkomne ‖2‖-flok fordeling kan nu vises at have ca. samme koncentration som 

den faktisk observerede 2-flok fordeling, d.v.s. den beskriver den i meget høj grad og 

dermed på rimelig vis forklarer den koncentrationen i 2-flok fordelingen (Fig.22). 

 

 
Figur 22: Tilfældige kombinationer af to 1-flokke (”2”) ligner retningsfordelingen af 2-flokkene 

 

Det lyder ikke af meget. Det virker alt sammen meget simpelt og forventeligt. Og det 

minder basalt set meget om den trækorienterings-model, som jeg udviklede i en 1978-

artikel (se senere), og som Henrik Mouritsen overtog med brask og bram som et bevis 

for, at unge trækfugle alene kompas-orienterer og ikke laver gradient-navigation. Det 

vender jeg også tilbage til. Her skal blot bemærkes, at vores Sanglærke-manipulation 

ikke er noget bevis på tilstedeværelsen af kompas-orientering som det eneste i processen. 

Det kan lige så godt være, at der ligger mål/gradient-navigation bag.  

 

 

17.4 Sanglærke-træk, syntese 

 

Sanglærken var min trækfugl numero uno. Senere kom der andre til. Løvsangeren 

således med hensyn til bevægelser i rast-kvarter, rast-længder og interspecific 

konkurrence i vinterkvarter (Kenya). Numero tres blev alle tiders bur- og tragt-fugl; 

rolig, fortrolig, altid konsumerende og aktiv, aldrig fornærmet over at blive hånd-taget 

fra bur til tragt og tilbage igen. Mujeres y maridos: Den Brogede Fluesnapper. 
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Sanglærke-trækket i Danmark (læs mestendels Knudshoved) fik sin lange og udførlige 

saga i ‖Danmarks Dyreverden‖, Bind 8 Fugle III (Rabøl 1978a). Her summerer jeg alle 

mine erfaringer. Men det holdt hårdt. Jeg skrev om spurvefuglene sammen med Anders 

Holm Joensen og Poul Hald Mortensen. Min afdeling var trækket af alle arter og alt om 

de sjældne arter. For Anders var bogen bare et arbejde, så ham var der ikke problemer 

med. Han holdt sig til aftalerne og det bevilligede antal sider. Det gjorde Poul ikke. Poul 

var på det nærmeste euforisk og over-engageret og overskred alle aftaler om antal sider, 

og da han skrev godt og smittende – og (som mig) personligt og originalt/selvoplevet – 

kom vi i konkurrence om plads, og det gik mest ud over mig, så nogle gange fremtræder 

min tekst besynderligt skæv; der står en masse om efterårstrækket af en art, men intet 

eller næsten intet om forårstrækket. Jeg gjorde oprør og skabte mig, og redaktionen 

(Hans Hvass var den distante hovedredaktør) satte sin mest sexede og beroligende dame 

på mig. Det lykkedes dem meget godt, dog ikke med hensyn til kvaliteten af bindets 

indhold, hvor Poul fik lov at brede sig med alenlange dragtbeskrivelser. Det var ren 

outdated Lehn Schøiler og Finn Salomonsen.  

 

Men det gik ikke ud over Sanglærken. Sanglærken fik sin saga. Læs den. 

 

Jeg drømmer stadig om en efterfølger, hvor jeg forstår og tolker Sanglærkens adfærd og 

vokale udladninger, så jeg hele tiden ved og kan forudse, hvad den er ude på. Den 

fortæller mig, hvad den gør og hvorfor, og jeg forstår dens orienteringssystem. Jeg forstår 

det som ingen anden. Spørgsmålet er så, om det kan kommunikeres videre. Jeg kan 

sikkert bruge mine gamle notater, men jeg må også og heldigvis ud igen i forårsvejret på 

Endelave og se, føle, lugte og lytte mig frem og håbe på, at jeg får forbindelse på en 

brugbar præ-senil kanal.    

 

 

17.5 Hvor længe raster nattrækkerne, før de trækker videre?  

 

På Hesselø blev der ringmærket mange fugle, og på grundlag af genfangster fra samme 

dag og de følgende dage kunne vi beregne, hvor længe trækfuglene rastede, før de trak 

videre. Vi gik ud fra, at fuglene kun trak om natten, og antallet af rastende fugle således 

var konstant i dagens løb. Det viste sig at passe meget godt for Rødhalsen, medens de 

fleste lang-distance trækkere såsom Løvsangeren viste en meget betydelig grad af dag-

borttræk. Rabøl & Petersen (1973) blev en meget anderledes artikel. Faktisk var der 

aldrig skrevet noget lignende før. 

 

Først undersøgte vi, om antallet af fugle der forblev på øen fulgte en negativ eksponentiel 

aftagende funktion. Var den natlige emigrations-ratio således 0.4 skulle vi ud fra en start-

bestand på 100 på dag (0), forvente 60 (100 gange 0.6) på dag(1), 36 (60 gange 0.6) på 

dag (2), ca.22 (36 gange 0.6) på dag (3), o.s.v. Sådan var det stort set for ingen arter, og 

det generelle mønster for emigrations-ratioen var, at den ikke var konstant men aftog 

med tiden. Det typiske billede var, at de allerfleste fugle trak bort den første nat. De der 

blev tilbage var noget ‖skravl‖, der havde problemer med at overleve og komme af ø. 

Sagt lidt anderledes; alle fugle, der kunne trække væk, trak væk så hurtigt som muligt. 

Tilbage blev så nogle fugle med lav vægt, der havde problemer med at trække bort, og 

mange af dem døde formentlig af sult (især på Chr.ø, nok ikke så meget på Hesselø, hvor 

de formodede føde-mængder var større). 
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Løvsangeren viste sig at være en meget betydelig dag-borttrækker, medens der kom intet 

eller meget lidt tiltræk til øen i dagtimerne efter solopgang. Vi delte den daglige 

ringmærkningstid ind som følger: 1) Indtil kl.0700 inkl., 2) fra 0800 til 1100 inkl., og 3) 

Efter 1200 var antallet af genfangster i dagene derefter 1.9% (1), 2.2% (2) og 7.2% (3) 

for foråret 1966. For foråret 1967 lå disse procenter signifikant lavere: 0.2% (1), 2.1% (2) 

og 3.4% (3). Vi kunne også påvise, at dag-borttrækket var størst på dage med koldt og 

overskyet vejr, samt at det var større tidligt i forhold til sent på forårs-sæsonen.      

 

 

 

18. Magnetisk orientering. Fup eller fakta? 

Rabøl (1979) handler om mine første egentlige kompas-konflikt-forsøg (i Rabøl 1975 

er der også kompas-konflikter, men magnetfeltet her er meget kraftigt og heterogent). 

Ved at dreje magnetisk N væk fra geografisk N, kan man i princippet finde ud af (hvis 

orienteringen alene er baseret i kompas-orientering), om fuglene orienterer sig efter 

magnetisk N, og om dette kompas er dominerende, medvirkende eller undertrykt i 

forhold til et kompas – såsom stjerne-kompasset – koblet med geografisk N. 

 

Rabøl (1979) rapporterer om tragt-orienteringen i et magnetfelt, hvor magnetisk N 

befinder sig i retningen 60 (NØ-ØNØ) i forhold til geografisk N. Der er tale om 10 

forsøgsserier med nattrækkende spurvefugle og i alt (med kontroller) omkring 400 

forsøg. Næsten alle forsøg er fra Chr.ø, og om efteråret er ungfugle-procenten i forsøgene 

næsten 100. 

 

Som en vigtig tilføjelse – og i modsætning til mine senere konflikt-forsøg – har 

forsøgsfuglene i tiden før testet om natten i tragtene været anbragt indendørs i 

uigennemsigtige plastikspande, så de har ikke haft nogen som helst muligheder for at 

koble evt. solnedgangs-, stjerne-, og magnet-kompasser i tiden forud for nat-testet. 

 

Forsøgsfuglene blev testet i et kunstigt magnetfelt frembragt af 2 gange 3 stangmagneter 

fæstnet til en rektangulær træramme anbragt ovenpå tragten (Fig.23). Hovedet af fuglen i 

tragten var i niveau med de 6 magneter. Det kunstige magnetfelt var vandret og 

magnetisk N var drejet mod 120º (d.v.s. mellem geografisk ØSØ og SØ). Afstanden 

mellem de to rækker med hver tre stangmagneter var kalibreret således med kompasnål, 

at magnetisk N i det resulterende felt var rettet mod 60º (d.v.s. mellem NØ og ØNØ). 

Total-intensiteten og inklinationen i det resulterende magnetfelt var således tæt på at 

være de samme som i Jordens naturlige magnetfelt. Da tragtens øvre diameter kun er 30 

cm og under halvdelen af afstanden mellem de to stangmagnet-rækker, er det 

resulterende magnetfelt således ret så homogent, og retningen af magnetisk N (i forhold 

til geografisk N) blev målt til at variere med mindre end 10% indenfor tragten. Det 

samme gjaldt utvivlsomt for såvel den magnetiske intensitet som inklinationen. 

 

Tre parvise serier blev testet på stjerne-klare nætter, og der var ingen forskelle i 

orientering mellem kontroller og forsøgsfugle (med magnetisk N i 60º). D.v.s. der var 

ikke spor af en indflydelse af magnet-kompasset. Af en eller anden grund nævnes denne 

totale dominans af et (stjerne?)kompas relateret til geografisk N aldrig i 

oversigtsartiklerne vedrørende kompas-konflikter mellem magnetisk- og geografisk N. 

Formentlig – hvis vi nu skal være venlige og forstående – på grund af det noget 
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heterogene magnetfelt og den deraf følgende (kan man vel formode) svækkede 

indflydelse af magnet-kompasset. W. Wiltschko (i brev) nævner denne mulighed. 

 

 
Figur 23: Drejning af magnetisk N mod 60º ved hjælp af seks stangmagneter 
 

Syv andre parvise serier blev testet og sammenlignet under en naturlig eller kunstig 

overskyet himmel (kunstig betyder, at tragten var dækket med uigennemsigtig plastik) 

og det blev konkluderet at i fravær af stjernehimlen, bruger fuglene nogle gange jordens 

magnetfelt til at orientere sig efter. I to af serierne var der dog absolut ingen forskel 

mellem kontrollerne og fuglene i de drejede magnetfelter. Det interessante spørgsmål er 

her, hvad pokker de magnet-drejede fugle så orienterer sig efter. Ser vi på de sidste fem 

par er retningsforskellene mellem sample mean vektorerne i bedste fald marginale, men 

de går alle til den forventede side (hvis forventningen er, at fuglene bruger et 

magnetkompas). Sammenligner vi (som gjort på min hjemmeside under filen LarsB) de 

fem par middelretninger, er forskellen hele tiden medurs og falder ud som 67, 73, 86, 

92, and 123, der kombineret til en gruppe-gennemsnitsvektor bliver 88 - 0.943** (n = 

5). Faktisk kan vi også medtage de to par, hvor der ingen åbenbare forskelle var (-15 

and -19) og gruppe-gennemsnitsvektoren bliver stadig signifikant – og meget tæt på de 

forventede 60º (63 - 0.661*, n = 7).  

 

Konklusionen af disse forsøg er altså, at magnet-kompasset – i hvert fald for det meste – 

styrer orienteringen på de overskyede nætter – til trods for en heterogenitet i det 

resulterende magnetfelt på ca. 10%. Det burde ikke kunne lade sig gøre ifølge 
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Wiltschkøerne. De har altid haft meget travlt med at (bort)forklare manglende magnetisk 

orientering som forårsaget af heterogeniteter helt nede i størrelsesordenen 0.5 til 2%. Den 

slags ad hoc ‖forklaringer‖ har de mange af, og alle tjener det formål at bevare og 

fremhæve magnet-orienteringens store betydning og dominans. 

 

Der er også grund til her at omtale nogle af mine andre tragt-forsøg foretaget under en 

overskyet/”overskyet” himmel. De viser noget af kompleksiteten med at demonstrere 

magnetisk orientering og forstå det bagvedliggende orienterings-system. De er omtalt i 

filen LarsB på min hjemmeside. ”overskyet” betyder, at tragten foroven er dækket af 

med en lysgennemskinnelig men ikke gennemsigtig plastik, så fuglene kan ikke se 

stjernerne – og formentlig heller ikke den polariserede solnedgangshimmel. Men 

signifikansen af det sidste er ikke aktuelt her, da der jo var tale om tragt-forsøg ved 

nattetide. 

 

I efteråret 2001 hentede jeg 40 unge Brogede Fluesnappere til Endelave fra Chr.ø. De 

fleste af fuglene stod to og to i udendørs bure/vasketøjskurve og var det meste af tiden 

frit eksponerede for sol- og stjernehimlen. 16 af fuglene stod i mod geografisk Ø (8) eller 

V (8) drejede magnetfelter (samme styrke og inklination som i jordfeltet). De blev kaldt 

udendørs exp.s. 12 fugle stod på et bord for sig i det uforstyrrede magnetiske jordfelt. 

De blev kaldt udendørs kontroller. Sammenligninger af orienteringen mellem disse to 

grupper på stjerneklare nætter er publiceret i Rabøl (2010) og vil blive omtalt senere i 

kapitlet Generelt om kompas-konflikt forsøg. De udendørs kontroller blev to gange 

taget kortvarigt ud af det normale magnetfelt og på stjerneklare nætter testet i de mod Ø- 

eller V-drejede magnetfelter. De blev også testet fire nætter under naturligt eller kunstigt 

overskyet. 

  

Jeg havde også en gruppe på 12 fugle kaldet indendørs kontroller. De stod nu ikke 

indendørs men udendørs i ‖Grisekassen‖ på Søndermølle 16, hvor tre + tre 

bure/vasketøjskurve var anbragt i to trækasser (100 gange 100 gange 80 cm) med 

lysgennemskinneligt bølgeplastik-overdække. Så disse fugle så aldrig stjerner eller 

polarisations-mønstre på himlen. Sol- og solnedgangs-retningen kunne de sikkert se/ane 

ind imellem. Disse indendørs kontroller blev ved fire lejligheder testet på nætter under 

”overcast” betingelsen sammen med de udendørs kontroller. Forventningen var – hvis 

der var forskel mellem de to grupper – at de indendørs kontroller burde være klarere 

orienterede i normaltrækretningen, fordi de jo ikke som de udendørs kontroller havde 

haft løbende rådighed over de celestielle kompasser (som jeg forventede ville være 

dominerede i forhold til magnetkompasset). 

 

Første nat (Fig.24) var de indendørs smukt orienterede i forhold til forventningen 219º - 

0.738*** (n = 12). De udendørs blev testet i de mod geografisk Ø eller V drejede 

magnetfelter. I forhold til magnetisk N var orienteringen to-toppet med den største top i 

den omvendte retning (24º/204º - 0.641* (n = 8). I forhold til geografisk/stjerne N var de 

udendørs kontroller to-toppet VNV/ØSØ orienterede, men det forekom klart nok, at 

kursen var lagt i forhold til magnetisk N (dels fordi magnet-kompasset var det formodet 

eneste kompas til rådighed, og dels på grund af orienteringen i normal/omvendt aksen i 

forhold til magnetisk N sammenfaldende med normal-orienteringen for de indendørs 

kontroller). 

 

Anden nat (Fig.25) blev de udendørs testet i det normale magnetfelt og viste her en to-

toppet NNØ/SSV orientering (31º/211º - 0.580*, n = 11). De indendørs kontroller blev 
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testet i de mod Ø- eller V-drejede magnetfelter, og orienteringen var NNØ/SSV i forhold 

til geografisk N og VNV/ØSØ i forhold til magnetisk N (n = 8). Koncentrationen af 

sample mean vektoren var lidt større for den sidste (0.495 contra 0.445), hvad der alt 

andet lige indicerer retningsfastlæggelse i forhold til magnet-kompasset, men NNE/SSV 

aksen i forhold til geografisk N passer jo meget bedre med de aksen af de udendørs 

kontroller. Men hvad er det for et kompas, der er knyttet til geografisk N, for fuglene kan 

jo ikke se stjernerne, når de tragt-testes i ‖overcast‖?? Er der et indtil nu ukendt kompas, 

der kobler med geografisk N?? Det skulle blive endnu værre i så henseende i det tredie 

forsøg. 

 

 
Figur 24: Til venstre og i midten udendørs kontroller (OUT) testet i et mod Ø eller V drejet 

magnetfelt. Orienteringen vist i forhold til magnetisk N (mN) og geografisk N (gN). Til højre 

indendørs kontroller (IN) testet i det normale magnetfelt (mN = gN). Forsøg 

 

 

 
Figur 25: Udendørs kontroller testet i det normale magnetfelt, og indendørs kontroller i det mod Ø 

eller V drejede magnetfelt. Sammenlign Fig.24 

 

 

Tredje nat (Fig.26) er test-betingelserne ganske som den anden nat. De udendørs 

kontroller testet i det normale magnetfelt viser en to-toppet orientering med størst top i 

NØ (40º/220º - 0.290, n = 8). De indendørs kontroller viser klar en-toppet orientering i 

forhold til geografisk N 247º - 0.890*** (n = 8), medens orienteringen i forhold til 

magnetisk N er to-toppet 340º/160º - 0.569 (n = 8). Ydermere så stammer hele NNV-

toppen på 4 fugle fra dem der er magnetisk drejet mod geografisk V, og hele SSØ-toppen 

af de mod geografisk Ø drejede fugle. Et sådant forhold mellem orienteringen af de 

samme fugle afbilled i forhold til geografisk N og magnetisk N viser helt klart og 
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entydigt, at det er et kompas knyttet til geografisk N, der er det bestemmende (se senere i 

kapitlet om Generelt om kompas-konflikt forsøg). Så endnu klarere end den anden nat 

ser vi her den tredje nat, at det er et kompas knyttet til geografisk N, der er det 

bestemmende, og yderligere: Orienteringen af de udendørs og indendørs kontroller er 

stort set modsat rettet. 

 

 
Figur 26: Som Fig.25, men en anden nat 

 

Den fjerde nat testes de fleste af fuglene i det normale magnetfelt, men nogle få også i 

de mod V- eller Ø-drejede magnetfelter. Bedømt ud fra koncentrationens størrelse er det 

magnet-kompasset, der denne nat betyder mest hos begge grupper, men indendørserne er 

signifikant NNØ-orienterede, og udendørserne signifikant SSØ-orienterede. 

  

Alle fire nætter er de to grupper derfor (stort set) orienterede langs en SSV/NNØ-akse, 

men de tre af nætterne er de to grupper mestendels ca. modsat orienterede, og det 

bestemmende kompas synes at være magnetisk N i to tilfælde og et indtil videre ukendt 

kompas relateret til geografisk N i de to andre tilfælde. Forskellene mellem de to kontrol 

grupper tyder således på en meget labil og ‖sårbar‖ ligevægt, der snart viser orientering i 

normaltrækretningen og snart – formentlig udløst af regn og overskyet himmel - i den 

omvendte retning. Det er endnu et skud for boven af vektor-orienterings-hypotesen. 

Denne er ikke forenelig med en sådan labilitet.  

  

 

 

19. Trækvillighed – hvad det så end er og betyder 

I efteråret 1977 deltog jeg i et fugletræk- og orienterings-symposium i Falsterbo i Skåne. 

Der var mange prominente deltagere. Fra Sverige det gamle koryfæ Gustav Rudebeck, 

organisatoren Staffan Ulfstrand og den unge komet Thomas Alerstam. Fra Tyskland 

Wolfgang Wiltschko, Hans Wallraff og Ebo Gwinner, og fra England Peter Evans. Som 

altid – de få gange jeg tog mig sammen til at deltage i en sådan samling - oplevede jeg en 

masse. Men bagefter blev jeg igen mig selv nok, for det var det faglige og ikke de andre 

forskere og det faglige og sociale hierarki, der interesserede mig. Det var mig nok at læse 

de andres artikler, og det sidste fik jeg så rigeligt dækket ind som lærer for studenterne 

og som aktør på fodboldholdet i Gadevang, Fælledparken og senere i Mosen. Indlæggene 

blev senere publiceret i et bind af Oikos, og jeg bidrog med Rabøl (1978b, 1978c). 
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Samme år var jeg også i Tübingen, hvor der blev holdt et stort møde, der senere 

udmøntede sig i en bog ‖Animal migration, navigation, and homing‖ redigeret af Bill 

Keeton og Klaus Schmidt-Koenig. Også her deltog en masse prominente forskere, og 

næsten alle indlæggene drejede sig om det store dyr i åbenbaringen, Brevduen og dens 

homing-system. Jeg bidrog med en noget afvigende artikel om vejrets indflydelse på 

borttrækket af Rødhalse fra øen Hjelm (Rabøl & Hansen 1978). Det havde min store 

interesse på det tidspunkt, og det var de andre stort set ikke en pind interesserede i. Kort 

sagt; bad timing as usual. 

 

Dette afsnit er om Rabøl (1978c) og Rabøl & Hansen (1978), og hvad der senere kom af 

deslige, især i min bog om ‖Fuglenes træk og orientering‖ (Rabøl 1988) og i rapporterne 

Rabøl (1989) og Hansen & Rabøl (1984). 

 

Min store ambition var at beskrive og forstå (der har vi det igen) indflydelsen fra diverse 

omverdens-faktorer (især vejret) på trækdriften. Jeg ville ind i trækdriften bag 

udtrykkene for denne: Antal trækkende fugle, til- og borttræks-ratioer og træk-

aktiviteten. Jeg følte imidlertid, at begrebet trækdrift var for ‖slidt‖. Det var blevet brugt i 

for mange sammenhænge og blevet for belastet og upræcist. Jeg landede derfor på 

begrebet trækvillighed (engelsk, migratory readiness).  

 

 

Trækvilligheden kan variere jævnt fra 0 til 1 (fra 0 til 100%), og skal (mestendels) 

opfattes som en bestands-variabel (for det enkelte individ, og i det enkelte øjeblik er 

den enten 0 eller 1). I princippet kan man tale om en start-trækvillighed (just før trækket 

starter) eller om en undervejs-trækvillighed (når trækket er i gang). Trækvilligheden er 

noget indre og teoretisk. Den kan ikke iagttages eller måles i sig selv, men (må man tro 

på) den giver sig udtryk i nogle koblede praktiske og målelige variable. 

  

Jeg indså ret snart, at alle de hidtil anvendte praktiske mål for trækvillighed (der alle 

havde noget med observerede træk-intensiteter at gøre) var mere eller mindre 

skævvredne. Jeg så mig derfor om efter nogle bedre mål, og det første fandt jeg (så vidt 

jeg husker) selv på: 

 

Et passende mål kan være 1) andelen af trækkende fugle i en kendt bestand, såsom f.eks. 

borttræks-ratioen pr. nat af Rødhalse på øen Hjelm (Fig.27 til venstre). Hvis der raster 

800 Rødhalse på Hjelm på dag (i) – dette tal bestemt ud fra antal genfangster af 

ringmærkede fugle – og der næste dag (i+1) kun er 200 fugle af disse tilbage på øen, så 

har borttræks-ratioen været 0.75. Hvis de to tal havde været 80 og 20 ses borttræks-

ratioen at være den samme, og det er umiddelbart indlysende, at antallet af 

borttrækkende fugle – henholdsvis 600 og 60 - er et dårligt mål for trækvilligheden. 

 

Et andet brugbart udtryk for trækvilligheden kan være 2) hoppe-aktiviteten af en 

trækfugl i et bur (Fig.27 til højre). Det var der andre, der allerede havde brugt, men kun 

til at belyse indvirkningen af enkelt-faktorer, såsom f.eks. lufttrykket (B.O. Stolt).  

 

Derimod er 3) Antal fugle er et dårligt mål for trækvilligheden (Fig.28) – i det 

ovennævnte tilfælde også fordi vi ikke ved, hvor mange fugle, der stod til rådighed for de 

forudgående tiltræk til øen. ‖Antal fugle‖ kan være a) antal fugle, der passerer et 

bestemt sted (f.eks. Falsterbo) pr. time, b) antal fugle-ekkoer indenfor et bestemt areal på 

en radar-skærm (som i Geil et al. 1974), eller c) antal ekkoer i normaltrækretningen, der 
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passerer en given linie vinkelret på normaltrækretningen pr. time (kaldet træk-trafik-

raten, som hos Richardson 1982). b) er det bedste af disse (i betydningen det mindst 

biasede). De andre to vil være spuriøst positivt koblet med medvinden (det høje træk) 

eller modvinden og den underliggende topografi (det lavere, synlige træk). Som en 

variant af a) kunne også være d) antal tiltrækkende fugle til en ø. Antal tiltrækkende 

fugle ser ved første øjekast ud til at være et lovende mål for trækvilligheden af de 

nattrækkere, der ankommer til en ø sidst på natten/først på morgenen og hvor borttrækket 

først finder sted den kommende nat. Men i virkeligheden er det et håbløst mål; det er 

påvirket af vejret og antallet i rekruterings-området, vejret undervejs, vejret i tiltræks-

perioden og fangstvejret. Og det kan være nogle meget forskellige ‖slags‖ vejr, der er 

positive/negative i disse 4 faser. 

 

 
Figur 27: Til venstre borttræks-ratioen fra en ø og til højre den natlige aktivitet i et bur som 

funktion af trækvilligheden 

 

Jeg har beskæftiget mig meget med problematikken i Rabøl (1988) og (1989); formentlig 

mere end (nogen som helst) andre trækforskere – og nu til dags er der jo overhovedet 

ingen, der mere tænker i de baner og opfatter området som relevant for f.eks. 

orienterings-systemet (hvad det jo ganske givet er). Desværre er Rabøl (1989) og Hansen 

& Rabøl (1984) upublicerede rapporter (der godt nok er på engelsk), og Rabøl (1988) er 

på dansk. 

 

Problemet er yderligere, at trækvilligheden ikke er den samme givet konstante ydre 

betingelser. Ikke uventet varierer den i løbet af døgnet (det er underforstået i 

ovenstående), men den kan også på samme tidspunkt være meget forskellig fra den ene 

dag (nat) til den næste dag (nat) som vist af f.eks. Berthold for Munke og Havesangere 

holdt indendørs under konstante betingelser. Der kan her være tale om cykliske 

variationer med en ca. konstant periode, men trækvilligheden kan også – og måske mere 
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almindeligt - vise mere uregelmæssige variationer, hvad der selvfølgelig er svært eller 

umuligt at korrigere for. 

  

Nå, lad os forlade snakken og se på nogle analyser foretaget på et virkeligt materiale. 

 

 
Figur 28: Den registrerede trækaktivitet (f.eks. antal ekkoer på en radar-skærm) er et produkt af 

den sande trækaktivitet og registrerings-sandsynligheden. Den sande trækaktivitet er igen et 

produkt af bestandsstørrelsen i baglandet og trækvilligheden 

 

 

(1) Borttræks-ratioen fra en ø. Jeg har kun foretaget to undersøgelser, og der er 

tilsyneladende ikke andre, der har forsøgt sig med noget lignende. 

  

Den første og bedste stammer fra Kjeld Hansens undersøgelser på Hjelm i forårene 1972, 

73 og 74 (i alt 57 dage). Der er fokuseret på Rødhals, der er en passende art; den er talrig 

(den talrigeste) og den viser ikke betydeligt dagborttræk (i hvert fald ikke på Hesselø), så 

antallet af fugle i den daglige fangst/genfangst periode er tilnærmet konstant. Borttræks-

ratioen var stor, når der rastede mange fugle, og vægten var høj. Mod forventning var der 

ingen signifikante koblinger med vinden i borttræks-perioden: Borttræks-ratioen var 

størst med svage N-vinde – og en N-vind er en modvind, da den formodede 

normaltrækretning er i sektoren N til NØ. Andre vejrfaktorer viste også signifikante 

koblinger: Borttræks-ratioen var størst med høje temperaturer, ringe skydække, 

manglende nedbør og svage ankomst-sidevinde fra ØSØ (Fig.29).  

 

Rabøl (1978b) omtaler også en mindre undersøgelse fra Christiansø, ligeledes med 

forårs-Rødhalse (20 dage). Her var borttræks-ratioen størst (og næsten signifikant) med 

medsidevinde fra SØ-SSØ.  Der ligger desuden et pænt materiale – bl.a. med Rødhals – 
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fra Hesselø i forårene 1966, 67, 69 og 71, men det er aldrig blevet analyseret med 

henblik på borttræks-ratioerne. 

 

 
Figur 29: Borttræks-ratioen i en Rødhalse-bestand under indflydelse af diverse variable. Fuldt 

optrukne pile viser positive indflydelse og stiplede pile negativ indflydelse 

 

Fra Christiansø burde der have været et kæmpe-materiale, men problemet er, at 

ringmærkerne meget ofte (til trods for instruksen) ikke har skrevet egne genfangster op. 

Der var ‖for mange fugle‖; man satte for mange net op, og/eller var for dovne. I starten 

skældte jeg ud over det. Men det hjalp ikke en skid. Man kan ikke udøve fjern-autoritet 

over for danskere, dette forpulede folkefærd, når det kommer til en prioriterings-konflikt: 

Ringmærkerne foretrak at fange og ringmærke så mange fugle som muligt og dermed – 

tillige – maximere antallet af sjældne fugle, som ringmærkere jo altid går voldsomt op i, 

frem for de kedsommelige genfangst-notater, der – desuden – bragte rod og 

uoverskuelighed ind i notesbogen. Det er bare ærgerligt – men jeg er kommet over det. 

 

(2) Natlig hoppen i udendørs bure. Dette er skildret i rapporten Rabøl (1989). Ved tre 

lejligheder havde jeg to fugle anbragt i hvert sit bur (metal: 68 cm langt, 34 cm bredt og 

47 cm højst, d.v.s. godt 100 liter). Burene var anbragt vandret med den lange led på N/S-

aksen og frit tilgængeligt for vejret fra alle sider. Fuglene var skærmet af (plexiglas) for 

direkte regn fra oven, og der var fotoceller anbragt på tværs af de øvre siddepinde til at 

registrere hoppe-aktiviteten/træk-uroen. A) Det første forsøg er fra maj-juni 1978, hvor 2 

Rødstjerte blev testet på Christiansø. B) Senere samme år – i okt.-nov. – var der 2 unge 

Rødhalse i forsøg, ligeledes på Christiansø. C) Det sidste forsøg blev lavet på det flade 

tag af huset i Virum i sep.-okt. 1986 med to unge Havesangere fanget i Blåvand. 

 

I de to første forsøg måltes aktiviteten både på en N- og en S-pind, og der blev skelnet 

mellem a) solnedgangs/tidlig nat aktivitet (hvor der som generel regel var en tydelig 

aktivitetstop) og b) midnats-aktivitet. I det sidste forsøg var der kun én pind i buret med 

fotoceller og da der sjældent var en tydelig solnedgangs/tidlig nat top blev alene den 

samlede nat-aktivitet (frem til kl. 2) brugt som den afhængige variable. Taget under et for 

alle tre forsøgs-serier var der ingen klare og gennemgående tendenser til størst aktivitet i 

medvinde, men gennemgående var der størst aktivitet med svage vindstyrker. 



 73 

 

(3) Træk-intensitet. Jeg beskæftiger mig meget med dette emne i min bog ‖Fuglenes 

træk og orientering‖ (Rabøl 1988). 

  

Vadefugle-trækket ved Blåvand og landfugle-trækket ved Falsterbo som eks. på, hvordan 

den på et kystpunkt observerede træk-intensitet er meget tydeligt og signifikant 

korreleret med diverse vejrfaktorer, men hvordan det også er meget klart, at hvis man 

arbejder sig baglæns ned gennem lagene af registererings-sandsynligheder koblet med 

vinddrift, kystfølgende ledelinie-træk og trækhøjder, ja – så er træk-intensiteten et meget 

dårligt og biaset mål for trækvilligheden. I sin analyse af Falsterbo-trækket er Thomas 

Alerstam (1978) opmærksom på dette, og han forsøger diverse i princippet fornuftige 

korrektioner, der hviler på et kvantitativt grundlag. Men ikke overraskende korrigerer han 

på en måde, der bekræfter hans forudfattede, følelsesmæssige mening om, hvordan 

vejrfaktor-indflydelsen på trækvilligheden ”bør” være. Derfor - ikke uventet - 

konkluderer Alerstam, at der en positiv årsagssammenhæng mellem trækvillighed og 

medvinde. Thomas från Landskrona har dog svare problemer med at forklare 

sammenhængen mellem trækvilligheden for finkerne og vindretningen. Der trækker 

nemlig 80 gange flere finker ved Falsterbo i modvinde end i medvinde, og da der 

forventes en ca. 2.5 gange større trækvillighed i medvinde, og medvinde (på grund af 

øget trækhastighed) kan anslås til at ville resultere i 6-7 gange så mange finker ved 

Falsterbo givet a) den samme trækhøjde (og dermed registrerings-sandsynlighed) og b) 

tilbøjelighed til at følge en kyst som ledelinie, så skal vi ind og finde forklaringer på en 

samlet reduktion på 80 gange 2.5 gange 6.5 = 1300 gange i det synlige Falsterbotræk i 

medvinde i forhold til i modvinde. Det kan vi også godt: Hvis kun 5% af indlandstrækket 

i medvinde bøjer af og følger kysten mod Falsterbo, og hvis kun 1.5% ved Falsterbo 

trækker nedenfor synsvidde i medvinde, så er den hjemme (0.05 gange 0.015 = 1 

divideret med 1333). I modvinde er de tilsvarende procenter 100 og 100. Er det 

realistisk?  Det tror jeg ikke.  

 

John Richardson benyttede sig af måne-metoden og træk-trafik-rater til at belyse 

sammenhængen mellem vejret og trækintensiteten. Måne-metoden går ud på at betragte 

(fuld)månen gennem en kikkert og registrere forløbet af de forbipasserende 

fugle/fugleflokke hen over måne-skiven. Herigennem kan trækretningerne beregnes. 

Richardson når frem til, at træk-trafik-raten er langt større i medvinde end i modvinde, 

men korrigerer man for indflydelsen af vindvektoren på trækvektoren, når man – d.v.s. 

jeg, og absolut ikke Richardson – frem til, at det ikke virker som om, at trækvilligheden 

er størrre i medvinde end i modvinde, men den er muligvis lavest i modsidevindevinde. 

Med sådanne vinde er afdriften til siderne af normaltrækretningen størst, så det ku være 

forklaringen – men sådanne ad hoc forklaringer kan man altid finde på og fremsætte. 

 

Hvis jeg skal resumere noget, må det være, at trækvilligheden er en svær størrelse at 

isolere og konkretisere; den smuldrer let mellem hænderne på én som 

modvindstrækkraften gjorde det for Niels Hesselbjerg og Joes Ramsøe dengang tilbage i 

1960-ernes synlige dagtræk. 

 

Postscript. Jeg er klart nok præget af Salomonsens terminologi med tankesæt og rødder i 

det tyske (og før da klassisk græske), hvorfra stammer betegnelserne Zugdisposition og 

Zugstimmung, oversat af S (‖Fugletrækket og dets gåder‖) til trækdisposition og 

trækstemning. S skriver bl.a. ”Når trækdriften om foråret eller efteråret vågner, kommer 

fuglene i ”trækdisposition”. De vil dog ikke begynde vandringen, før en ydre faktor har 
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sat dem i ”trækstemning””. Senere skriver han ”Trækdispositionen er det fysiologiske 

beredskab, som organismen sættes i, når trækdriften vågner”, og ”Trækstemningen er 

den tilstand hos organismen, som aktiverer selve trækbevægelsen og som kommer i gang 

gennem påvirkning af forskellige ydre faktorer (temperaturforhold, fødemangel, o.s.v.). 

Der kræves altså to af hinanden uafhængige ydre påvirkninger for at skabe en 

trækbevægelse, først en impuls gennem fotoperiodiciteten, dernæst en påvirkning af 

meteorologisk eller lignende art”. Salomonsen som andre klassisk dannede personer var 

betydelige ord-konditorer, hvor begrebernes vellyd, vaghed og overfladiske, indre 

harmoni ligesom var det egentlige, essentialle og vigtige. Hvordan vejret i detaljer 

indvirkede og hvilke praktiske variable, der var mest hensigtsmæssige og egnede at 

operere med var mindre interessant og måske endda upassende plebejerisk at beskæftige 

sig med (diskret forespørgsel fra S vedrørende aktør og senere fiskeri-biolog Erik 

Hoffmann ved en revy-fest på Uni: ‖Sig mig Rabøl: Hvem er denne plebejerisk udseende 

unge mand?‖)  

 

 

20. Oversigtsartikler   

I perioden fra sidst i 1970-erne til midt i 1980-erne var jeg en del i det konstruktive 

hjørne, hvor jeg forsøgte at forstå og integrere træk-orienterings-mekanismerne (træk-

systemet). I den forbindelse skrev jeg fire oversigtsartikler, der minder noget om 

hinanden. De kan ses som et – ret så forgæves – forsøg at på at være med i styrefeltet og 

få international indflydelse. Det ku det måske også ha udviklet sig til, hvis jeg var taget 

med på nogle flere kongresser og havde slået noget mindre selvkritisk på tromme for 

mine synspunkter. 

 

Den første artikel er Rabøl (1978a), der blev publiceret i et Oikos-nr., der omhandlede, 

hvad der blev fremlagt og diskuteret på Falsterbo-symposiet i efteråret 1977. Den røde 

tråd i denne artikel er at finde frem til måder og forsøg, der kan skelne mellem, om 

det arveligt fastlagte trækprogram er funderet i 1) koordinat-navigation eller 

”bare” i 2) kompas-orientering. 

 

(1) Artiklen starter med en rekapitulering af min målområde-navigations-hypotese først 

fremsat i Rabøl (1969b). Denne antages at gælde for unge trækfugle, og implicit også for 

gamle trækfugle, hvor den traditionelle opfattelse jo hviler på (fortolkningen af) Perdecks 

(1958) Stære-forflytningsforsøg fra Holland til Svejts: Gamle fugle (koordinat)navigerer 

mod deres vinterkvarter, medens unge fugles efterårstræk forløber – på bedste beskub - i 

en normaltrækretning arveligt fastlagt som en kompas-retning.  

 

Det ligger implicit i fortolkningen af Perdeck, at der i en i øvrigt homogen population af 

unge fugle vil være en betydelig geografisk spredning af de steder, der ender med at blive 

den enkelte unge fugls første vinterkvarter, hvorpå den efterfølgende præges koordinat-

navigatorisk (i et ikke nærmere beskrevet system) og vender tilbage til i alle fremtidige 

vintre i sin levetid. Spredningen skyldes at ungfuglene – selv med den samme 

programmerede kompas-retning – vil arte sig forskelligt med hensyn til graden af 

modtaget vinddrift, usikkerhed i retningsfastlæggelse og udførelse, samt i antallet af 

træktrin. Det ligger således implicit i Perdeck, at populationen af gamle fugle vil have et 

vinterkvarter af samme udstrækning og form som populationen af de unge fugle – i hvert 

fald den del af de unge fugle, der overlever deres første vinter og vender tilbage til 

yngleområdet. De gamle fugle må altså livet igennem trækkes med et vinterkvarter, der 
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formentlig set ud fra mulighedernes synspunkt må formodes at være sub-optimalt – med 

mindre der er selektion mod ‖flankerne‖ af de unge fugles overvintringsted. 

 

Målområde-navigations-hypotesen blev fremsat med begrundelse i den rene og skære 

sunde fornuft: Det kan ikke passe, at natural selection ikke har sørget for noget bedre for 

de unge trækfugle: ”Natural selection ought to work towards the inclusion of navigation 

in the inherited migratory programme, because navigation is a much more precise kind 

of orientation than one-direction orientation”. 

 

(2) Allerede i Rabøl (1972) indså jeg – med baggrund i forslag fra Wolfgang Wiltschko - 

at en kompensation tilbage mod trækruten efterfølgende en geografisk forflytning ikke i 

sig selv er et bevis på, at de unge trækfugle målområde-navigerer: Den kompenserende 

orientering kan være en hybrid mellem 1) en vektor rettet tilbage mod fangststedet 

og/eller 2) en vektor i normaltrækretningen baseret alene i kompas-orientering (og en 

styrke/længde der kan tænkes at være koblet med forflytningsafstanden/tiden). Wolfgang 

foreslog 1) som værende baseret i koordinat-navigation, og ret snart fremsatte Wolfgang 

og Rosi Wiltschko (1976) også en alternativ mulighed, nemlig omvendt vektor 

orientering: Forflytningsretningen blev registreret af fuglene i forhold til et kompas 

f.eks. magnetisk N, og efter forflytningen kunne fuglene så indlægge en kompensations-

vektor modsat rettet forflytningsretningen. Wolfgang og Rosi var altså allerede dengang 

ude med en passende gardering til forsvar og fremhævdelse af deres hjertebarn: Unge 

fugles arvelige træksystem er baseret i kompas-orientering fastlagt i relation til magnet-

kompasset. Desuden: Al navigation er tillært (og må også hjertensgerne være funderet i 

jordmagnetismen, men det er de ikke nået frem til at foreslå i 1970-erne). Konsekvensen 

af de Wiltschkoske fortolkninger er altså, at hvis vi har et simpelt, arveligt kompas-

orienterings-system i forbindelse med at en tilbage-mod-fangststedet kompenserende 

vektor, der aftager i indflydelse med tiden efter forflytningen, så kan vi ikke skelne 

mellem om det arvelige system er fastlagt som målområde-navigation eller ‖kun‖ 

kompas-orientering. 

 

Sådan ser det i hvert fald ud i den simple situation, hvor forflytningen sker ud til siden i 

forhold til en retlinet trækrute – svarende til forflytningerne fra Akerøya til Blåvand og 

Chr.ø (Rabøl 1972). Men trækruter er (heldigvis) ikke altid retlinede, og nogle gange 

snor og drejer de sig så voldsomt, at man godt i bestemte situationer – i hvert fald i 

teorien – kan skelne mellem en kompenserende orientering, der udspringer i det ene (det 

Rabølske) eller det andet system (det Wiltschkoske). I 1978-artiklen foreslog jeg, at man 

forflyttede Rødryggede Tornskader fra Spanien til Italien (området mellem Firenze og 

Rom), og så beholder dem der og registrerer orienteringen i efterårets løb. Spanske 

Tornskader trækker nemlig først ØNØ til Norditalien, så ØSØ til Balkan. Dernæst SØ fra 

Grækenland til Ægypten og derfra S til Østafrika. Fra det tidspunkt, hvor fuglene skal 

passere Slovenien/Kroatien vil orienteringen set fra Italien skifte jævnt fra NØ over Ø til 

SØ i et navigations-system, medens den i et kompas-system med tilhørende tilbage-mod-

fangststedet (med tiden i styrke aftagende) kompenserende vektor vil skifte fra først 

disorientering (eller bimodal Ø/V) til SSØ og over S til SSV. Jeg skriver noget 

optimistisk, at disse forskelle i orientering ifølge de to systemer snart bliver tydelig og vil 

være let at kende fra hverandre. Det forekommer nu at være en noget optimistisk 

vurdering når overlejring af stokastisk variation tages med i betragtning. 

 

Jeg fik aldrig lavet det Tornskade-forsøg, men senere lavede jeg nogle forsøg i det 

samme design, hvor der først blev flyttet Rødhalse fra Danmark til Kanarie-øerne, og 
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senere langdistance-trækkere fra Danmark til Kenya. Resultaterne af disse forsøg 

præsenteres senere, men lad det straks være sagt: Fortolkningen af resultaterne blev ikke 

ganske ligetil. 

 

Da jeg skrev artiklen, vidste man ikke så meget om betydningen af omvendt vektor 

orientering. Wiltschkøerne havde endnu ikke lavet de forsøg, der tydede på, at helt unge 

brevduer benyttede sig af et sådant homing-system. Men Papi og co. havde vist, at 

orienteringen af den første del af transportvejen til et slipsted påvirkede 

bortflyvningsretningerne, der indeholdt en tydelig komponent af modsat-rettethed af 

denne. Jeg foreslog derfor et genialt forsøg, der dog aldrig er blevet gennemført: Unge 

trækfugle flyttes fra Ø-Danmark til V-Danmark, dels den direkte og korte vej mod V og 

dels den lange omvej rundt om Jorden mod Ø. Ville der være forskel i orienteringen? Et 

ideal-scenarie for Wiltschkøerne: Først S-orientrering i Ø-Danmark, så henholdsvis 

SV- og SØ-orientering i V-Danmark efter forflytning mod henholdsvis V og Ø. Et ideal-

scenarie for målområde-navigations-hypotesen: S-orientering i Ø-Danmark, og SV-

orientering i V-Danmark for begge grupper. Bemærk at der står et ideal-scenarie for 

målområde-navigations-hypotesen; ikke (nødvendigvis) for J. Rabøl. For denne strengt 

videnskabelige, objektive person er det ideale resultat ikke en personlig kæphest men et 

sådant, der på klar og entydig vis støtter en eller anden hypotese, herunder meget gerne 

kompas-orienterings-hypotesen. 

 

 

(3) Sjældne fugles forekomstmønstre langt fra yngleområde, normal-trækrute og 

vinterkvarter har også potentialet til at kunne indicere, om normal-trækruten er arveligt 

programmeret som en kæde af kompas-retninger eller målområde-navigation. Det var jeg 

i al beskedenhed den første i denne verden, der indså. Ideen i denne opfattelse er, at 

trækorienterings-systemet ikke kun har eet muligt udfald, nemlig forløbet i normaltræk-

ruten. Nogle fejl og kombinationer af fejl i træk-programmet (og i fuglenes 

fortolkning/udførelse af dette) er mere almindelige end andre, og de kommer ud som et 

anden, tredje og fjerde ordens ‖trækforløb‖, der fremtræder meget forskelligt fra normal-

trækforløbet. Disse andre ‖trækforløb‖ kan så give anledning til kvalificerede gæt på 

programmeringen af normal-trækruten. 

 

Med den fortolknings-mæssige komplikation, at Jorden er en kugle og ikke en flade, vil 

forekomstmønstret af f.eks. Fuglekongesanger V for yngleområdet om efteråret kunne 

sige noget om programmeringen af normal-trækruten, der først forløber ca. stik Ø og 

senere bøjer jævnt af mod S mod Sydkina, Vietnam. Hvis Fuglekongesangerne laver 

omvendt orientering, vil der være forskel i forekomstmønstret langt væk fra 

yngleområdet i et system baseret på kompas-orientering og i et system baseret på 

målområde-navigation. Problemet er hvisset. Måske laver de også andre fejl, og 

forekomstmønstre/‖trækforløb‖ der skyldes komplementær-vinkel fejl i et kompas-

system ligner formentlig til forveksling i nogle områder omvendt orientering i et 

navigations-system. Endelig vil vinde og det underliggende landskab (især større 

vandområder og bjerge) påvirke og fordreje det fejlslagne træk væk fra ideal-situationen. 

 

 

(4) Som en af de første (især Franz Sauer, men også Emlen havde været mere eller 

mindre direkte inde på det) indså jeg, at simulerede forflytninger var en god og farbar 

vej til at vise om a) trækfugle koordinat-navigerer, og desuden b) hvad de bruger som 

basis/gradienter i deres navigations-system. En simuleret forflytning består i at ændre på 
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én eller flere koordinat/gradient-værdier svarende til en geografisk forflytning til det (evt. 

de) sted(er) på Jorden, der har/besidder denne (de) værdi(er) (her og nu, hvis det er 

sådanne tilknyttet og bestemt af Jordens omdrejning). I den reaktion, der måtte følge 

efter en simuleret geografisk forflytning, kan der selvsagt ikke være en komponent af 

omvendt vektor orientering, så en evt. kompenserende orientering kan kun skyldes 

navigation. Sagt med andre ord: En simuleret forflytning er et meget stærkt værktøj 

til at belyse om trækfuglene navigerer: Hvis de kompenserer har man beviset. Hvis 

de ikke kompenserer, kan det være fordi, der er noget galt med ‖forflytningen‖ (den er 

måske ubiologisk for stor/uforventelig). En manglende kompensation kan dog 

selvfølgelig også skyldes, at de ikke navigerer. 

 

I artiklen nævner jeg, at ændringer i den magnetiske inklination og/eller intensitet kan 

belyse om trækfugle navigerer efter Jordens magnetfelt – fordi sådanne ændringer 

simulerer en geografisk forflytning. Wiltschkøerne har ofte ændret på den ene eller begge 

af disse parametre i deres forsøg med Rødhals i det otte-kantede Frankfurt-bur – dog med 

et helt andet formål (at finde virknings-grænser for magnet-kompasset). Der er intet i 

deres forsøg, der tyder på magnetisk navigation. Mange år efter foretog Freake, Monro, 

Phillips m.fl. sådanne forsøg med Tasmanske Brillefugle, og – inspireret af disse forsøg – 

i efterårene årene 2004, 2005 og 2007 gjorde jeg det samme med både Rødhalse og 

diverse lang-distance-trækkere. Set gennem velviljens briller kan Brillefuglenes 

orientering tydes som udslag af magnetisk navigation, medens der i mine forsøg ikke er 

noget, der tyder på det (se senere).  

 

Jeg nævner også planetarium-forsøg af Sauer og Emlen. Nogle af Sauers forsøg med 

Ø/V-‖forflytninger‖ ku godt tyde på stjerne-navigation. I 1990-erne gentager og 

udbygger jeg sådanne forsøg og får klar evidens for stjerne-navigation (dog ikke altid, se 

senere).  

 

Endelig nævner jeg i 1978-artiklen mine første prisme-forsøg i 1975-76, der senere 

gentages og udbygges i 2007 og 2008. Efterårs-fugle i tragte, der ser den naturlige 

stjernehimmel 4º forskudt mod S gennem et prisme, reagerer med en kompenserende N-

lig orientering. Det ligner stjerne-navigation, men er muligvis iblandet en spuriøs positiv 

reaktion mod den tynde ende af prismet. Hvad det er så end er i den tynde prisme-ende, 

der ‖kommer ud‖ og påvirker. 

 

(5) Som det sidste (i artiklen og som den første forsker) indså jeg, at genfunds-mønstre 

af ringmærkede fugle er en indgang til at belyse, om trækforløbet er programmeret som 

kompas-orientering eller navigation mod et vandrende målområde. 

 

Mange efterårs/vinter genfunds-mønstre af fugle ringmærket i et bestemt yngleområde 

såsom den sydlige del af Finland viser en på det nærmeste parabolsk spredning, der kan 

beskrives og forstås som udfaldet af en række træktrin genetisk styret af kompas-

orientering omkring den samme retning (f.eks. SSV-SV, 214º), men hvor der for hvert 

træktrin (og gældende for alle individer i bestanden) er en større eller mindre varians 

omkring etableringen og udførelsen af denne retning. Det intenderede træktrin er altid 

rettet mod 214º, men i praksis forløber det mod måske 160º eller 310º. Denne 

usikkerhed/variation kan udtrykkes gennem en sandsynligheds vektor med en 

concentration, der er et (reciprokt) mål for spredningen omkring gennemsnitsretningen. 

Concentrationen er et tal mellem 0 og 1. I mit eks. (Rabøl 1978a, Fig.6) forestillede jeg 

mig en sandsynligheds-vektor med en retning på 214º og en concentration på 0.47, 
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skrevet som 214º - 0.47. Hvis man f.eks. har 10 fugle i en bestand vil disse efter det 

første træktrin fremvise en genfunds-fordeling, der i gennemsnit for et stort antal 

simuleringer vil være 214º - 0.47, men som i praksis godt kan afvige en del fra dette, 

f.eks. komme ud som 169º - 0.54, eller 231º - 0.35. Hvis vi ser på genfunds-fordelingen 

efter, at alle fuglene har gennemført – say - 24 træktrin, får vi (på baggrund af den 

grundlæggende vektor 214º - 0.47) en teoretisk retningsfordeling, der har en 

gennemsnitsvektor på 214º - 0.97 (hvor de 0.97 svarer til 0.47 opløftet til en potens af 1 

divideret med 24), og med så mange træktrin vil der ikke være de store forskelle på de 

simulerede eller rent faktiske udfald; de sidste bliver måske 212º - 0.97 eller 215º - 0.98. 

 

På Fig.5 i artiklen havde jeg set på den faktiske genfunds-fordeling af finske Rødhalse 

ringmærket som unger i yngletiden og genfundet i S- og V-Europa samme vinter. Jeg 

skønnede, at antallet af træktrin fra yngleområdet til vinterkvarteret var 24. 

Gennemsnitsvektoren var 214º - 0.98, og således i særdeles god overensstemmelse med 

det gennemregnede eksempel. På grundlag af den fine overensstemmelse slutter jeg så, at 

de finske unge Rødhalse har programmeret deres efterårstræk som en kæde af træktrin i 

den samme teoretiske kompas-retning (og en basal vektor på 214º - 0.47). Der er altså 

ingen grund til at inkludere navigation i processen. Det er der imidlertid for andre 

fugle, der ikke har parabolske genfundsmønstre, men fremviser genfund, der ligger inden 

for snævre parallel-sidede grænser (f.eks. Havesanger og Løvsanger fra Finland). 

 

Mange år efter – i 1998 – blev en vis Herrn Mouritsen i Odense PhD på at præsentere 

denne metode som sin egen, altså uden at nævne, hvem der fandt på den. Det var noget af 

en scientific svipser som bemærket af den ene bedømmer, Thomas Alerstam. Mou bestod 

dog alligevel, hvad han også ville have gjort, hvis han havde krediteret mig for 

hypotesen. Han udviklede og udvidede den nemlig med hensyn til beregnings-procedure. 

 

 
Figur 30: Genfund af Brogede Fluesnappere ringmærket i Finland. Unge fugle til venstre og gamle 

fugle til højre 

 

For Broget Fluesnapper mærket på reden i Finland viser jeg en interessant forskel på 

unge og gamle fugle (Fig.30). Alle fluesnappere trækker mod SV over Den Iberiske 

Halvø før trækket går SSØ mod vinterkvarteret i Ghana/Nigeria. Forskellen på unge 

fugle og gamle fugle er, at førstnævnte spreder meget mere i Middelhavs-området med 

mange genfund fra N-Italien. Disse mangler helt hos de gamle fugle, og konklusionen må 

være, at der er selektion mod fløjene hos de unge fugle. Om fluesnappernes trækforløb til 

og med Middelhavsområdet forløber i et system af kompas-orientering eller navigation er 
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ikke godt at vide. De unge fugles genfunds-fordeling ser dog ret så parabolsk ud, medens 

de gamle fugle trækker indenfor snævrere rammer, så det kan tages som en bekræftelse af 

gode gamle Perdeck (den konklusion drager jeg dog ikke i artiklen). Mange år efter – 

faktisk for ret nylig – når jeg frem til en erkendelse af, at et navigations-system (der 

ender op i et afsluttende afgrænset vinterkvarter) vil resultere i et ellipsoidt genfunds-

mønster, og et sådant genfindes da også meget fint for både gamle og unge 

Eleonorafalke, som så klart demonstreret men ikke erkendt af Gschweng et al. (2008). 

Men kom i håg: Den første halvdel af en ellipse fremtræder som en paraboloid, så vi skal 

have hele efterårs-trækforløbet med (hvad vi dog også har for de finske Rødhalse) for at 

kunne se en evt. ellipse og derigennem erkende om der måtte ligge navigation bag. 

 

Dette var mange ord og kommentarer til en af de mere visionære artikler, som jeg fik 

skrevet, medens jeg var i trediverne og endnu ikke var sløvet og afsporet af for meget 

alkohol, mad og dystre tanker om manglende tilpassethed til fag og familie samt elendigt 

iskias-befængt og keratiniseret bentøj. 

 

 
Figur 31: Trækruten (til venstre) programmeret ved hjælp af kalender-og-kompas orientering 

(øverst til højre) og koordinat-navigation (nederst til højre) 

 

Den næste artikel er Rabøl (1980) og den fremtræder som et opkog af Rabøl (1978b). 

Det vigtigste tildrag er den pædagogiske Fig.1 (Fig.31), hvor jeg eksemplificerer (nederst 

til højre), hvordan en ikke-retlinet trækrute kan programmeres som navigation mod et 

vandrende målområde. Øverst til højre ses trækruten programmeret som en ændring af 

kompas-kursen i efterårets løb. 
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Navigation er jo en proces, der starter med, at man (f.eks. en fugl) sammenligner noget 

observeret, f.eks stjernehimlen, som den ser ud det sted, man er, med noget erindret. 

Det observerede sammenlignes med et ‖billede‖ man har inde i hovedet, der viser, 

hvordan stjernehimlen ‖bør‖ se ud her og nu på det sted, hvor man gerne vil være. 

Stjernehimlen er særdeles velegnet til at navigere efter og kan levere både en N/S- og en 

Ø/V-koordinat. Det kommer sig af, at Nordstjernen altid står i stik (geografisk) N, og at 

alle himlens stjerner drejer mod-urs rundt om Nordstjernen (sådan ser det i hvert fald ud 

set her fra Jorden på den nordlige halvkugle). Forbinder vi Nordstjernen og en anden 

stjerne på N-himlen med en ret linje fremtræder denne linje som den lille viser i et ur, der 

kan bruges til at vise tiden. Én omdrejning af stjernehimlen tager 23 timer og 56 

minutter. Stjernedøgnet er altså 4 minutter kortere/hurtigere end soldøgnet på 24 timer. 

 

De to foreslåede koordinater/gradienter var a) Nordstjerne-højden over horisonten, der jo 

er lig breddegraden. Positionen på N/S-aksen kan være programmeret i generne som en 

Nordstjerne-højde, der i løbet af efteråret skifter jævnt (men ikke nødvendigvis retlinet) 

fra højden i yngleområdet til højden i vinterkvarteret. Den anden koordinat blev foreslået 

at være b) periode-længden i et forud-programmeret ikke manipulerbart indre ur.  

Hvis fuglen har et sådant indre ur, der hele efteråret kører med en periode/fase på 23 

timer og 56 minutter, vil fuglen hele tiden være i ligevægt med hensyn til Ø/V-position, 

og dens trækkurs vil være stik S og kun bestemt af Nordstjerne-højden. Hvis det indre ur 

i en periode kører med et periode der er kortere end 23 timer og 56 minutter vil den med 

et blik på himlen kunne afgøre, at den stedlige tid er bagud og dermed V for den 

programmerede Ø/V-position og derfor skal trække mod Ø for at udligne forskellen. 

Faktisk skitserer jeg allerede muligheden af disse to koordinater i Rabøl (1970b). 

 

Tanken om et ikke manipulerbart indre ur huede ikke de ledende biological-clock-

forskere såsom Ebo Gwinner på Max Planck Instituttet i Tyskland, og jeg blev belært om 

(i brev), at det dels ikke ku lade sig gøre, samt at man i øvrigt (selv om det var der) ikke 

ville kunne påvise et sådant ur. Jeg sendte senere et ‖bevis‖ ned til Gwinner, men hans i 

øvrigt venlige kommentar viste, at han ikke ville eller kunne forstå min argumentering. 

‖Beviset‖ var den Rødstjert hun, som jeg havde haft gående i et bur udendørs frit 

eksponeret for vejret og sol- og stjerne-himlen på Christiansø i maj-juni 1978. Sen 

aften/tidlig nat træk-uroen hos trækfugle i bur starter ofte meget brat og veldefineret og 

hos denne fugl 7 minutter tidligere hver dag i forhold til klokkeslettet og 8.5 minutter før 

aktuel solnedgangstid. Efter min fortolkning ku og sku det vise tilbage til et indre ur, der 

kørte med en kortere periode end de 24 timer på Chr.ø og som derfor var et signal til 

fuglene om at trække Ø på. Det mente Gwinner ikke, og som så ofte før lod jeg mig 

godmodigt besnakke og fortsatte videre til næste interessante punkt på dagsordenen. 

However, det er måske værd at få det gamle forsøg publiceret og få genstartet debatten 

om muligheden for eksistensen af et ikke manipulerbart indre navigations ur til brug og 

glæde for Ø/V-navigation. Det er i hvert fald en ikke nærmere undersøgt fornemmelse, at 

kompensationer for Ø/V-forflytninger er mere tydelige og udbredte end kompensationer 

for N/S-forflytninger, og det er svært eller umuligt at få øje på noget som helst andet end 

netop et sådant ur som basis for kompensation af Ø/V-forflytninger. 

 

En tredie mulighed for programmering af en ikke retlinet trækrute nævnes at være 

vektor navigation (som foreslået af Wallraff 1972). Jeg skriver, at vektor navigation 

(som jeg hellere og mere korrekt vil kalde vektor orientering, fordi det er baseret i 

kompas-orientering) kan betragtes som en forlængelse/udvikling af den første mulighed, 

kompas-orienterings modellen, fordi denne indeholder både retning(er) og længde af 
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trækruten. Det nævnes også, at længde som sådan ikke kan programmeres, men at det er 

et produkt af flyvehastighed og træktid, og disse to variable kan naturligvis i princippet 

programmeres. 

 
Figur 32: En fugl på træk mod S flyttes fra A til B (til venstre). Til højre ses tre forskellige måder 

hvormed fuglen kan kompensere for forflytningen 

 

I Rabøl (1980) viser jeg også med Fig.2 (her Fig.32), hvordan en kompensation (mod 

230º) for en geografisk forflytning (mod 115º) kan tænkes at opstå (normaltrækretning 

180º): Øverst som resultatet af to-koordinat-navigation; i midten som en hybrid-vektor 

mellem en vektor rettet modsat forflytningsretningen (etableret som kompas-orientering i 

forhold til f.eks. magnetisk N) og en vektor i normaltrækretningen, ligeledes fastlagt som 

kompas-orientering; nederst som i midten men med vektoren modsat 

forflytningsretningen etableret ved hjælp af to-koordinat-navigation. Denne figur er så at 

sige første-udgaven af en lidt udvidet fig.1 (her Fig.47) i Rabøl (1994) .  

 

Den tredje artikel er Rabøl (1983a). Den hedder ”Evolution of orientation in migratory 

birds”, og den stammer fra en kongres, der blev holdt i Finland, hvor jeg – bedømt ud fra 

min placering ved den afsluttende spartanske gallamiddag anbragt til højbords sammen 

med Peter Berthold und die Frau Heide - deltog som en af spidserne. Ved de få 

kongresser jeg siden deltog i, sad jeg aldrig mere til højbords, hvad der passede mig 

fortræffeligt. Jeg har jo aldrig følt mig betydningsfuld eller nogensinde kørt på andet end 

anden klasse i toget (faktisk jo; til Tübingen-symposiet i 1977, betalt af Forsvaret, kørte 

jeg på første klasse). 
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I artiklen starter jeg med at resumere de tre mulige orienterings-systemer fra Rabøl 

(1980), og denne gang benævnes de i rækkefølge: Kompas-orientering, vektor-

orientering (compass-orientation + ‖distance‖) og koordinat-navigation. Der tilføjes en 

fjerde ‖piloting‖, der betyder evnen til at finde rundt – formentlig især ved synets hjælp – 

i og indenfor hjemområdet. 

 

Så kommer der et afsnit om den fylogenetiske og ontogenetiske udvikling af 

orienterings-systemet. Med hensyn til det første: Først ‖piloting‖ indenfor hjemområdet, 

så kommer der en kompas-retning på, så en afstand på kompas-retningen (dvs vektor 

orientering) og til sidst tillært koordinat-navigation. Det er ud over alle grænser så dybt 

uoriginalt, at det kunne være udtænkt i Tyskland (af Wiltschkøerne f.eks.), og det er 

formentlig ikke engang korrekt. Med hensyn til den ontogenetiske udvikling er jeg 

betydelig mere konstruktiv og original og lægger rent faktisk op (som den første 

nogensinde?) til fremtidens konflikt-forsøg. Jeg konstaterer, at Ws har vist, at fuglene 

har en standard retning nedlagt som kompas-orientering i forhold til magnet-kompasset, 

og at kursen fra et sådant kan overføres til det et meningsløst lysmønster (en stationær, 

kunstig ‖stjernehimmel‖; det der senere udviklede sig til det jeg siden kaldte seksten-

stjerne-himlen (‖the 16-star-sky‖), som fuglene også – forud for testningen - blev udsat 

for i roterende tilstand). W´s benytter selvfølgelig lejligheden til at foreslå, at magnet-

kompasset er det primære kompas, hvorfra der kan overføres retning til andre kompasser, 

såsom stjernekompasset. Ud fra en ‖spare-plads-i-generne-betragtning‖ foreslår de, at der 

kun er brug for eet primært kompas. Men den hopper jeg ikke på og foreslår supplerende 

forsøg med fugle, der vokser op under den naturlige stjernehimmel i et kraftigt, vertikalt 

magnetfelt. Vil sådanne fugle også vise normal-orientering i normaltrækretningen?  Jeg 

foreslår desuden en før-migratorisk opvækst under stjernehimlen i et afbøjet magnetfelt. 

Vil der så senere være dominans af stjerne- eller magnet-kompasset? 
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Figur 33: Kors-akse orientering med de fire udfald: Normal (A), omvendt (B) og vinkelret til højre 

(C) og til venstre (D). Sidstnævnte udløst som en reaktion på vinddrift fra Ø 

 

Som noget ganske nyt præsenterer jeg kors-akse (cross-axis) orienterings-modellen 

(Fig.33). Anledningen er, at jeg vil bygge bro mellem kompas-orientering og koordinat 

navigation dels af faglige og dels af psykologisk/politiske grunde. Jeg tror, at det vil 

være fagligt frugtbart at opfatte de to begreber som komplementære udtryk for det 

samme, og jeg er overbevist om, at brobygningen vil gøre det nemmere for 

modstanderne at sluge den navigatoriske kamel. Forud for modellen går observationer, 

der tyder på, at omvendt træk og vinkelret træk/orientering er reelle fænomener, der 

udspringer af bestemte indre og ydre omstændigheder. Det sidste således for trækfugle, 

hvis der er tvivl om polariteten af kompas-referencen og for observationer/forsøg først 

eller sidst på sæsonen, når trækdriften må formodes at være lav. Desuden efter 

forudgående vind-afdrift, bl.a. beskrevet af Gauthreaux vedrørende orienteringen af 

morgen-trækbevægelser efter nattens træk. Måske gælder det samme i mange af de 

kompensationer efter geografiske forflytninger, som jeg har iagttaget; altså 

kompensationen er en stereotyp 90º reaktion baseret i kompas-orientering plus en mere 

eller mindre upræcis fornemmelse af drift til højre eller venstre. 

 

Problemet med kors-akse-orienterings-modellen er, at den kan forklare alt; der skal bare 

en passende dosering til af de fire vektorer, der står vinkelret på hinanden. Og en model, 

der kan forklare alt, forklarer som bekendt ingenting. Som vektor orienterings 

modellen er den i princippet et åbent system uden negativt feed back (som der er i 
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koordinat navigation), så i forhold til vektor orienterings modellen udvikler genfunds-

fordelingen sig blot lidt mindre parabolsk derudad – men noget er jo altid bedre/sikrere 

end ingenting. Sagt på en lidt anden måde. Kors-akse orienterings modellen beskriver det 

samme som vektor orienterings modellen tilsat den kompenserende komponent, der 

enten hviler i omvendt vektor orientering eller navigation tilbage mod fangstområdet. 

Stort set ingen (bortset fra mig selv) har senere nævnt/brugt kors-akse modellen, så 

publikatorisk/politisk er den klart nok ikke slået igennem. 

 

Den sidste af de fire oversigtsartikler er Rabøl (1985) med den imposante titel ”The 

moving goal area and the orientation system of migrant birds”. Den er på mange måder 

en forløber for og et koncentrat af min bog ”Fuglenes træk og orientering” (Rabøl 

1988). 

 

Som noget nyt kalder jeg vektor orienterings modellen for ”clock-and-compass” 

hypotesen, fordansket til kalender og kompas hypotesen i Rabøl (1988). 

 
Figur 34: Det vandrende målområde. B er yngleområdet og W vinterkvarteret 

 

Det er også nyt, at jeg eksplicit – og på et andet plan - beskriver og opfatter det 

vandrende målområde som et centrum for den maximale overlevelse, der 

gennemløber trækruten i årets løb; d.v.s. fugle, der bevæger og befinder sig indenfor 

målområdet, overlever med større sandsynlighed end fugle, der på samme tid befinder sig 

udenfor (Fig.34). Det er jo – lige som andre afarter af selektions-hypotesen - en yderst 

banal men også nyttig og vigtig erkendelse. Det fremhæves at dette kan opfyldes mere 

eller mindre godt af flere slags orienterings-systemer, såsom (a) kalender og kompas 

orientering, (b) Kiepenheuers magneto-kliniske orientering, og (3) koordinat navigation 

mod et vandrende målområde. 
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Jeg går derefter over til en kritisk gennemgang af den eksperimentelle evidens for de tre 

hypoteser, og lidt bemærkelsesværdigt går jeg i offensiven overfor den hellige ko, 

kalender og kompas orienteringen, der jo af de allerfleste anses for en selvindlysende 

naturlov. Jeg er blevet træt af evig og altid at skulle forsvare målområde-navigations-

hypotesen, medens tilhængerne af den alternative hypotese – især tyskere og andet skidt-

folk - kan slippe godt og ukommenteret fra manglende data-fit. 

 

(a) Der er klare problemer for Havesanger og Broget Fluesnapper med hensyn til den 

forventede orientering, der om efteråret ifølge genfund af ringmærkede fugle skal skifte 

fra SW til SSE. Gwinner & Wiltschko (1978) rapporterer godt nok det forventede skift  

for Havesanger, men uden at de i egentlig forstand har manipuleret med data, så har de i 

hvert fald behandlet data på en måde, der fitter deres forventning maximalt. Jeg har 

senere (på www.jorgenrabol.dk) behandlet dette forsøg og et tilsvarende af Beck og 

Wiltschko (1988) med Broget Fluesnapper, og for Havesangerens vedkommende er 

retningsskiftet ikke fra SV til SSØ, men fra S til VNV og så derfra tilbage mod SØ. 

Desuden er forskellen mellem de 4 år for heterogen til, at man kan slå dem sammen, og 

der kommer et spuriøst retningsskift alene af den grund, at orienteringen i de to år med 

flest forsøg er meget forskellig: I 1972 med meget SV-orientering falder de fleste forsøg 

først på efteråret, og i 1975 med megen Ø-orientering falder de fleste forsøg sidst på 

efteråret. Gwinner & Wiltschko (1978) er i øvrigt en sober og i ordlyden kritisk/åben 

afhandling, men at de ikke opdager/rapporterer ovenstående er simpelthen for ringe. Men 

det er typisk for forskere; hvis en hypotese ser ud til at blive bekræftet af data accepteres 

den ukritisk. I et forsøg mange år efter, Weindler et al. (1996) går det igen galt for 

Havesangeren. Orienteringen af kontrolfuglene skifter fra SV først på efteråret til VNV 

senere på efteråret, men det forbigås med tavshed og ad hoc forklaringer. Hos Broget 

Fluesnapper går det endnu mere galt: Bingman finder SØ-orientering først på efteråret, 

hvor der burde være SV-orientering, og hos Beck & Wiltschko (1982) skifter 

orienteringen fra SSØ først på efteråret til S-SSV sidst på efteråret. 

 

(b) Er mere speciel end (a) og (c), for den ligger sig fast på, at retningsgiveren skal 

komme fra jordmagnetismen. Ifølge Kiepenheuer (1984) vil trækruterne om efteråret 

først gå SV (eller SØ) og så bøje de jævnt af mod S, efterhånden som fuglene ‖smyger‖ 

sig gennem de mere og mere nedlæggende magnetiske inklinationer. En del bestande af 

trækfugle opfører sig som forudsagt af hypotesen, men endnu flere gør det ikke og 

almindelige tilfælde som ‖knækkede‖ retningsskift fra SSØ over SV til SSØ kan slet ikke 

passes ind, men det ‖glemmer‖ Kiepenheuer at fortælle. Hypotesen var noget i vælten i 

nogle år. Magnetisk kompas orientering var og er jo yderst velkomment i vide kredse, 

men nu til dags er der meget få, ja faktisk ingen, der nævner hypotesen. 

 

(c) Jeg starter med at slå fast, at der er stigende evidens for, at Brevduen benytter sig af 

koordinat-navigation, når den skal finde hjem efter en forflytning. Jeg nævner 

lugtesansen som den mest oplagte kilde, og skriver også, at duft-navigation måske findes 

hos trækfugle i forbindelse med træk tæt på velkendte områder, ynglepladsen f.eks. Jeg 

går videre og konstaterer, at der i forflytningsforsøg med trækfugle er en sammenhæng 

mellem kompensation og eksponering under en stjernehimmel. Når det er overskyet ses 

kompensation ikke, men ofte omvendt orientering (omvendt i forhold til 

normaltrækretningen). Dette er en indikation – men ikke noget bevis - på stjerne-

navigation. I de senere oversigts-artikler såsom Thorup & Rabøl (2007) bekræftes denne 

sammenhæng på et større materiale. Jeg nævner også mine første planetarium-forsøg 

(Rabøl 1981b), hvor reaktioner på en simuleret forflytning kan tages som en indikation 

http://www.jorgenrabol.dk/
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på stjerne-navigation (det samme gælder for Sauers Ø/V-‖forflytninger‖ under en kunstig 

stjernehimmel). Den manglende kompensation efter forflytning af erfarne krager 

(Rüppell 1944) og Rødhalse (Rabøl 1981a) går dog både mod forventningerne ud fra den 

accepterede fortolkning af Perdecks Stære-forflytning og mine forventninger. 

 

Der følger nu et interessant kapitel ”The no-man`s land between the concepts” hvor jeg 

følger op på Rabøl (1983a) og integrerer viden og hypotheser fra brevdue-fronten ind i 

trækfuglenes orienterings-system. Jeg fokuserer på Hans Wallraffs (1974) ideer om 

usikkerheds-grænser, O-akse og ‖nonsense‖-orientering/PCD (preferred compass 

direction). Jeg bygger faktisk ud på Wallraffs system, og det har han aldrig brudt sig om 

og specielt ikke nu til dags, hvor kan helt har forladt sine gamle ideer til fordel for, at 

hans kære Brevduer navigerer i et multiple gradient system, hvor gradienterne tænkes at 

bestå af forskellige kombinationer af duft-ratioer. Wallraffs opfattelse af PCD-en er også 

– mod enhver sund fornuft; man kan kun undre sig – en stereotyp dueslags-afhængig 

kompasretning. Han ser den slet ikke som en omtrentlig retning afhængigt af slip-afstand 

og slip-retning fra dueslaget, og som et udslag af hans usikkerheds-system i øvrigt. Han 

er blevet indskrænket med årene. 

 
Figur 35: Wallraff´s 0-akse navigations-system med usikkerheds-zoner vinkelret på de to 

koordinater, og (nederst) den resulterende orientering i de ni zoner omkring målet (H) 

 

Fig.35 (som de tre følgende figurer taget fra Rabøl 1985) viser et eks. på Wallraffs model 

med to gradienter rettet henholdsvis 170º/350º og 100º/280º. Usikkerhedszonen er smal 

omkring den første og bredere omkring den anden gradient. H står for hjem, hvis det er 

en brevdue – og mål, hvis det er en trækfugl - og H` er pseudo-hjem/mål, hvorimod 

orienteringerne ved start eller slit fra diverse retninger konvergerer.  
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Fig.36 viser overgangen fra et kompas-system, over et kors-akse-system til et mono-

koordinat navigations-system, hvor mål og usikkerhedszone bevæger sig ned ad 

koordinaten i løbet af efteråret med en nøje programmeret og afstemt hastighed. 

 
Figur 36: Kompas-orientering (A), kors-akse orientering (B) og mono-koordinat navigation (C) 

 

 

 
Figur 37: Et bi-koordinat navigationssystem med konvergerende orientering – følgende systemet i 

Fig.35 - mod pseudo-målet (H`) 
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På Fig.37 er det sidste bygget ud til et to-koordinat navigations-system, og vi ser hvordan 

orienteringen mestendels er rettet SV i det man kan kalde normaltrækretningen. Fra slip 

eller orienterings-forsøg tæt omkring H (hvide cirkler) er orienteringen ensidig SV. Jo 

længere vi går ud, jo mindre ensidig og jo mere målrettet (mod H) bliver orienteringen – 

i gennemsnit förstås. Dette er vist på Fig.38, der i øvrigt er et special-tilfælde, hvor PCD-

en (mod SV) holder sig konstant.   

 
Figur 38: Orienteringen i de otte punkter (hvide, plettede og sorte) på de tre afstands-cirkler i Fig.37 

i forhold til N og i forhold til målet (H) 

 

Min opfattelse af Wallraffs system og et kors-akse-system er meget tæt på hinanden, og 

hermed er der sådan set bygget bro i ingenmandsland mellem yderlighederne simpel 

kompas-orientering og koordinat/gradient-navigation. 

 

I det afsluttende kapitel Outlook siger jeg, at Gwinner & Wiltschko (1968) bør gentages 

med Broget Fluesnapper, og også SØ- gående mod S-trækkende arter (f.eks. 

Gærdesanger) bør undersøges. Jeg skriver ikke nøjere om hvordan, men det er jo klart 

nok, at testning alene fra eet sted hele efteråret, og under mulig indflydelse af kun én 

kompas-reference ikke er nok/optimalt (G&Ws Havesangere blev testet på samme sted i 

Tyskland, og indendørs så kun magnetfeltet – formentlig - var til rådighed). 

 

Kiepenheuers hypose skal også testes i forsøg med skiftende magnetiske inklinationer. 

Endvidere skal planetarium-forsøgene fortsættes og udbygges, ligesom de magnetiske 

inklinationer og intensiteter bør skiftes på en måde så man simulerer geografiske 

forflytninger og dermed i princippet kan demonstrere magnetisk navigation. Sidst men 

ikke mindst bør der laves forflytninger fra Danmark til Kenya med arter, der har 

vinterkvarter V (Broget Fluesnapper), N (Gærdesanger) og S (Nattergal, Grå 

Fluesnapper) for Kenya. Det forsøg lavede jeg selv i 1987 (Rabøl 1993b) med den 

ændring, at Havesanger blev brugt i stedet for de to sidstnævnte arter. 
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21. Christiansø 

 

Mit første møde med Christiansø var i maj 1968. Hesselø var endnu ikke kørt af sporet 

med kamikaze-piloterne Svend og Grete ved styrepinden, og jeg fik en god sidste sæson 

deroppe i foråret 1969. Men der gik rygter om mange trækfugle på Christiansø; jeg blev 

nysgerrig og sonderede formentlig også terrænet som et alternativ og en mulig efterfølger 

for Hesselø. Jeg havde dog ikke de store forhåbninger. Intet kom op og på siden af 

Hesselø. Her var der både en enestående natur, masser af trækfugle og stort set 

mennesketomt og fredfyldt (bortset fra bestyrer-parret). Nettene kunne stå i fred – med 

undtagelse af de lejlighedsvise besøg af en enkelt hankat eller en mindre flok køer i 

udbrud. 

 

Jeg kom sejlende med MS Ertholm, der var propfuld af turister og skolebørn, over til en 

solbeskinnet klynge klippe-øer med over 100 indbyggere, så det vrimlede mildest talt 

med mennesker på de to små beboede øer med det samlede areal af beskedne 30 ha. Jeg 

blev modtaget af Hans Mel, der boede i Brüels Skorsten på Frederiksø. Jeg tror også Erik 

Jeppesen var derovre, og det pølsede med trækfugle. Jeg var der 2-3 dage og kan huske 

Grå Fluesnappere på hver en sten i havnen og langs klippekysterne på mere eller mindre 

forgæves udkik efter noget, der gerne sku være større end en dansemyg. Mel påstod 

beskedent, at sådanne mængder ikke var usædvanlige, faktisk var de normalen, men jeg 

fandt senere ud af, at han overdrev noget i sine bestræbelser på at slå Hesselø af pinden 

som den bedste trækfugle-ø. På Hesselø var jeg vænnet til mange måger. Så de 

imponerede mig ikke. De (Sølvmågerne) var bare større men faktisk meget mindre 

aggressive end Stormmågerne i tusindvis på Hesselø. Men de store mængder af 

Ederfugle med ællinger, Alke og Lomvier, der gakkede, pippede og svirrede rundt 

overalt gjorde indtryk. Mere kan jeg ikke huske, men Christiansø virkede OK og værd at 

dyrke op – til trods for menneske-masserne. 

 

Mit næste møde med Christiansø var i 1970, og hvorfor jeg var derovre 5 gange i årets 

løb og ikke tog til Hesselø kan jeg ikke rigtig svare på i dag. Det var formentlig, fordi 

Arne Møller ville til Christiansø og ringmærke trækfugle, så jeg så muligheden for en 

mutualisme, hvor jeg skaffede ham løn til net og føde, og han hjalp mig med at fange 

fugle til orienterings-forsøg. Jeg fik pengene på min arbejdsplads, Zoologisk 

Laboratorium og Studiesamling. Der var en del medhjælps-penge i omløb dengang, og 

jeg skulle etableres som træk- og orienterings-forsker ved siden af mit underviser-job i 

invertebrat-zootomi (som det hed med et gyseligt ord). Jeg indså, at studier af det synlige 

dagtræk ikke var nok; der skulle også noget andet til, og hvad var mere oplagt end at 

putte trækfugle i tragte og studere deres hoppe-retninger. Danmark var fuld af trækfugle, 

og plastik-tragte var billige. Jeg havde lavet mange sådanne forsøg på Hesselø i foråret 

1969, bl.a. var over 200 Bog- og Kvækerfinker blevet tragt-testede i dagtimerne, hvad 

der gav anledning til megen uforståelig gang blækspor i tragtene, der ikke lignede udslag 

af normal natlig trækaktivitet. 

 

Arne slog sig ned i skorstenen på Frederiksø, så der boede jeg med i de 6-7 uger, jeg 

sammenlagt var derovre forår og efterår. Forsøgsfuglene blev holdt i hvide plastikspande 

med sand i bunden og to pinde på tværs gennem siderne og en udskæring i låget til ind- 

og udtagning af fugle samt neddrysning af melorme. Fuglene stod i spandevis i skolens 

vaskehus på Hertugindens Bastion og i stort set maximal afstand fra skorstenen på 

Frederiksø. Men der er jo ikke de store afstande derovre, og vi fangede og ringmærkede 
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fuglene i og omkring Kongens Have på Christiansø tæt ved vaskehuset (skolen brugte 

ikke længere vaskehuset, og på opfordring af lærerparret Niels og Kirsten og efter accept 

af den nytiltrådte forvalter Priis Rasmussen blev det senere bygget ud af tømrer Bernt og 

murer Andersen og fungerede som den første fuglestation fra 1976 til 1997). Forsøgene 

lavede jeg på Bielkes Bastion og Langelinie på det østligste Christiansø. Her kunne 

fuglene stå i skygge af fyr-strålerne, som dengang var mange (vist 12), der drejede 

langsomt og majestætisk rundt i natten. Det var en næsten galaktisk oplevelse at stå 

nedenunder ‖himmel-hjulet‖ og stjernerne oppe på det natte-sorte Plateau. Tragtene blev 

sat op og i vater efter, at dagens turiststrøm havde forladt øen, og blev pillet ned igen 

næste formiddag før bådens ankomst.  

 

Fra 1970 husker jeg en maj-snestorm fra N direkte ind i skorstenen, og senere en 

solopgangssyngende Karmindompap, som Arne ikke kom tidligt nok op til at få hittet. 

Det var jo en meget sjælden fugl dengang. Kun jeg og Kramshøgen så og hørte fuglen. 

Som vi senere fandt ud af, har den jo det der med at være kortvarigt til stede i den første 

morgentime og så dampe twittende af øs. Da Erik fortalte Arne om fuglen, blev han på 

det nærmeste lyst i band af morgengnavningen, der dog få dage efter strålede som en 

mindre sol, da han fik fanget og ringmærket en anden Karmindompap, i øvrigt den første 

af slagsen på Christiansø (jeg ringmærkede den første for fædrelandet på Hesselø i juni 

1966). Sidst i september pillede Jan Marcher i øvrigt Danmarks første og hidtil tidligste 

Fuglekongesanger ud af et net. Den blev ringmærket af Arne, der sammen med Olfert 

Læssøe havde scoret Danmarks første ved Hanstholm 2 år tidligere. 

 

I 1972 og 1973, hvor jeg havde ansat Bent Møller Sørensen og Stefan Pihl som 

ringmærkere og fangstmænd til mine orienteringsforsøg, var jeg tilbage i længere 

perioder på Christiansø. Jeg husker en ringmærket Hærfugl og en genfangst af en 

Christiansø-mærket Karmindompap fra det SØ-ligste Iran sidst i august (den blev i øvrigt 

genmeldt som en Hætteværling; fred være med den fejlbestemmende perser; bemærk 

hverken perker eller perler). Bent var nærmest autistisk med hensyn til at kunne huske i 

hvilken rækkefølge og med hvilke numre, diverse arter var blevet ringmærket i. Han så 

også mange mærkelige fugle, men en del af disse sjældenheder f.eks. en Alpejernspurv 

men ikke en maj-Mellemkjove, så vi andre også, så det var ikke indbildning alt sammen. 

Mest besynderligt var efteråret 73, hvor han ringmærkede et stort antal – vist ca. 40 – 

Rødtoppede Fuglekonger. Jeg var derovre en stor del af efteråret, men alle blev fanget før 

eller efter mit ophold. Han så også en Masketornskade ca. 1 oktober. Den blev forkastet, 

fordi han ‖så for meget‖. Sjældenhedsudvalget følte, at han burde om ikke stoppes så dog 

bremses op. Men jeg tror faktisk, at den var god nok. Bent var under alle 

omstændigheder en flink og hjælpsom ung mand, og det var Stefan også. 

 

I 1974 var jeg kun på øen i en uges omkring 1 juni, og her så jeg en Rødhovedet 

Tornskade på Fodboldbanen. Den sad på overlæggeren af det nærmeste mål og foretog 

10-15 meter lange ud- og nedflyvninger til græsset efter græshopper. 

 

I 1975 var jeg på øen en stor del af foråret og forsommeren og Bent Jacobsen hjalp mig 

med at fange fugle til forsøg. Midt i maj så vi en flot Dværgværling på Frederiksø. Igen 

om efteråret var jeg derovre i 2 uger og Stefan og jeg fangede fugle til de første prisme-

forsøg. 

 

I foråret 1976 startede moniterings-ringmærkningen op med Stefan som den første 

ringmærker (hele året) – og jeg mistede min hytte til opbevaring af fugle i spande. Indtil 



 91 

1 juni boede vi – og det var også Niels Erik Franzmann og Flems - i Bådmandshytten på 

det nordlige Frederiksø, for Bernt og Andersen blev først færdige med fuglestationen 

sent på foråret. 

 

I disse år boede jeg og andre fuglefolk mange forskellige steder og det var en god måde 

at lære de lokale at kende på og knytte venskaber. Ret snart kom vi ind på ‖Slottet‖  

gennem Anders Lund, der læste biologi. ‖Slottet‖ sorterede under hans mor, professor 

Ebba Lund og var den største af hytterne på Christiansø. Det lå højt og skuede ud over 

havet mod SV med sine alt for store vinduer. Det forlød at en kul-grossserer havde sendt 

fyrmester Jacobsen på ferie og så bygget løs i al ulovlighed. Hytten var også for høj og 

spidsgavlet. Men det kom os så absolut til gode. I det hus kunne vi bo adskillige mand 

både ringmærkere, orienterings-forskere og Ederfugle-folket med Franzmann i spidsen. 

Franzmann var en skæg fætter, der døde alt for tidligt af cancer i halsen. Før ham døde 

Flems og Dalle med en dags mellemrum i samme efterår. Flems blev kørt ihjel; Dalle 

døde bare. 

 

 

I 1977 startede Bent Jacobsen som ringmærker om foråret. Desværre for ham boede han 

sammen med Dalle, der kunne være en prøvelse for venlige og følsomme sjæle såsom 

Bent. Bent ku ikke holde ham ud og rejste brat i midten af maj til Blåvand, og det kom 

der jo faktisk en masse godt ud af. Dalle overtog derefter jobbet som ringmærker. Noget 

af det første Dalle gjorde var at hive en Stendrossel han ud af M1. Det var han svært stolt 

af. Det var en succes-oplevelse for den aparte mand, der bestemt ikke havde det let her i 

tilværelsen. Mange år efter på Byggeren, Nørrebro bed han en politibetjent i hånden til 

det knasede. Det er en hel anden historie, men den gjorde ham også godt. 

 

Jeg skal ikke remse op hvem der var ringmærkere de næste mange år. Det står alt 

sammen at læse andetsteds. Selv var jeg meget på Christiansø i 1977-78, hvor jeg lavede 

et utal af orienteringsforsøg samt studerede fouragerings- og social adfærd hos de 

rastende småfugle. Det kom der en diger og ret så original rapport ud af på dansk, og så 

ikke mere bortset fra, at jeg mange år efter oversatte den til engelsk (Rabøl 1992a). I 

disse år var jeg gennem min økologi-undervisning blevet meget optaget af konkurrence 

og karakter/habitat-forskydninger. Jeg brugte mine klassificeringer, kategorier og 

systemer fra denne rapport til konkurrence-studierne i acacie-savannen ved Naivasha i 

1981 og1985, men mere herom senere. I al beskedenhed synes jeg godt, at amerikanerne 

Remsen & Robinson, der var inde på noget af det samme, ku have lært en del af mig, 

men de var selvfølgelig ikke ansvarlige for, at jeg aldrig fik Christiansø-materialet 

behørigt publiceret. Det var og er dog vanskeligt at publicere sådanne studier med mindre 

det sker i specielt regi. De almindelige tidsskrifter vil ikke bruge plads til det, dog gjorde 

Ornis Scandinavica (Rabøl 1987) og DOFT (Rabøl 1993a) det heldigvis i pæn 

udstrækning med hensyn til Kenya-observationerne. 

 

 

 

22. Østafrika 

I december/januar 1975-76 var jeg for første gang i Kenya/Tanzania. Det foregik i regi af 

Dansk Naturhistorisk Forening under ledelse af Hans Baagøe og spejderdrengen Peter 

Blanner. Efter nogle dage på Hotel Boulevard i Nairobi kørte vi – ca. 40 mennesker, 

overvejende ansatte på Zoologisk Museum (med familie) - ud i landet i en 60 passagerer-
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bybus med tre kikkuyu chauffører: Peter (den tavse gorilla), Joseph (den vise leder) og 

David (den unge mand, undertrykt af de to ældre mænd, men alligevel med karakteristisk 

negroid ubeskedenhed om sine løbende evner: ”I run very, very fast”). Vi var inddelt i 

spisehold med 7-8 personer i hver, der delte to telte. Inge og jeg var sammen med 

Tægemanden og Tægekonen. I det andet telt var Axel og Nete Enghoff (forældre til 

fløsen Henrik) samt en gæv dyrlæge fra (Nord?)jylland, der hed Erik. 

 

Turen gik først gennem Riften til Naivasha Søen, hvor vi boede somewhere out of South 

Lake Road ret tæt ved byen. Det var vist på Hotel Naivasha. Det lå i hvert fald inden for 

Crescent Island, der var en ø dengang, så det må have været højvandet. Vi sejlede på 

søen og blev enormt solskoldede. Fuglemængden var overvældende. Alle spurgte mig 

hele tiden, hvad fuglene hed, og jeg var konstant frustreret over at sku finde ud af det. 

Der var kun en elendig fugle-feltguide (første-udgaven af Williams) til rådighed, og de 

ikke altid farvelagte tegninger lignede meget lidt virkelighedens fugle. Udvalget var 

heller ikke stort. Der manglede mange arter. Jeg husker en del Løvsangere i acacierne og 

godt med Gule Vipstjerte og Rødstrubede Pibere på de våde marker ned mod søen. Og 

selvfølgelig Flodhestene, Papyrussen og de Blå Åkander. Desuden mit første kulinariske 

møde med en krydret risret, der først brændte sig ned gennem mund og hals og næste dag 

kom svidende ud af den anden ende. 

 

Så vidt jeg husker gik turen derfra til Nakuru Søen, hvor det væltede behørigt med 

lyserøde Små Flamingoer. Herfra skrumplede vi videre til Masai Mara, hvorfra vi over 

Sand River kørte ind i Serengeti. Herfra forsøgte vi at komme ind i Olduvai Gorge, men 

der var lukket, og Knud Rosendahl, der var taget med på turen overvejende for at dvæle 

ved menneskehedens vugge var stærkt skuffet. Han havde det ikke nemt. Hans veninde 

Annie var konstant sur og snerpet på hele turen. Vi kørte videre langs kanten af 

Ngorongoro-krateret og fejrede julen i tented camp på Momella Lodge, Mount Meru. Jeg 

husker en jublende Striped Kingfisher, og adskillige Munke og Løvser i det sidste 

aftensolskin i toppen af træerne. En Giraf spassede sig på bambi-ben gennem teltlejren, 

og jeg var meget tæt på en Bøffel. 10 m fra mig lettede en stor sten og løb elskværdigt 

væk fra mig. Jeg stod bare og gloede. Mennesket – den hvide mand i hvert fald - er totalt 

fejlanbragt og unfit i den vilde natur. Vi lå nogle dage stille i Momella og det var godt for 

temperamentet. Det var nemlig frustrerende for en fuglemand at busse forbi fugle hele 

dagen, slå telt op sent og bryde det ned tidligt næste morgen. Det gav to gange en halv 

time hver dag til fugle-obs. 

 

Fra Mount Meru kørte vi til Kilimanjaro, først så langt op vi kunne komme med bussen 

og så over i nogle militære køretøjer, der kørte den sidste vej til Shira-platauet i 4 km 

højde mellem islagkagen Kibo og ‖lille‖ spidse Mawinzi. Vi kom sent derop, og da jeg 

var på læsse-af-holdet, blev der gået til den med afsluttende teltrejsning og madlavning. 

Jeg gik derfor snart i dørken med en grim gang bjergsyge, der varede i tre ud af de fire 

dage. Hæmningsløst klagende lå jeg på feltsengen eller sad sur, inaktiv og ligeglad og 

skumlede op mod Kibo medens Scarlet-chested Malachite-sunbirds, Hunters Cisticolas 

og Mountain Chats smuttede rundt. I alt så vi blot 10 fuglearter deroppe, hvor det var 

stikkende sol og sommer om dagen og iskold arktis om natten. Det var noget af en 

oplevelse. Især bagefter.  

  

Fra Kilimanjaro gik turen tilbage til Momella, hvor nytåret blev fejret. Vi kørte herfra til 

Tsavo East, og derfra til kysten, hvor vi først prøvede Malindi og så tog til Twiga syd for 

Mombasa. De mange vadere på kysten imponerede. Til sidst sluttede vi af i Nairobi. Det 
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var en god men psykisk anstrengende tur med så mange mennesker tæt på hele tiden, 

men min interesse for Afrika blev vakt. 

 

 

I februar/marts 1980 var jeg tilbage i Kenya på en 5 ugers tur i lejet Toyota Starlett 

sammen med Danna, der besøgte Afrika for første gang. 

 

Der var nu et klart videnskabeligt formål med turen. Jeg skulle finde et sted, hvor der var 

mange vintergæster af en eller anden småfugle-art, så mange, at disse måtte antages at 

påføre de lokale, økologisk nærtstående arter en betydelig og målbar konkurrence. Jeg 

havde i hvert fald én art i tankerne, nemlig Løvsen, som jeg havde set mange af ved 

Naivasha, men jeg var åben overfor andre arter og systemer. 

 

Tidlig på ankomst-morgenen kørte vi ud af Jomo Kenyatta Airport og direkte ind i 

Nairobi National Park. Her kørte vi rundt til først på eftermiddagen, hvorefter vi satte 

kursen mod Naivasha, hvor Carl Weismann (der var med på turen i 1975-76) havde 

skaffet os en kontakt-adresse på Korongo Farm hos Roger Mennell. Vi skrumplede rundt 

langs North Lake Road og nåede farmen og gæstehuset sidst på eftermiddagen. 

Dødtrætte så vi solen gå ned fra kraterranden med udsigt over søen og de uendelige 

Papyrus-skove. Danna var ganske overvældet af alle de nye indtryk, og jeg var tilbage i 

Afrika. I tertiærtiden med de uendelige horisonter. Det var godt. 

 

Vi boede hos Roger i en uges tid og en af dagene besøgte vi danskeren Ernst Magius på 

Kinja Nurseries ved bredden af Lake Oloidien også kaldet den lille Naivasha Sø. Efter at 

have kørt rundt i Kenya vendte vi senere tilbage til Kinja og boede der en uges tid. 

 

Der var masser af overvintrende Løvser ved Kinja og hos Mennell, og der var også nogle 

lovende lokale sangere såsom Black-breasted Apalis. Desuden var der andre arter af 

overvintrende palaearktiske sangere/fluesnappere, men Løvsen var den eneste, der var så 

talrig, at den måtte formodes at kunne påføre de lokale arter en målbar forskydning i 

adfærd og/eller (mikro)habitat-fordeling. 

 

Vi kørte landet rundt og endte helt oppe i Samburu, hvor der var mange Blege Gulbuge. 

Det var klart nok også et brugbart system, men det forekom mere besværligt især med 

hensyn til logistik. Da vi kørte gennem Tsavo var der også mange palaearktiske 

overvintrere. Vi så bl.a. Torn- og Høgesanger og Blege Gulbuge, og der var mange 

Ellekrager. Men vi fik aldrig undersøgt det nøjere. Jeg var vist allerede overbevidst om, 

at Naivasha med de mange Løvser var det bedste sted. Her kunne vi færdes frit og bo i 

eget lille hus på Kinja. 

  

Fra 18 august til 17 december 1981 var Danna og jeg tilbage i Kenya med basis på Kinja, 

Naivasha, hvor jeg startede op på observationer af Løvsanger-gildet, hvoraf de vigtigste 

fremgår af den karismatiske Fig.1 i Rabøl (1987), der faktisk blev tegnet tilbage i 1980 

(Fig.39).  

   

Danna og jeg havde en fantastisk tid dernede, hvor hun færdigskrev sin speciale-rapport i 

limnologi (biofilm på macrophytter i Susåen), og hvor jeg stod op hver morgen ved 

solopgang og gennemvandrede en eller flere ‖stationer‖ i de næste op til små fire timer. 

Det var ofte koldt om morgenen. Vi var oppe i en altitude på små to km., men i løbet af 

morgenen blev det varmere og varmere og først striktrøjen, så skjorten og til sidst 
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undertrøjen blev afmonteret og bundet om livet. Når jeg var færdig med morgenens 

arbejde tog jeg næsten altid ned til søen, Lake Oloidien og slappede af med at se på 

svømme- og vadefugle. 

 
Figur 39: Løvsanger-gildet ved Naivasha. Bredden af stregerne/båndene er et udtryk for artens 

talrighed 

 

 
Figur 40: Talrighed og niche-bredde af Løvsanger (stiplet og lodret skraveret) og en lokal 

konkurrent (prikket og vandret skraveret) i årets løb ved Naivasha. 

 

Jeg var meget interesseret i inter-specifik konkurrence, ikke mindst morfologiske 

karakter-forskydninger med de klassiske eksempler som Darwins Finker, 

Klippespætmejser, lappedykkere og dyndsnegle (Hydrobia) in mind. Men der er også 

andre forskydnings-muligheder, når konkurrende arter mødes, nemlig habitat- og 

mikro-habitat-forskydninger og ændringer i fourageringsadfærd. Spørgsmålet var 
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også om evt. ændringer var direkte (agressions/dominans-betingede) eller indirekte 

(ressource-betingede). Der var nok at tage fat for en yngre feltornitolog, der i hvert fald 

i starten var meget påvirket af Robert McArthur og hans karismatiske bog ‖Geographical 

Ecology‖. Ifølge forventningerne er resource-gradienterne i troperne tæt pakkede med 

økologisk nærtstående arter og alt bliver spist/brugt op, så det må nødvendigvis medføre 

forskydninger og indskrænkninger, når en talrig art som Løvsen om efteråret kommer og 

maser sig ind i systemet, og omvendt - når den dapper hjemad - om foråret efterladende 

et masse-release blandt de lokale arter (Fig.40). 

 

Så jeg havde en klar undersøgelses-hypotese til testning. Problemet var alene at 

identificere nogle passende mål og kategorier, der kunne bruges til at bekræfte eller 

afkræfte hypotese-komplekset.  

 

Jeg skelnede mellem tre habitater: Buske/krat, lunde, og skove (woodland), og med 

hensyn til mikro-habitaten delte jeg vegetationen ind i buske (B), lave træer (LT), 

mellemhøje træer (MT) og høje træer (HT), og skelnede tre højde lag i træerne (L, M, H) 

og indre (I) og ydre (Y).  

 

Jeg delte de 4 måneder ind i 4 ca. lige lange periode I (før Løvsen kom), II (Løvsens 

ankomst-fase), III (Løvsens top/max-fase, og IV (Løvsens slut-fase med lidt færre fugle 

end i III, sikkert fordi en del trak længere S-på). 

 

Jeg opererede med et udvidet Løvs-gilde på hele 61 arter (nogle af disse vist på Fig.39), 

hvor Løvsen var den talrigeste art med en densitet på ca. 20 fugle/time i de to top-

perioder, medens densiteten for de to næsthyppigste arter og formodede vigtigste 

konkurrenter CAM (Grey-backed Camaroptera) og APAL (Black-breated Apalis) kun 

var henholdsvis ca. 7 hver. I de to topperioder udgjorde Løvsen ca. 25% af samtlige fugle 

i det udvidede gilde, og i woodland betragtet særskildt ca. 35%. Så Løvsen var absolut så 

talrig, at den havde potentialet til at påvirke konkurrenterne. 

 

Jeg noterede fouragerings-adfærden ned i det på Christiansø udviklede system, hvor jeg 

skelnede mellem SM (smutten, lukkede vinger), flagren (FL, i vegetationen med delvis 

brug af vinger), svirren (SV, fouragering ind på vegetationen for en luften ‖stående‖ 

fugle), korte udflyvninger (KUF) og lange udflyvninger (UF). Desuden skrev jeg 

fødeindtagnings-typen op: pincet-tagen, snappen eller smakken. 

 

Jeg tog også gren- og ketcher-prøver for at få en ide om (den relative) fødemængde 

(edderkopper, sommerfuglelarver og biller, især) i de tre hoved-habitater og udviklingen 

i disse i efterårets løb. Jeg fangede en del fugle i net, og sugede maveindholdet op med 

en injektionssprøjte påsat en plastikslange, så jeg ku få en ide om, hvad de stakkels fugle 

havde spist. Med få undtagelser overlevede de allerfleste denne noget brutale behandling, 

som jeg havde lært af Karsten Laursen. 

 

Ideen var nu at finde ud af de lokale arters ”niche” (d.v.s. habitatvalg, og mikro-habitat-

valg, og fouragerings-adfærds-type før Løvsen kom om efteråret (periode I), når den 

øgede i antal (II), og i max-faserne III og IV. Også Løvsens ‖niche‖ skulle naturligvis 

følges nøje. 

 

Hvad fandt jeg så ud af? Ja – der skete (jeg så i hvert fald) de forventede skift og 

indskrænkninger i de lokale arters ‖niche‖, ligesom Løvsen skiftede foretrukken habitat 
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fra lund (hvor der var flest CAM og APAL) til woodland i efterårets løb. Den øgede også 

hyppigheden af flagring og udflyvninger i sin fouragerings-adfærd i efterårets løb. De 

lokale arter benyttede sig mestendels af ‖vinge-løs‖ smut-fouragering. Jeg konkluderede, 

at ændringerne var et udslag af konkurrence mellem arterne, og jeg slutter af med de vise 

ord, at Løvsen ikke (bare) er en fremmed, der trænger ind i et lokalt system, men (også) 

et fuldgyldigt medlem af lokalsamfundet, der blot har fundet ud af at trække et andet sted 

hen for at yngle: ”WILL is not a foreign intruder; it is a well adapted species returning 

to its home”. Basta, finale. Ikke et øje er tørt, og McArthur sidder oppe i sin himmel og 

klapper i englevingerne. Og dog. 

 

Før vi går videre til 1985 skal jeg dog lige fortælle, at Ornis Scandinavicas redaktør Hans 

Källander havde sine problemer med artiklen. Den var jo lang og kedsommeligt 

udpenslende beskrivende med et stort appendix, der stod med småt, hvor de enkelte 

arters habitat, mikro-habitat og adfærd blev eksemplificeret og verbalt generaliseret. Den 

var med en metamorfor som en tung finsk film og ikke som en rap amerikansk 

actionfilm, hvor sidstnævnte kan lignes med den foretrukne type af artikel i de 

betydningsfulde tidsskrifter. Det kneb at finde referenter, og til sidst måtte Hans selv 

gøre det, og efter at have syltet artiklen i årevis, forbarmede han sig næsten beklagende 

over den, og det skulle jeg være yderst taknemmelig for, fik jeg at vide. En del år efter 

erkendte Hans, at han havde taget fejl af interessen for artiklen, hvor jeg jo var så heldig 

(eller dygtig) at være med til at starte et felt op, der snart skulle få betydelig international 

bevågenhed.  

 

I efteråret 1985 skulle jeg så – som den ægte, objektive forsker jeg var og er – gentage og 

konfirmere de gode og klare resultater. Nu i udbygget form med endnu flere habitat- og 

mikro-habitat-kategorier, og med udbygget focus på såvel fouragerings-adfærd som 

social/aggressiv adfærd. 

 

Det var ikke så smart. En forsker skal aldrig gentage en succes, for en sådan gentager sig 

ikke nødvendigvis. På den anden side er det jo ‖godt‖ for det globale overblik og den 

galaktiske erkendelse (i modsætning til den stærkt lokale publikation) at erfare, at svaret 

på spørgsmålet, om der findes konkurrence, og spørgsmålet om det er regnvejr, ligger i 

samme niveau: Det er heller ikke altid, at det regner.  

  

1985-observationerne er beskrevet i Rabøl (1993a), hvor jeg – fordi det var en symposie-

beretning – fik lov til at udfolde mig lidt mere på slap line end det normalt er muligt i en 

tidskriftartikel. Det kunne referenten men dog kunstneren Jon Fjeldså ikke altid lide, men 

han lod det ske. Artiklen startede således med et næsten ordret citat fra en sæbe-opera 

‖Skum‖, der på det tidspunkt hærgede i det danske fjernsyn: ”This is the story about 

WILL, the Willow Warbler Phylloscopus trochilus, who spends every winter in Africa”. 

Jeg fortsætter så med at opremse de optimistiske McArthuristiske konkurrence-

forventninger, men nævner dog, at jeg siden 1981 er jeg blevet betydelig mere skeptisk 

overfor korttids-effekterne af konkurrence mellem arterne. 

 

I 1985 er der betydelig færre Løvs ved Naivasha end i 1981 (gennemsnits-tallet 

observeret pr. time i november er henholdsvis 12.5 og 17.0). Antallet af de to vigtigste 

konkurrenter CAM og APAL er til gengæld for november i 1985 contra 1981 

henholdsvis 12.6 og 7.3, og 7.9 og 6.7. APAL er den sanger, der ligner Løvsen mest, og 

jeg fokuserer især på, om der er påvirkninger at spore mellem disse to arter. 
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Jeg opstiller en masse prediktioner for, hvad der vil ske, hvis der er konkurrence, og i 

nogle ret få tilfælde går prediktionen op, i andre næsten lige så mange tilfælde falder det 

modsat ud. Hovedkonklusionen ender noget frustrerende med at blive: ”In general, the 

prediction for displacement of APAL (and CAM) in the presence of WILL was not 

supported”. 

 

Som så ofte i biologi (og i livet i al almindelighed) ender det med, at man ser de klareste, 

overordnede mønstre i starten, når man ikke ved så meget og ikke har indsamlet et alt for 

stort og bredt dækkende materiale. Man ser også udpræget det, man vil se, og dette ‖fit‖ 

opleves ikke som snyderi. Jo mere man beskæftiger sig med et system, jo sværere bliver 

det at generalisere undtagen på nogle meget overordnede planer, der ofte er så 

overordnede, at de næsten forekommer at være selvfølgelige og uinteressante. Jeg ender 

med at konkludere, at jeg skulle have studeret Løvsen og de lokale konkurrenter intenst i 

flere år i hele deres års-cyklus og altså også på ynglepladsen. Så måske ville jeg forstå 

noget mere, og også være i stand til at kommunikere denne viden videre i klart sprog. 

Således sluttede det tilstræbt optimistisk og dog noget frustreret. 

 

  

I efteråret 1987 er jeg tilbage på Kinja denne gang for at lave orienteringsforsøg med 45 

medbragte trækfugle fra Christiansø, men mere herom senere. I perioden 16 til 25 

september – altså just før og i starten af Løvsens ankomst – får jeg gået de 15 stationer 

fra 1985 igennem og registrerer antallet af fugle i Løvs-gildet, som det fremgår af Tabel 

1 i Rabøl (1993). Udtrykt i enheden antal fugle/time er der egentlig en stor 

konstans/stationaritet i de tre år 1981, 1985 og 1987. 

 

 

Senere, i 1990-erne bliver jeg interesseret i kortlægnings-optællinger (territory 

mapping) af fugle i skov og krat. Min første optælling er i Mazumbai, Tanzania i 1992-

93, og senere følger jeg op på La Gomera (1994), Madeira (1995), og 3 steder i 

Sydafrikas bushfelt (Nylsvlei (1997), Windy Brow (Cullinan, 1997) og Shakati (2007). 

Desuden lavede vi kortlægning i småskov og krat (mest i Vindekilde) i adskillige år på 

sommerkursus i terrestrisk økologi på Røsnæs i perioden 1994 til 2001. Disse 

undersøgelser blev ikke publiceret, og bliver det næppe heller. 

 

Desværre noterede jeg kun arterne i det udvidede Løvs-gilde op ved Naivasha, Kenya, 

d.v.s. ikke bare rovfugle, duer o.l. forblev unoterede men også de større skrigefugle og en 

del spurvefugle såsom stære og en del finkefugle (herunder astrilderne). Men i princippet 

kan man godt sammenligne tæthederne indenfor det udvidede Løvs-gilde med 

kortlægnings-undersøgelserne: Jeg har nemlig også – ud over antal fugle/time - areal-

mål for de 15 habitater ved Naivasha, og de steder, hvor der er lavet kortlægning, kan 

man gå ind på de enkelte dage og finde antallet af noterede fugle af de enkelte arter. Så 

tal med samme indsats (effort) er direkte sammenlignelige. 

 

 

I juli 2004 er Danna, Ras og mig 14 dage i Kenya. Vi lejer en gammel i Nairobi 

henstående Toyota Landcruiser af Hanne Lindemanns datter Signe. Peter Magius – der er 

flyttet til Karen (bydelen, opkaldt efter K. Blixen) i Nairobi – hjælper med klargøringen, 

og turen går mod Naivasha, hvor vi slår os ned i en forfalden camp ud af South Lake 

Road tæt ved Hotel Naivasha. Campen virker under afvikling – som søen, der har trukket 

sig langt tilbage. Naivasha er blevet en meget større by, og der bor nu masser af 
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mennesker ud langs South Lake Road, der givetvis tapper tonsvis af vand fra søen og 

skider og forurener tilbage den anden vej. Vi kører forbi Kongoni Farm og ud af vejen 

mod Kinja, hvor vi bluffer os forbi en afspærring. Vi skal besøge John Barton, bilder vi 

vagten ind. Det er sådan set også intentionen, men vi har ikke haft kontakt med ham. 

Kinja er nu splittet op i flere, vist mest hvide beboelser, og Ernst Magius´s i forvejen 

beskedne hus er blevet til neger-slum. Lake Oloidien har trukket sig meget tilbage og må 

være blevet ret så salin. I hvert fald ser jeg en del Kap-ænder, som jeg aldrig så tidligere. 

Ved Hudson – som nu ikke mere er Hudsons – ser jeg en lille flok Grey-crested Helmet-

shrikes. Jeg har godt hørt den sku være der – hvad den jo ikke var tilbage i 1980-erne. 

Der er tilsyneladende kommet flere Zebraer og antiloper end tidligere; det virker mere 

park-agtigt, og der er etableret korridor-forbindelser til Hells Gate området (og 

Kongoni?), der er blevet nationalpark. 

 

Vi kører ud til Barton på Højen, og just som vi kører ind kommer han, familien og nogle 

venner ud, og vi bliver inviteret med op på toppen af Højen med den fantastiske udsigt til 

søen, Eburu og Mau i det fjerne. Sønnen Matthew er blevet voksen, gift og har fået børn. 

Han bor i huset, medens de gamle er flyttet ind i et nyt hus i området mellem Kinja og 

Hudson ved Lake Oloidien. Storebror Oliver er storvildtsjæger i det fjerne, og Mats 

ægteskab med den irske kone knirker. De mangler en ordentlig indtægtskilde, og vi – 

d.v.s. Danna – tilbyder at være med til at turist-investere i farmen. Mat er i fyr og 

flamme. 

 

Vi kører videre til Masai Mara på stenhårde dæk og får rystet ryg og nyrer løse. Men 

årstiden er perfekt. Titusinder af brummende og stinkende gnuer alle vegne. På vej hjem 

over Mau ryster batteriet løs, og pol-skoene smelter ned. Miraklet sker i form af en norsk 

missionær, der passerer forbi og får hjulpet os i gang igen, hvorefter turen går tilbage til 

værksted i Narok.  

 

Senere samme efterår er Danna og Kasper tilbage hos Barton og fortsætter 

forhandlingerne, der dog spoleres af den hjemvendte storebror Oliver. Han vil have 

mange penge for at spille med, og Danna involverer Onkel Åge. Han er ikke ganske 

uinteresseret, men prisen er alt for høj, 20-30 mill. Kr. var det vist. Danna har også kik på 

en få ha. grund med hus på i Kinjas bagland. Men det er også for dyrt (1.5 mill. Kr.) og 

med udsigten til usikker adgang til søen, opgiver vi at købe, og næste år investerer vi så i 

Shakati i Sydfrika i stedet. 

 

 

 

23. De første forsøg i det lille planetarium 

Et planetarium er en kunstig stjernehimmel, hvor stjernerne erstattes af lys-prikker på 

indersiden af en halvkugle. Den kunstige stjernehimmel kan være stationær eller dreje 

rundt med den for stjernehimle karakteristiske hastighed: Én omdrejning på 24 timer (der 

vel retteligen var eller burde ha været 23 timer og 56 minutter). Af pædagogiske grunde – 

så man kan se omdrejningen - kan nogle kunstige stjernehimle dreje meget hurtigere 

rundt. 

 

Tyskeren Franz Sauer var den første, der lavede planetarium-forsøg (i 1970-erne). Senere 

fulgte Steve Emlen og Hans Wallraff efter. Wiltschkøerne kom også på banen i 1970-

erne med en særlig simpel udgave af en kunstig stjernehimmel, benævnt ”16-stjerne-
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himlen” af mig: ‖Stjernerne‖/lys-prikkerne dannede et mønster bestående af 8 gange 2 

‖stjerner‖ på indersiden af det flade, vandrette loft af en cylinder anbragt på højkant. Så 

vidt jeg husker, var Sauers planetarium stort, men han roterede kun med det én gang hver 

halve time, d.v.s. ‖stjernehimlen‖ drejede rundt om ‖Nordstjernen‖ med 360º divideret 

med 48 halvtimer = 7.5º/halvtime, og så stod ‖himlen‖ stille den næste halve time. 

Emlens planetarium var også stort og flot, men rykkede blot én gang 3.75º hvert kvarter. 

 

Da jeg startede med at lave orienteringsforsøg i Danmark, havde jeg ikke noget 

planetarium til rådighed, d.v.s. der befandt sig et sådant på Bellahøj skolen i Brønshøj, og 

det kunne drejes manuelt rundt og op og ned og simulere – så vidt jeg husker – enhver 

stjernehimmel på Jorden, som den så ud her og nu. Sidst i sep. 1969 var jeg derude og 

viste de fire medbragte Rødstjerte og Havesangere (fanget en uges tid før i Skagen) en 

‖stjernehimmel‖, der først svarede til en position 8 timer Ø for Danmark (Ø-Sibirien) og 

senere samme nat en ‖stjernehimmel‖ svarende til Danmark. Viste fuglene orientering 

mod V eller NV efter ‖forflytningen‖ til Ø-Sibirien? Det første er forventeligt ud fra et 

plan-navigations-system. Det andet efter et sfærisk navigations-system og en storcirkel-

kurs. Fuglene lavede stort set ingenting i tragtene. En ung Haves. førte sig dog frem med 

noget NV-NNV-orientering. Én svale gør imidlertid ingen sommer, og jeg opgav 

planetariet, der i øvrigt var en halvkugle med en diameter på 6 meter. Overlæreren, der 

stod for det, var ellers meget flink og imødekommende, så jeg stod nok for tidligt af. 

 

Steve Emlen (1975) fabulerede sig frem til, at forskydninger i lys/mørke-rytmen og 

dermed tiden på det indre ur måtte kunne bruges i stedet for geografiske forflytninger til 

at demonstrere en Ø/V-rettet navigations-akse. Noget naivt troede han, at man kunne 

teste Matthews` solbue-navigations-hypotese på denne vis: 6 timers fase-forskydning i 

lys/mørke-rytmen skulle kunne substituere en 90º forflytning mod Ø eller V (altså en 

kvart omdrejning rundt om Jorden), og for en brevdue flyttet – say – 100 km mod S 

skulle det i princippet være nemt, at se om den 1) flyver mod N mod dueslaget eller 2) 

mod NØ-Ø (det indre ur flyttet tilbage) eller V-NV (uret flyttet frem). Hvis 1) så 

navigerer den ikke i et solbue-system. Hvis 2) så gør den. I princippet kan man lave det 

samme for at belyse om nattrækkerne stjerne-navigerer, men Emlen foretager ikke 

sådanne forsøg og mener i øvrigt, at de kan substitueres ved at dreje (modsat) på en 

planetarium-stjernehimmel. Han laver en del 3, 6 og 12 timers Ø/V-skift på sin kunstige 

stjernehimmel om foråret, men hans Indigo-værlinger reagerer ikke på en måde, der er 

kompatibelt med udkommet af et stjerne-navigations-system. De var mere eller mindre 

N-orienterede i alle konstellationerne, og konklusionen var, at de lavede kompas-

orientering i forhold til en stjerne eller et stjernebillede på N-himlen tæt ved eller 

svarende til Nordstjernen. 

 

Emlen (1975) betød meget for min udvikling og forståelse af især stjernehimlens 

potentiale som ‖orienterings/navigations-giver‖. Indflydelsen fra og brugen af Emlen 

(1975) ses tydeligt både i min bog (Rabøl 1988) og i rapporten om stjerne-navigation 

(Rabøl 1997).  

 

En gang midt i 1970-erne blev jeg gjort opmærksom på tilstedeværelsen af et lille 

transportabelt stjerne-planetarium af japansk oprindelse. Det befandt sig i Lyngby, ca. 

der hvor Ilva ligger i dag, og var blevet købt af to snurrige ingeniører, der vist havde fået 

det billigt, da det var brugt og havde været anvendt i en eller anden udstilling. ‖Himlen‖ 

var en halvkugle, der kunne slås op som en kæmpe-paraply med metal-eger/radier og 

plastikbeklædning. Den blev hængt op i loftet og var 4 meter i diameter. Efterhånden 
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som det blev slået op flere gange blev himmelhvælvet mere og mere skævt. I centrum af 

halvkuglen skulle man så anbringe stjerne-projektoren, der var en metalkugle på størrelse 

med en fodbold med en masse huller i hvorfra ‖stjernerne‖ kom ud og blev kastet op på 

indersiden af ‖himlen‖. Midt i kugle sad en ret sløv elektrisk pære, men når man stod 

længe nok i mørke tonede ‖stjernerne‖ efterhånden frem. Ligheden med den rigtige 

stjernehimmel var ikke imponerende, og Karlsvognens form var ikke ganske naturtro, 

men efter en justering blev det bragt til at rotere med den for stjernehimle karakteristiske 

omdrejnings-hastighed. Det var så godt som det kunne blive, og jeg fik Forskningsrådet 

til at købe det til mig formedelst godt 16.000 kr.   

 

I forårene 1977 og 1978 havde jeg planetariet med på Christiansø (Rabøl 1981b), hvor 

det blev hængt op under loftet på ‖Månen‖. Afstanden fra projektoren til ‖himlen‖ var 

bare 2 meter, og der blev anbragt 4 tragte i N, Ø, S, og V så tæt ved projektoren som 

muligt. Da Nordstjerne-højden blev sat til 55º (svarende til naturlige stjernehimmel over 

Christiansø) betød det at denne højde set fra N- og S-tragten var henholdsvis 61º og 49º, 

så fuglene anbragt her oplevede en ‖forflytning‖ mod henholdsvis N og S svarende til ca. 

700 km (6 gange 111 km). Da det aktuelle målområde for nattrækkerne fanget på 

Christiansø i gennemsnit kunne estimeres til at befinde sig nogle 100 km mod ‖NNØ‖, så 

var prediktionen at fuglene i N-tragten skulle være ‖SSØ‖-orienterede medens dem i S-

tragtene skulle være ‖N-NNØ‖-orienterede. Fuglene i Ø- og V-tragtene var kontroller der 

med hensyn til Nordstjerne-højde/breddegrad befandt sig på Christiansø-niveau. De 

skulle så være NØ-orienterede. Især i 1978 slog prediktionen meget pænt til. De tre 

gruppe-gennemsnitsvektorer var henholdsvis 127º - 0.494* (n = 13), 37º - 0.416 (n = 15), 

og 46º - 0.365 (n = 12). I 1977 så det ikke for godt ud, men der er dog signifikant flere 

‖N‖-orienterede i S-tragten og ‖S‖-orienterede i N-tragten, hvor ‖N‖ og ‖S‖ betyder N og 

S for en Ø/V-linie. 

 

Jeg prøvede også noget andet, nemlig simulerede Ø- eller V-forflytninger ved at dreje 

omdrejnings-fasen 15º - 30º (1 til 2 timer) henholdsvis fremad eller bagud. Fugle der 

første nat viste en ca. Ø- eller V-orientering blev næste nat udsat for en ‖forflytning‖ 

mod henholdsvis Ø eller V for at se om de modsatrettede orienteringen, d.v.s. 

kompenserede. Det gjorde de i nogle tilfælde for en ‖V-forflytning‖, men matematikken i 

udførelsen var ikke dirkefri. 

 

Hvis vi ser meget positivt på disse mine første mini-planetarie-forsøg, så viser de – 

måske – tegn på stjerne-navigation, og måske især for ‖forflytninger‖ N/S.   

 

 

Mit andet og sidste forsøg med det lille planetarium finder sted på Strødam med fem 

unge Brogede Fluesnappere fanget som trækgæster på Chr.ø først i august 1984 (Rabøl 

1990a). Der blev lavet forsøg de fleste nætter i perioden fra 7 august til og med 2 

september, og proceduren var som omtalt i Rabøl (1981) med fire tragte anbragt N, Ø, S 

og V rundt om projektoren. Formålet med forsøget var at simulere en forflytning mod S 

til 30º S (Nordafrika på grænsen mellem Tunesien og Libyen). Ved forsøgene i nætterne 

14 og 15 august og igen 23 til 25 august ændredes omdrejningspunktets højde sig fra de 

for Strødam gælden 56º til 30º. I øvrigt kørtes i samme omdrejningsfase som udenfor, 

d.v.s. der blev ikke simuleret samtidige Ø/V forflytninger. Hvis fuglene stjerne-

navigerede forventede jeg en ca. SSV-SV orientering for en stjernehimmel svarende til 

Strødam og en orientering mellem VNV og NNV fra positionen i Nordafrika (målområde 

et sted mellem Nordtyskland og Den Iberiske Halvø). 
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I perioden fra 7 til 13 august er orienteringen klar S, og det er den også i de to næste 

nætter på 30º for 5 ud af 6 retninger. Den sidste ligger i NNØ. I de næste 5 nætter er 

orientering bimodal N/S både for gruppen og for adskillige af fuglene individuelt.  21 og 

22 august er orienteringen klar S. Tilbage i 30º 23 til 25 august bliver orienteringen igen 

bimodal N/S (flest i S), og det gælder også for de sidste forsøg fra 26 august til 2 

september tilbage på Strødams 56º N. Fortolket mest positivt ser vi altså et forsinket og 

kun delvist respons på ‖S-forflytningen‖, men om dette er navigatorisk baseret eller skal 

opfattes som omvendt kompas-orientering svæver i det uvisse. 

 

 

Set i bakspejlet er disse to planetarium-forsøg altså ikke meget stjerne-navigations-

supportende, og konklusionen var da også, at jeg skulle prøve igen i et stort og mere 

velegnet planetarium, men et sådant var ikke lige for hånden i Danmark i 1980-erne. 

Fremme i horisonten begyndte de dog at dukke op, først Tycho Brahe Planetarium i 

København og senere Steno i Århus. Det vender jeg tilbage til. 

 

 

 

24. Uglemad og smadrede magnetfelter   

Først i 1980-erne havde Wiltschkøerne fået cementeret deres opfattelse af magnetisk N 

som en primær, genetisk fastlagt kompas reference for nattrækkende småfugles normal-

trækretning. Dette var en rimelig betragtning. Fugle opvokset indendørs uden at have set 

sol og stjerner og testet indendørs var orienterede sådan ca. i normaltrækretningen, og 

ved drejninger af magnetisk N i forhold til geografisk N fulgte orienteringen tilsvarende 

med. Da der ifølge den Wiltschkoske udgave af logik ikke var brug for mere end én 

primær kompas reference, så måtte alle andre kompas referencer – og det ville dengang 

mestendels sige stjernehimlen – være sekundære og låne deres eventuelle indflydelse via 

kalibrering fra magnet kompasset. Men logikken halter, for det er ikke til at vide med 

sikkerhed, hvad der er brug for i denne verden. 

 

Jeg beslutter mig så for at lave et forsøg, hvor jeg i god tid, inden efterårstrækket starter, 

lader unge Brogede Fluesnappere udtaget fra redekasser på Strødam i juni 1982 vokse op 

i et ubrugeligt magnetfelt med lejlighedsvis adgang til at se stjernehimlen. Det bedste 

ville være at tilføre et magnetisk 0-felt, men det kan jeg ikke lave. Så jeg sætter nogle 

kraftige stangmagneter op på burene, der skaber et heterogent og ca. lodret magnetfelt, 

der er mindst 4-5 gange stærkere end Jordens. Et sådant smadret magnetfelt burde ikke 

ku bruges til at etablering af en konsistent normaltrækretning fastlagt i forhold til 

magnetisk N. 

 

Fuglene blev holdt indendørs, men 11 gange i løbet af sommeren og i den præ-

migratoriske periode fra først i juli til lidt ind i trækperioden først i august kom fuglene 

ud i natten og blev eksponeret frit for stjernerne. Der var to grupper af fugle; en 

forsøgsgruppe i bure i det kraftige stort set lodrette, smadrede magnetfelt og en kontrol 

gruppe  holdt i det uændrede, jordiske magnetfelt. Det gik godt i adskillige nætter, men 

en nat satte et Natugle-angreb ind, og alle kontrolfuglene blev slået ihjel af den ihærdige 

ugle. Kun 5 forsøgsfugle overlevede. 
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I sidste halvdel af august kom de 5 fugle i tragte og blev testet flere gange i det smadrede 

felt under Strødams stjernehimmel (Rabøl & Dabelsteen 1983). Det gav en signifikant 

SSV-orientering (191º - 0.53*, n = 16). Det ser altså ud til, at fuglenes  

normaltrækretning (også) er genetisk fastlagt i forhold til noget andet end magnetfeltet, 

og det vil formentlig sige stjernerne. Så Wiltschkøernes ‖brug for‖ betragtning kan ikke 

bruges til noget som helst. 

 

 

Samme efterår laver Bingman (1984) uafhængigt af mig et meget lignende forsøg i 

Tyskland. Bingman arbejder sammen med Wiltschkøerne, der sikkert har hjulpet ham 

med at få fat i de unge Brogede Fluesnappere. Fuglene var delt i tre gruppere, der alle 

voksede op eksponeret under stjernehimlen. Gruppe A voksede op i det normale 

magnetfelt. Gruppe B i et magnetfelt med magnetisk N i 255º (samme hældning og 

styrke som jordfeltet), og gruppe C i et kraftigt lodret magnetfelt. Fuglene blev testet i et 

kraftigt lodret magnetfelt, d.v.s. de kunne ikke bruge magnetfeltet til at fastlægge 

trækretningen. Bingmans 3 grupper er alle orienterede mellem SØ og S og ikke 

signifikant forskellige fra hinanden. Bingmans stort anlagte forsøg sandsynliggør altså 

konklusionen fra vores mere beskedne forsøg: Træk-orienteringen er også genetisk 

fastlagt i forhold til et (primært) stjerne-kompas. Ydermere viser hans forsøg, at det 

medfødte stjerne-kompas dominerer det medfødte magnet-kompas. Det store problem for 

Bingman (og Wiltschkøerne) er så, at kontrol-fuglene opvokset i det normale magnetfelt 

og under stjernehimlen er SØ-orienterede. Da forsøgene er lavet i august-september, 

burde de ha været SV-orienterede, men denne ‖ubetydelige‖ deviation forbigås i 

larmende tavshed. Dette resultat er eet blandt flere, der sætter spørgsmålstegn ved den 

generelle gyldighed af vektor-orienterings modellen, og det er jo en så alvorlig sag, at 

man ikke kan snakke om endsige diskutere det. 

 

 

 

25. Den første lang-distance forflytning (Las Canarias) 

Kort-distance forflytninger er udmærkede til at belyse, om trækfugle kompenserer for 

forflytningen. Problemet er imidlertid (som tidligere omtalt i kapitlet Oversigtsartikler), 

at man ikke med sikkerhed kan sige, om systemet bag en kompensation er genetisk 

funderet i koordinat/gradient-navigation. 

 

I Rabøl (1978) foreslås et oplysende forsøg med forflytning af spanske Rødryggede 

Tornskader til Italien. Det bliver aldrig lavet, primært af praktiske grunde. I stedet 

udtænker jeg en forflytning af Rødhalse til Kanarie-øerne. Rødhalse fanget om efteråret 

på Chr.ø overvintrer i SV-Europa og NV-Afrika med et tyngdepunkt sådan ca. i 

Barcelona. Hvis sådanne fugle flyttes til Kanarie-øerne kommer de både for langt mod S 

og for langt mod V selv i forhold til extremerne. Hvis de navigerer mod 

trækruten/vinterkvarteret, skal vi altså set fra Kanarie-øerne først have en ca. NØ-

orientering, der i løbet af efteråret skifter lidt S over mod ØNØ. Hvis de kun kompas-

orienterer, skal kursen hele efteråret efter forflytningen være SSV-SV, medens kompas-

orientering + diverse kompensationer, der med tiden aftager i styrke (se kapitlerne 

Oversigtsartikler og De næste geografiske forflytninger), skal resultere i en kurs, der 

skifter fra først NØ og så over Ø for at ende i SSV-SV (Fig.41). 
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Figur 41: Genfund om vinteren af Rødhalse ringmærket på Chr.ø (til højre). Efter forflytning til La 

Gomera (G) kan man afhængig af systemet forvente i hvert fald tre forskellige orienterings-udfald 

(til venstre) 

 

23 september 1978 ankommer der mindst 2000 Rødhalse til Chr.ø, og selv om der kun er 

2% gamle fugle, så er der ingen problemer med at fange 10 gamle og 10 unge Rødhalse 

fra dette tiltræk. 4 oktober flyver jeg med 12 fugle til Tenerife, og næste dag går 

transporten videre til Gomera med destination Playa Santiago. En uge efter kommer 

Danna med de sidste 8 fugle. 

 

I foråret 1978 besøgte Danna og jeg La Gomera på en to-dages tur, og vi kom gennem 

Playa på øens sydkyst. De kanariske sydkyster er sol- og stjernerige og derfor potentielt 

velegnede til orienteringsforsøg med trækfugle. Tenerife og Gran Canaria kan bare ikke 

bruges, da sydkysterne er et inferno af turister og lys om natten. Men Playa-området 

virkede ideelt: Ingen turister og formentlig ikke noget forstyrrende nattelys, når man blot 

var lidt væk fra den søvnige by. Det tænkte jeg nu ikke på, da jeg var i Playa det forår, 

men tanken opstod snart efter hjemkomsten. I Falk Rønnes bog om Kanarie-øerne havde 

jeg læst, at det norske rederi Fred Olsen ejede store landområder på S-Gomera, så jeg 

skrev frejdigt til rederiet og blev henvist til bestyreren af bananplantagen på Tecina, 

Playa en hollænder ved navn Vilhelmus van der Vaal. Han skrev, at jeg kunne bruge et 

fritliggende hus lidt Ø for byen som base for forsøgene, og han var også venlig med at 

anbefale sted, hvor jeg kunne bo, og andet sted, hvor jeg kunne spise. Han havde været 

10 år i byen og var en agtet mand, hvis navn var blevet spanskificeret til Guillermo. I 

sine yngre dage havde han været gendarm på New Guinea og havde derfra medbragt en 

malajsisk/indonesisk skønhed af en kone, men hun og børnene havde forladt ham, så han 

svævede noget skrammet rundt i det syd-gomeranske. En kort overgang havde han i 
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øvrigt haft en affære med Jet Møllegård, der sammen med sin som følge deraf snart 

fraskilte dyrlæge-mand havde hus i Playa og ejede Scanbur ved Køge. 

 

Da jeg ikke kunne et ord spansk var kontakten til den engelsk-talende van der Vaal såre 

vigtig, og jeg mødte ham ved ankomsten til Los Rodeos på Tenerife og fik nogle 

instrukser om, hvordan jeg skulle få gang i indkvarteringen i Playa. Han var nemlig væk 

den følgende uge, og kunne derfor ikke hjælpe mig lokalt. På aftalt sted i Playa mødte jeg 

derfor Manolo, der kun kunne spansk, men han var behørigt instrueret, og vi kørte ud til 

det, jeg snart kaldte fuglehuset, der lå på en kam i den tørre Euphorbia-hede mellem to 

barranci lige ovenfor for Playa Media. Datoen var den 5 oktober, og øen havde just haft 

besøg af en hed og støvet Sahara-vind, der gjorde folk kuldrede. Da Manolo lukkede 

døren op til huset strømmede varmen ud som fra en bageovn. ‖Calor‖ sagde Manolo, og 

jeg lærte mit første spanske ord gennem naturmetoden. Senere introducerede Manolo mig 

til Antonio og Pepa i ‖Pension del Carmen‖, hvor jeg skulle bo, og til Ramon og Rosa i 

‖Bodegon del Mar‖, hvor jeg skulle spise til middag. 

 

Det blev en skøn tid på Gomera. Danna kom efter en uge og var der 14 dage, og vi boede 

i et lille værelse 15-20 meter fra vandkanten med volde af store og sorte rullesten, der ca. 

hvert syvende sekund skramlede tilbage i dønningen. Det lød som i hundredvis af 

lastbiler, der læssede sten af. Først ku jeg ikke sove i larmen, senere blev det til en 

monoton vuggevise. Fordi vi var Guillermo-introducerede, var vi straks fra starten af på 

amigo-stadiet med de to familier, og efter ca. 14 dage var vi på en større familie-udflugt 

med Los Ramons til Laguna Grande og Chorus Epina. 

 

 
Figur 42: Udpegning af Drageblodstræet ovenfor Alajero 
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Hver morgen kørte jeg de få km ud til Casa Pajaros og fodrede fugle (med melorme; dem 

som gekkoerne ikke åd), og de fleste månefri aftener og nætter ligeså for at lave 

tragtforsøg. Men der var masser af tid til overs, og jeg kom snart ind i en gænge med at 

køre ud til et eller andet sted på øen og gå ud herfra. På Gran Canaria og Tenerife havde 

jeg tidligere gjort det samme: Jeg oprettede stationer, hvor landskabet blev beskrevet i 

en habitat-kode og de vigtigste plante-arter blev nævnt og alle fugle optalt kvantitativt. 

Hver station blev besøgt i fra 10 til 30 minutter, og på den måde kunne hele øen 

efterhånden dækkes ind. Jeg tegnede også vegetations/habitat-kort over øen. På det 

tidspunkt var der ikke noget ordentligt sådant. I Ceballos og Ortuno var der bare nogle 

idealiserede kort over plantesamfundene som de formodedes at have set ud i den virgine 

tilstand. Først flere år efter fik jeg af min Santa Cruz connection, Keith Emmerson 

overbragt Atlas Basico Canarias med nogle mere nutidige vegetations-kort. Efterhånden 

lærte jeg også at strejfe rundt på caminanterne, og jeg blev mere gomeransk end nogen 

indfødt. 

 

Omkring 1 december kom Danna og svigerfar/mor ned i en uge (Fig.42, fremvisning af 

El Drago ovenfor Alajero), og jeg kørte med dem til Tenerife, hvor jeg tilbragte en uges 

tid alene, før jeg i noget forandret og modnet tilstand kom tilbage til fædrelandet lige før 

jul. 2 måneder til og jeg havde talt spansk den dag i dag. Næsten al snak foregik på 

spansk og det var psykisk hårdt at prøve at forstå og udtrykke sig. Men jeg lærte en 

masse ord, og dem kan jeg stadig stort set den dag i dag. 

 

Og nu til orienterings-forsøgene. Det var jo derfor, jeg var kommet derned. 

 

Rødhalsene klarede sig godt og blev hurtigt tykke og gult fedt-glinsende. De var også 

pænt aktive i tragtene. Jeg indførte flere væsentlige ændringer i min test-procedure: 1) 

Fuglene blev testet i tragte med kridt-papir på indersiden. Emlen indførte blæk/trækpapir-

metoden, men hvis man som jeg brugte alm. skrive-blæk var metoden ikke specielt 

transportabel og velegnet, når fuglene skulle testes flere til mange gange. Jeg fandt så på 

at bruge kridtpapir, og det blev mit måske vigtigste bidrag til videnskaben. 2) Før nattens 

test blev fuglene i deres bure sat ud i det fri på taget af huset for at se sol, solnedgang og 

de første stjerner. Jeg vidste jo ikke, hvad de navigerede efter (hvis de navigerede), så 

måske var en sådan procedure med til at forbedre muligheden. 3) Efter at have mistet fire 

fugle i forsøget på at tage dem ud af tragten i det fri, fandt jeg ud af at dække tragten over 

og bære den indendørs i huset, og først her tage fuglen ud. Hvis fuglen så slap fri, kunne 

den fanges igen. Det viste sig, at lyde og tragt-bevægelser kun gjorde fuglen stille og 

dermed ikke-kradsende i kridtpapiret; alene synsindtryk udløste escape-adfærd. Det var 

en extrem god erfaring at gøre sig, og det muliggjorde f.eks. de senere planetarium-

forsøg. 4) Før Gomera var mine hvide plastik-tragte ikke bemalede på ydersiden. Men 

jeg opdagede at et enkelt hvidt lys på Tecina i retningen VSV-V mere end 500 m væk 

kunne ses tydeligt i nattemørket gennem tragten. Desuden var der et svagt lysskær over 

Tecina og dermed en potentiel photo-taxi, der oven i købet med stor sandsynlighed viste 

sig at være reel. Da mistanken opstod sortmalede jeg alle tragte på ydersiden. Jeg gik 

også over til at lave alle forsøg efter kl.1 om natten. Mellem kl.1 om natten og 6 om 

morgenen slukkede man nemlig for strømmen i byen. 

 

I det meste af oktober havde jeg lavet forsøg i umalede tragte og før lyset blev slukket i 

Playa. Orienteringen var her i VSV-V for ungfuglene og i SW-WSW for de gamle fugle. 

Begge grupper var meget signifikant orienterede med en koncentration på henholdsvis 

0.65 og 0.75. Men jeg bedømte disse til at udslag af en positiv photo-taxi. 
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Ser man alene på de 14 nætters forsøg efter kl. 1 bliver orienteringen S-SSW for de 

gamle fugle og SØ for de unge fugle. De unge fugle spreder mest (koncentrationen er 

0.58), og begge grupper er meget signifikant orienterede. Fortolkningen er, at de gamle 

fugle ikke kompenserer for forflytningen, medens de unge fugle kompenserer for 

forflytningen mod V og i mindre grad også for forflytningen mod S. Resultatet er altså 

nærmest en ”omvendt Perdeck”, men det er og bliver et noget utilfredsstillende og 

uklart forsøg, hvor der gik for lang tid mellem fangsten på Chr.ø (23-24 sep.) og 

forflytningen til Gomera (4 okt.). Desuden var der koks i proceduren i næsten en måned, 

før fejlene var rettet ind. Heldigvis blev forsøgene på de to tidlige nætter 9 og 10 okt. 

foretaget efter kl. 1 om natten (på grund af en sen nedgående Måne), så der er nogle 

brugbare resultater tidligt efter ankomsten til Gomera. 3 gamle fugle er her orienteret i 

60º, 200º og 210º, og 8 unge i det østlige hjørne mellem 10º og 180º og en enkel i 285º 

(mean vector er 115º - 0.47). Så i hvert fald ungfuglene afviger klart fra orienteringen i 

oktober-nætterne med lys over Tecina. 

 

 
Figur 43: Genfund af gamle Stære forflyttet fra Holland til Svejts (sorte prikker) og Barcelona 

(hvide prikker) 

 

Rabøl (1981a) er i øvrigt et godt og eftertænksomt skrift, hvor jeg for første gang piller 

det klassiske eksempel på forskellen mellem unge og gamle fugles træk-programmering 

(Perdeck 1958) fra hinanden. Det jeg især viser er, at de gamle Stæres genfunds-mønstre 

kun for ca. halvdelen af fuglenes vedkommende viser tilbage til et navigations-system. 

Den anden halvdel viser vektor-orientering ligesom de unge Stære. Forskellen er altså 

ikke så bastant som fremstillet af Perdeck og utallige senere (mis)brugere: På Fig.43 er 

fangststedet i Holland og slip-stederne i Svejts og Barcelona anbragt i samme punkt og 

dråben/ovalen viser afgrænsningen af de sædvanlige vinterkvarter som set fra Holland. 

De stiplede og prikkede linier viser retningerne mod den vest- og østlige afgrænsning af 

vinterkvarteret som set fra henholdsvis Svejts og Barcelona. De sorte prikker er genfund 

af gamle Stære sluppet i Svejts, og de hvide prikker genfund af gamle Barcelona-Stære. 
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Fig.44 er en slags forerunner for den vigtige Fig.10.8 i Wallraff (2005), hvad han 

selvfølgelig ikke krediterer mig for. Han ignorerer jo ret så systematisk min ganske 

produktion. Ich bin jah der dumme Däne, der jo blev endnu mere Sauersk end den 

forkætrede Herrn Sauer erselbst. 

 
Figur 44: Den dominerende opfattelse af trækrutens programmering og udførelse hos gamle (ad.) og 

unge (juv.) fugle 

 

Gomera gjorde et udsletteligt indtryk, og få år efter er Danna og jeg tilbage i en 10 dages 

tid efter et forudgående besøg på Hierro. Vi flytter ind igen hos Antonio og Pepa, og 

spiser hos Ramon og Rosa med de 5 børn Anglica, Nicolas, Ros(s)a, Francisco og lille 

Elias. 

 

I 1990 er jeg tilbage med Torben Dabelsteen og 20 studenter ligeledes i ca. 10 dage. Vi 

bor på Bodegon del Mars nyopførte familiehotel La Gaviota. Antonio er død og borte, 

men Pepa - der fik en Rødhals af mig ved min afrejse i 1978 - lever stadig og kan godt 

kende mig, selvom hun meget genert lader som ingenting. Tecinaens bananplantager er 

skiftet ud med et lavt, mondænt hotel-anlæg. Rødhalsen er for længst død. 

 

I 1994 er jeg der med Danna og drengene i en hel måned i februar, hvor den står på 

kortlægning i El Cedro. Vi bor i Jets hus med udsigt over havnen, og der bliver gået 

nogle lange ture på caminanterne. Casa Pajaros hedder nu Casa Maria, fordi der boede en 

portugisisk dame i nogle år. Nu bor Anglicas italienske veninde derude, og vi er der og 

får payella, og senere fortrækker vi ned på Playa Media med det meste af Ramon-

familien med venner. Jeg prøver at ramme sten med sten ude over vandet, og 5-årige Ras 

prøver også. Hans sten suser 10 cm. forbi et forbipasserende allemagne-kranium. Puha. 

  

Endelig i april 2009 (og igen i april 2010) bliver det til en god uges tid i den nu noget 

mere turistede Playa. Nicolas er blevet vice-alcalde i Alajero, Ramon er i 70-erne og 

strejfer let til bens rundt i omegnen. Rosa og Anglica har fået hver sin forretning, og 
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Francis er tjener på et nyt hotel-kompleks neden for lufthavnen. Endelig er lille Elias 

blevet stor med ansats til topmave, og han og hans skånske kone har overtaget Bodegon 

del Mar og La Gaviota. Noget er forandret, men Gomera er stadig Gomera, selv om der 

nu er mange flere turister specielt i Valle Gran Rey, der endnu mere end dengang i 1978 

lever op til det navn jeg noget germaner-fjendsk gav den: Preusserkøbing.  

 

 

26. Den næste langdistance-forflytning (Kenya) 

I 1978 flyttede jeg en mellemdistance-trækker (Rødhals) SV om vinterkvarteret til 

Kanarie-øerne. Ret hurtigt derefter opstod også tanken om at flytte en langdistance-

trækker om på den anden side og/eller ned i nærheden af vinterkvarteret. Det forsøg blev 

så lavet i 1988, og hele tre arter blev flyttet: 1) Broget Fluesnapper, der overvintrer i V-

Afrika (Ghana, Nigeria) og V for Kenya, 2) Havesanger, der overvintrer i store dele af 

Afrika S for ækvator. Bestandene fra Sverige/Finland (de fugle vi fanger på Chr.ø) dog 

nok overvejende S og SV for Kenya, og 3) Gærdesanger, der overvintrer i 

Sudan/Ætiopien N for Kenya (Fig.45). 

 
Figur 45: Trækruter og vinterkvarterer af Chr.ø-træk-bestandene af Broget Fluesnapper (PF), 

Havesanger (GW) og Gærdesanger (LW). Prikket linie er magnetisk ækvator 

 

Fuglene blev naturligvis fanget på Chr.ø. Alle 20 Brogede Fluesnappere på samme dag 

(24 august), alle 18 Havesangere også på samme dag (26 august), og de 7 Gærdesangere 

mere spredt i perioden 23 til 27 august. Fluesnapperne og Havesangerne kom altså i hver 

sin tiltræks-bølge, og dermed ikke nødvendig vis fra samme region i Østersø-området. 29 

august flyttede jeg fuglene til København, og 9 september blev de 45 fugle ledsaget af 

Peter Lyngs, Timmo Ritzau og mig fløjet til Kenya med ankomst næste dag. 

 

Det blev en dramatisk tur. Allerede i Kastrup var der problemer med vores kolossale 

overvægt (orienterings-udstyr, ca.80 kg). Så jeg kikkede den mest følsomt udseende 
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check-ind pige ud og snakkede for min syge moster. Det hele kom med, og vi betalte kun 

for de 20 kg. Det var virkelig chancet og dårlig planlægning fra min side, men det gik og 

de næste forsømmelser gik også: Jeg havde søgt de rette kenyanske myndigheder om 

tilladelse til forsøg og indførsel af fuglene men aldrig fået svar (tilladelserne indløb først 

et år efter). Skulle jeg flytte nu eller lade være? Da min samvittighed var ren med hensyn 

til det pasningsmæssige, etiske og økologisk forsvarlige, besluttede jeg mig til at gøre 

det. Først havde jeg dog haft kontakt med en jysk diplomat i udenrigsministeriet, der 

belærte mig om de diskrete regler for bestikkelse, hvis vi blev taget i lufthavnen i Nairobi 

uden de nødvendige papirer. Man skulle aktivt foreslå, om der ikke var en passende afgift 

for at få lov til at tage fuglene med ind. Da Kaj Robert Svendsen senere omtalte forsøget 

i Politiken (eller var det bare i Dyrevennen?) luftede han sin forargelse over mine 

ulovligheder. Men jeg har jo aldrig været særlig ortodoks og korrekt. Bare tænk på 

dengang jeg personlig lånte Staten 30.000 kr. for at få gang i byggeriet af Christiansø 

Fuglestation. 

 

Så længe vi var i Kastrup var der ingen problemer, men det ville der kunne opstå i de 

lufthavne, hvor vi skulle mellemlande, og i flyvemaskinen förstås. Fuglene var anbragt i 

små papæsker (8 gange 8 gange 14 cm), og der var 15 æsker i hver af de tre Irma 

bæreposer som vi medbragte som håndbagage. Allerede ved i Frankfurt var det tæt på 

kaos, da vi skiftede maskine og skulle gennem et røntgen check. Febrilsk fik vi taget 

stangmagneterne* ud og pakket tøj ned øverst i poserne for at hindre opdagelse og 

æskeudfald. Da poserne kørte til gennemlysning turbulerede de helt vildt på grund af 

overvægten i toppen, men ingen æsker faldt ud, og ingen kontrollant registrerede på 

skærmen de 15 små fugleskeletter i hver af poserne. Den var nok ikke gået i dag. Da vi 

mellemlandede i Rom steg der en uendelig mængde larmende og hvidløgslugtende 

spagettier om bord. De støjede videre i maskinen, der var gammel og knirkende, så ingen 

hørte fuglene, når disse ind i mellem brød ud i samlet sang. For os lød det meget højt, 

men for andre fittede det ikke noget forventet lyd-billede og passerede derfor upåagtet. 

Heldigvis sang fuglene ikke i Nairobi lufthavn, og vel screenet i den støjende spagetti-

mængde kom vi ukontrolleret igennem, og pludselig var vi ude på den side. Lettede så vi 

på hinanden og lo. Og så var det bare videre. Hen til Avis og leje bil, og så de over 100 

km ud til Naivasha og Kinja Nurseries, hvor vi skulle bo og lave forsøgene. Største 

problem undervejs var med Timmo, der selvfølgelig – den drengerøv – ikke havde fået 

tisset af i lufthavnen. Min inerti med hensyn til at standse den påbegyndte kørsel var 

nemlig krampagtig stor, og jeg kunne ikke tage mig af hans problem. Det var bare med at 

komme derud og få sat fuglene i bur. Til sidst stoppede vi dog, og han led ikke Tycho 

Brahe døden. *I bunden af Irma-poserne lå der nogle kraftige stang-magneter.  Formålet 

var at ‖smadre‖ magnetfeltet, så det ikke ku bruges til at fastlægge forflytningsvejen i 

forhold til magnetkompasset. Jeg ville nemlig gerne kunne udelukke den mulighed, hvis 

fuglene efterfølgende viste N-orientering. 

 

 

Da vi kom til Kinja blev de 20 medbragte vasketøjskurve konverteret til fuglebure, og 

efter ca. et døgn undervejs kom fuglene ud af æskerne, ind i burene og fik melorme 

serveret. Alle fugle overlevede, hvilket ikke var helt overraskende: Efter 2 uger i bur var 

de fede og havde rigeligt med brændstof og vand (gennem forbrændingen) til at klare i 

hvert fald 2 døgn i æskerne. Men ingen kunne vide, om de ku klare et langvarigt æske-

ophold psykisk, så det var lidt af en chance at tage. Den burde ha været prøvet af inden 

afrejsen. Heldigvis blev den ikke prøvet af undervejs i praksis. Da jeg en uge efter 

tilbageleverede bilen til Avis i lufthavnen, bemærkede jeg, at det flight-number, vi var 
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kommet med, var forventet et døgn forsinket. Blandt de mange chancer vi tog var nemlig 

også at flyve med Kenya Airways. Men det gik altså også godt. 

 

På Kinja opstillede vi under ledelse af Peter Magius nogle planke-broer i hovedhøjde, 

hvor tragtholderne blev sat på med passende mellemrum. På den vis kunne vi arbejde 

uset for fuglene i tragtene. Forsøgsstedet var kun 30-40 meter fra det hus, hvor vi boede, 

og hvor det ene af de to rum blev indrettet til ophold for fuglene. Hver dag før 

solnedgang kom både nattens forsøgsfugle og de der skulle bruges næste nat ud at se på 

sol, solnedgang og stjerner.  

 

Timmo rejste efter to uger og jeg efter tre. Tilbage blev Lyngsen, og han lavede forsøg til 

lidt ind i december. Hver uge fik han 1 kg melorme i tre små pakker sendt og tilpasset af 

John på Zoologisk Laboratorium. Transporten var normalt fem døgn undervejs, men 

næsten altid overlevede samtlige melorme. En gang var der gået hul på en af pakkerne og 

melormene kravlede rundt ved afhentningen på posthuset i Naivasha. Postfolket så dog 

diskret til den anden side; de sku ikke kræves til ansvar for noget, og det sku Peter heller 

ikke. Det er sikkert ikke tilladt at indføre melorme til Kenya. De fleste af melormene blev 

i øvrigt opbevaret på køl hos Daphne på Kongoni Farm. En dag kom der bud, at isen var 

smeltet ned, og at melormene svømmede rundt i køleskabet. Det dør de som bekendt 

meget hurtigt af, men de fleste blev dog reddet. Som kost-tilskud ketchede Lyngsen 

iøvrigt store mængder af du-du-er (insekter), der blev frosset ihjel før, de blev kastet for 

løverne.  

 
Figur 46: Broget Fluesnapper, sandsynlige udfald af fem forskellige orienterings-systemer kort tid 

efter forflytning fra Chr.ø til Kenya. 

 

Kinja lå på lidt under 1º S og med en magnetisk inklination på -23º. Stjernehimlen så 

meget forskellig ud og agerede anderledes end i Danmark. Stjernerne rullede hen over 

himlen fra Ø til V, som var de sat på indersiden af en stor tønde. Cassiopeia lå helt lavt i 
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N som en stort M, og Mælkevejen var extremt lysende. Magnetfeltet var jo også ganske 

anderledes og man kunne vel forvente sig noget/meget omvendt orientering i hvert fald, 

hvis det var dominerende, og kompasset var af inklinations-typen.   

 

Valget af de tre fuglearter var ikke tilfældigt. Både trækruter og vinterkvarterer var 

forskellige, og for Broget Fluesnapper og Havesanger medbragte vi halvt unge og halvt 

gamle fugle. Alle syv Gærdesangere var unge. Formålet med forsøget var en multiple 

testning af 5 hypoteser med hensyn til trækrutens programmering. De 5 var: 1) Kalender 

og kompas (vektor-orienterings) hypotesen, 2) Kiepenheuers magnetokliniske hypotese, 

3) min kryds-akse (cross-axis) hypotese, 4) Baker´s explorations hypotese og 5) min 

målområde-navigations hypotese (Fig.46). Islættet af tre arter og både unge og gamle 

fugle skulle lette fortolkningen af forsøgs-resultaterne med hensyn til en mulig 

generalisering og overordnet konklusion.   

 

Resultaterne af forsøget var ikke ganske simple at tolke. Havesangerne var i snit – og 

som gruppe betragtet – SSW-orienterede. Den simple fortolkning er, at de viser 1) eller 

4) som nævnt ovenfor. Gærdesangerne var der ikke meget gang i, og kun tre fugle viste 

aktivitet næsten hver gang, de blev testet. I starten var de to-toppet SV/N-orienterede, 

medens de i oktober-november var signifikant først NNV- og senere NNØ-NØ-

orienterede dog med en del spredning på. Det ligner mestendels 5) altså navigation mod 

trækrute og vinterkvarter. Fluesnapperne – og især de unge – viste halvt N-orientering 

og halvt SW-orientering i september. I oktober var orienteringen i SW og i november-

december lidt mere vestlig end SW. I starten viser halvdelen af fuglene altså noget, der 

ser ud som 5), men halvt ligner det 1). I oktober/november burde orienteringen ifølge 1) 

slå om i SSØ, men den forbliver i SW eller er endnu vestligere. Noget af det er måske 5) 

navigation mod vinterkvarteret. Variationen fra fugl til fugl er i øvrigt meget betydelig. 

 

Summa summarum, der er både indikationer for 1) og 5), og måske også 3). 2) er der 

ikke meget evidens for, dog kan den to-toppede SSV/NNØ af de unge Brogede 

Fluesnappere tolkes ifølge denne hypotese. Som nævnt kan Havesangernes orientering 

tolkes som 4) og det kan specielt de gamle fluesnapperes orientering fra sidst i september 

også, men vi skulle vel mere forvente et sådant system ho s de unge fugle, men her ligner 

det ikke 4). 1) og 4) ligner i øvrigt hinanden og vil altid være svære at skelne i praksis, og 

da de ligger i forskellige niveauer, er de heller ikke i egentlig forstand inkompatible. 

 

Slutbemærkningen kan passende være, at som Rødhalsene forflyttet til Gomera tilbragte 

Kenya-fuglene for lang tid i Danmark inden forflytningen. Det har sikkert dæmpet 

indflydelsen af 5). Men man bliver nødt til at fange fuglene i god tid, når der er købt 

flyvebilletter til en bestemt afgang. 

 

 

 

27. Bogen 

Engang først i 1980-erne mødte jeg Eigil Holm på Chr.ø, hvor han samarbejdede med 

Karsten Laursen omkring emnet sangfugle som bestøvere af blomster. Eigil havde 

skrevet mange bøger, og han skrev godt, og jeg vidste jo en masse om fugletræk og 

orientering, så vi skulle selvfølgelig skrive en bog sammen. Underforstået: Jeg skulle stå 

for det faglige og han for formidlingen og det pædagogiske. 
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Det første to kapitler i bogen forløb da også godt og tilfredsstillende i et sådant regi, men 

så gik det for langsomt for Eigil, og han tog den faglige spids, som jeg så forsøgte at 

redigere i. Det var ikke så smart, for rent fagligt lå han nærmest på et præ-Salomonsensk 

niveau. Så vi måtte afbryde samarbejdet, og det var ærgerligt, og det var vi begge to kede 

af. 

 

Gennem Eigil havde vi forbindelse til Torben Meyer og Gads Forlag, men forbindelsen 

gik hen ad vejen, da Eigil og jeg ikke ku finde ud af det sammen. Jeg skrev bogen mere 

eller mindre færdig i 1981 til 83 og havde hen ad vejen kontakt med DOF, der dengang 

havde en slags forlag, hvor bl.a. Leif Schack Nielsen var redaktør. De stillede nogle 

uacceptable krav, så jeg afbrød forbindelsen. Så lå bogen stille nogle år, men vist i 1985 

kom der styr på den, da Leif Lyneborg som redaktør og Bogans Forlag kom ind i billedet. 

Dog først efter, at jeg havde fået en masse penge fra Carlsbergfondet – vist i alt 127.000 

kr. i to omgange, hvoraf de 30.000 kr. gik til Kjeld Hansen, der kortede bogen ned til ca. 

2/3 af min oprindelige udgave. Så vidt jeg husker blev bogen lavet i 800 eksemplarer, og 

nogen bedst-sællert blev den aldrig. Men jeg var svært glad for, at den blev trykt (uden 

index; det glemte vi). Det blev på dansk (Rabøl 1988). Det er mit modersmål, og det kan 

jeg udtrykke mig på (tror jeg nok). Den kom aldrig i en engelsk udgave. Det var 

ærgerligt, for bogen var både basal og visionær og langt forud for sin tid. Det er den 

stadigvæk. Den burde have sat sine klare spor indenfor feltet. Det kom den aldrig til – 

ikke en gang i Sverige, hvor de fleste jo godt ku ha stavet sig igennem den. Og det gør 

heller ikke noget. Det bedste for mig er egentlig bare glæden og stoltheden over at have 

lavet noget som er virkelig godt.  

 

Bogen hedder ”Fuglenes træk og orientering” (Rabøl 1988), og jeg skal ikke undlade at 

citere en del, for det er en god indgang til bogen og mit univers. På bagsiden står der 

følgende om forfatteren: ”Jørgen Rabøl er født i Nyborg i 1940. Han blev magister i 

zoologi i 1969 og har siden undervist studenter i biologi samt forsket i fugle ved 

Københavns Universitet. Forfatteren er kendt for sit nære forhold til modvindstræk, 

hoppende fugle i plastiktragte, Christiansø og Kenya. Han er en søgende sjæl med en 

noget kværulantisk evne til at gennemskue kejserens nye klæder. Han har haft en meget 

stor ambition i retning af at formidle sin brede og integrerende viden om fuglenes træk 

og orientering. Denne formidling fremtræder ikke som en potent opremsning af 

postulater, sandheder og patentløsninger. Tværtimod. Jørgen Rabøl har et vågent øje til 

kompleksiteten og komplementariteten i naturen, og han piller hele tiden ved de 

accepterede meninger, diskuterer dem og sætter dermed forhåbentlig noget konstruktivt i 

gang hos læseren”. Det var jo flotte og dækkende ord skrevet af én der øjensynlig kendte 

mig vældig godt. Korrekt. Det var nemlig mig selv, der skrev det. Sådan en karakteristik 

skal man ikke overlade til tilfældighederne og de inkompetente. 

 

Både i detaljen og i de store linier brugte jeg mine erfaringer som underviser: Der skal 

være en rød tråd, og det er godt at bruge billeder og regne-eksempler, når man skal 

formidle en forståelse. Bogen er da også fuld af begge således 260 figurer på 256 sider 

og masser af tal og beregninger, der er søgt gjort forståelige og pædagogiske også for 

almindelige mennesker uden en matematisk studentereksamen. Jeg lavede først alle 

tegninger selv, men de blev så senere tegnet lodret af og stiliseret af en teknisk tegner, 

der var nordmand og som hed Jan, og han boede i Mølholm ved Vejle, hvilket er ret 

ligegyldigt i denne forbindelse. Han var også svoger til Jon Fjeldså.  Det blev 

tegningerne ikke mere levende af, og hvad værre var: En hel del af de påsatte tal og ord 
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dryssede af i farten, så de nu enten mangler eller svæver rundt på kryds og tværs i bogens 

figurer.  

 

Lad mig fortsætte med to lange citater fra bogens Forord: 

  ”Da jeg i starten af 1960-erne publicerede mine første observationer af synligt 

dagtræk, kom jeg straks i modsætning til de danske autoriteter på området. Jeg skrev, at 

fuglene foretræk modvind. Det havde jeg jo observeret. 

  Autoriteterne fastslog imidlertid, at jeg så galt: De modvindstrækkende fugle udgjorde 

en ubetydelig og forvrænget del af det virkelige træk. Dette havde Lack fastslået ved sine 

radarundersøgelser, som endeligt og entydigt påviste, at fuglene foretræk medvind. 

  Der stod jeg så – på mit udvalgte træksted: Knudshoved på Østfyn. Skulle jeg tro mine 

egne øjne eller autoriteterne? Det blev mine egne øjne! 

  Jeg lærte imidlertid meget af denne og senere kontroverser. Blandt andet, at man ikke 

skal se bort fra en uventet observation, men forsøge at integrere den i en større 

sammenhæng. Det kunne jo være, at det var ens forestillingsverden, der var 

ufuldstændig. 

  Jeg lærte også, at enhver observation giver et forvrænget billede af virkeligheden. 

Observationer er ensidige og lokale. Medens virkeligheden er mangesidig og global. Når 

jeg observerer modvindstræk i de lavere trækhøjder, er det måske fordi medvindstrækket 

foregår højere oppe, usynligt for mig. Når Havesangere ikke viser selvstændig stjerne-

orientering, er det måske fordi de ikke kan udtrykke det i den givne forsøgsopstilling. 

  Endelig lærte jeg, at mange forskere ikke er specielt objektive. De forsøger næsten 

aldrig at finde fejl i den af dem opstillede hypotese. Tværtom forsvarer de hypotesen med 

stor nidkærhed og gennem passende filtrering mod diverse overgreb fra naturen og 

andre forskere. Forskere er kort sagt mennesker som alle andre. 

  I erkendelse af dette subjektive element i forskningen skal jeg påpege, at man ikke kan 

forstå observationer og forsøgsresultater uden at sætte dem i relation til en 

hypotese/forventning. 

  Denne bog er bygget op omkring følgende generelle hypotese: En trækfugl skal være 

inden for et bestemt område til en bestemt tid af året. Eller sagt på en anden måde: En 

trækfugl stræber mod et målområde, der i årets løb flytter sig langs trækruten. 

  Dette vandrende målområde er skabt af den naturlige udvælgelse: Fugle, der nøje 

følger målområdet, overlever længere og får flere efterkommere end fugle, der ikke 

følger målområdet eller gør det med mindre præcision. Alle trækfuglens tilpasninger og 

egenskaber – den indre kalender, orienterings-programmet, fedt-ophobningen, 

vingeformen, modvindstrækket – skal ses i forhold til målområdet og får i mange tilfælde 

først mening i denne forbindelse”. 

 

Senere stå der om bogens opbygning:”Bogens første kapitel ”Havesangerens 

trækprogram” er en rent essay-agtig gennemgang af hvad en trækfugl kan komme ud for 

under trækket, og hvad den skal kunne for at klare sin opgave. Det er en blød indføring i 

et kompliceret felt. 

  Alle de efterfølgende kapitler kan betragtes som vedhæng, hvor detaljer fra det første 

kapitel uddybes. 

  Rækkefølgen af disse kapitler er ikke tilfældig, og mange kapitler kan kun læses med 

fuldt udbytte ud fra et kendskab til et eller flere af de foregående kapitler. 

  Det andet kapitel ”Trækfuglenes overordnede strategi” er bogens centrale kapitel. Her 

præsenterer jeg min hypotese om det vandrende målområde, og ved hjælp af denne 

hypotese kan man sammenfatte og forstå en masse fænomener, hvoraf nogle isoleret 

betragtet forekommer uforventelige eller meningsløse. 
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  Det tredje kapitel ”Sådan orienterer fuglene sig” skildrer principperne i de forskellige 

orienteringsformer, og dette kapitel er en forudsætning for de næste fire kapitler, der går 

i dybden med en skildring af orienteringen i forhold til solen, stjernerne og magnetismen. 

  Kapitlet om ”Trækrutens programmering” er så syntesen af den overordnede strategi 

og orienteringssystemerne.  

  De to kapitler om ”Fuglenes trækvillighed” og ”Fugletræk og vejr” bør læses i den 

givne rækkefølge, mens de næste fire kapitler kan læses i vilkårlig orden, i det dog 

”Sjældne fugle” og især ”Brevduens orientering” kræver kendskab til kapitlerne om 

orientering. 

  Kapitlerne om ”Trækobservationer med radar” og ”Storcirkel-navigation” er knyttet 

til kapitlerne om henholdsvis ”Fugletræk og vejr” og ”Sådan orienterer fuglene sig”. 

Det sidste kapitel om ”Testprocedurer og statistik” er henvendt til de forhåbentlig 

mange læsere, der vil vide lidt mere om databehandlings-problematikken, blandt andet 

med det formål at kunne forholde sig kritisk over for de påstande, de måtte blive udsat 

for i diverse bøger og især artikler”. 

 

Og så blev der tilføjet et til kapitel ”Epilog”, hvor jeg resumerede de vigtigste resultater 

og ideer – herunder egne visioner – der var kommet frem efter 1983. 

 

Jeg sidder nu og bladrer i bogen. Er der noget unikt at fremhæve? F.eks., en god og 

visionær ide, der ikke endnu er blevet afprøvet: (1) På siderne 31 og 32 (Fig.23) har jeg 

beskrevet noget, som jeg lidt forvirrende kalder snart vinkel-navigation og snart 

retnings-navigation. Det ser let, simpelt og effektivt ud. Det minder overfladisk om 

Wallraffs 0-akse/usikkerhedszone-navigation (som jeg skriver meget om i bogen, og 

stadig har meget fidus til), men det virker nemmere og brugbart for kortdistance-

navigation a la Brevdue. Det er måske værd at tænke over igen og forbedre?  (2) På 

siderne 78 til 80 har jeg dissekeret Wallcott & Greens (1974) meget citerede men totalt 

mistolkede forsøg med Brevduer, der bærer Helmholtz-spoler om hovedet. Disse 

forsøg bliver taget som indtægt for tilstedeværelse og brug af et magnetkompas af 

inklinationstypen. Problemet er den ‖lodrette‖ afbildning af duerne med en spole på issen 

og en anden spole direkte nedenunder om halsen. Sådan ser det ud på den 

siddende/stående due. Men hos den flyvende due danner spolerne/spolefeltet en vinkel på 

30º i forhold til vandret, og det betyder, at det resulterende magnetfelt altid peger N-på 

uanset flyveretningen (det kan beregnes ifølge specifikationerne givet i Wallcott & Green 

1974). Så betingelserne for at bruge det Wiltschkoske inklinations-kompas i simpel 

forstand er slet ikke til stede. På Fig.81 opstiller jeg en alternativ model, der kan forklare 

den modsat rettede overskyet-orientering hos Wallcott & Greens NUP-duer 

sammenlignet med SUP-duerne (NUP og SUP betyder magnetisk N ‖up‖ og magnetisk S 

‖up‖ og er som nævnt nogle helt misvisende betegnelser for de flyvende forsøgs-duer). 

Viljen til og interessen for en omfortolkning af forsøgene er dog manglende. Jeg har gjort 

det flere gange, men ingen andre forskere ændrer indstilling. Myter vurderes højere end 

kendsgerninger. (3) I kapitlet om ”Samspillet mellem retningsgiverne” gør jeg op med 

den Wiltschkoske tsese om kun én medfødt retningsgiver, nemlig magnetkompasset. Der 

er mindst to, skriver jeg. Diskussionen kører stadig væk den dag i dag. Folk vil 

simpelthen altid have deres yndlings-kompas til at være bedre og mere primært/medfødt 

end de andre(s) kompasser. Det er det ene problem. Det andet er, at kompas-scenariet 

ikke er generelt; det er en ensidig og biaset måde at anskue helheds-systemet ud fra. (4) 

Mit kapitel ”Fugletræk og vejr” – i symfoni med det foregående kapitel ”Fuglenes 

trækvillighed” – er formentlig det bedste og mest nuancerede, der er skrevet om den 

sag. Igen: Jeg forfalder ikke til individuelt spil, men er holdspiller. Det er ikke et 
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spørgsmål om at promovere sig selv; det er et spørgsmål om at forstå helheden og gøre 

den forståelig. Min Fig.136 er central: Den registrerede trækintensitet er et produkt af 

den sande trækintensitet og registrerings-chancen. Den sande trækintensitet er et 

produkt af bestandsstørrelsen og trækvilligheden, og vejret har indflydelse på såvel 

trækvilligheden som registrerings-chancen. Så enkelt er det. (5) I kapitlet 

”Fugletrækkets energiregnskab” læner jeg mig mestendels op ad andre og klogere 

personer såsom Colin Pennycuick og Thomas Alerstam. Men der er også nogle originale 

bidrag såsom vægtændringen i gram som funktion af vægten af fortærede melorm. Jeg 

får fortolket lidt længere end Henning Noer på hans undersøgelse af træk- og 

flyvehastighed som funktion af vindvektoren, og Henning og jeg opdager en simpel 

måde at fortolke udfald og formål med floktræk. Retnings-fordelingen af to-flokke 

(Sanglærke) kan således forklares som en simpel kombination af retnings-fordelingen for 

et-flokke. Ikke, at der er noget genialt i den opdagelse. Det er nærmest en 

selvfølgelighed, men det er videnskabeligt godt at kunne fastslå selvfølgeligheder (selv 

om de selvfølgelig ikke altid er sande, men kun som modeller beskriver godt).    

 

Det var bogen ‖Fuglenes træk og orientering‖. Nok om den her. Læs den selv. 

 

 

 

28. De ‖sidste‖ forflytningsforsøg 

Dette kapitel handler om en gruppe forflytningsforsøg, der starter i 1986 (Rabøl 1994, 

1995) og ender i 1997 (Mouritsen & Larsen 1998). Det blev ikke de sidste, som jeg 

lavede, men de blev de sidste, der afsluttede en major epoke i mit liv. Derfor betegnelsen 

de ‖sidste‖. 

 

Rabøl (1994) omtaler fire forsøg med Broget Fluesnapper fanget om efteråret på Chr.ø 

og flyttet de ca. 450 km mod V til Skallingen i Vestjylland. Den første forflytning skete i 

1986. Så kom der to lige efter hinanden i 1989, og den sidste fandt sted i 1990. Kun i den 

sidste er fuglene testet som deres egne kontroller på fangststedet. 

 

Det overordnede formål med forsøgene var ikke blot at finde ud af, om fuglene 

kompenserede for forflytningen, men også at teste den ene af kompensations-

hypoteserne: Forflytnings-retningen er under forflytningen blevet fastlagt i forhold 

til et kompas og en omvendt vektor i forhold til denne retning går nu i hybrid med en 

vektor i normaltrækretningen ligeledes fastlagt som en kompasretning i forhold til en 

eller anden retnings-reference. I praksis havde mine fugle aldrig haft muligheder for at 

fastlægge forflytningsretningen ud fra stjernerne, som de aldrig så under forflytningerne. 

Det samme gjaldt for de allerfleste af forflytningerne i forhold til solen, hvor transporten 

er sket i lukkede æsker/spande og inden i biler, skibe eller flyvemaskiner. I nogle få 

tilfælde er fugle dog blevet flyttet i åbne bure og inden i biler med mulighed for at se 

eller kunne ‖beregne‖ retningen til solen. Men i alle tidligere forsøg er fuglene blevet 

transporteret i Jordens normale magnetfelt (eller hvor normalt det nu har været i en bil, 

på et skib eller i en flyvemaskine). Forsøgene gik ud på at udelukke denne mulighed ved 

at ”smadre” magnetfeltet, så det blev ubrugeligt som retnings-reference. 

Forventningen er således, at hvis fuglene under normale omstændigheder fastlægger 

transport-retningen i forhold til magnet-kompasset, så vil kontrollerne kompensere, 

medens forsøgsfuglene vil ‖forfalde‖ til simpel kompas-orientering i 

normaltrækretningen. 
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Som tidligere nævnt skete transporten (af alle fuglene) til Kenya i efteråret 1987 i 

‖smadrede‖ magnetfelter; i bunden af hver af bære-poserne lå to kraftige, vandrette 

stangmagneter. Denne transport-procedure blev prøvet første gang i efteråret 1986, hvor 

16 ungfugle fanget på Chr.ø 8 august samme dag blev flyttet til Skallingen, hvor jeg var 

på sommerkursus. 8 kontroller blev transporteret i 4 plastik-gulvspande sammensat til en 

kvadratisk enhed, og 8 forsøgsfugle i 4 andre spande sammensat til en anden enhed med 

en kraftig stangmagnet i bunden af hver spand orienteret med magnetisk N anbragt på et 

kryds i retningerne ‖NØ‖, ‖SØ‖, ‖SV‖ og ‖NV‖. Magnetfeltet i spandene var mindst 5-

10 gange stærkere end det normale felt og dertil heterogent og ca. vandret. Kontroller og 

forsøgs/magnet-fugle var under transporten anbragt mindst 1 meter fra hinanden, så 

kontrollerne blev transporteret i Jordens normale magnetfelt. Efter ankomsten til 

Skallingen blev begge grupper holdt i bure og testet i tragte i det normale magnetfelt. 

Proceduren i de næste tre forsøg var i princippet den samme, bortset fra at fuglene nu 

blev transporteret i pap-æsker (8 gange 8 gange 14 cm), anbragt 8 og 8 inden i to 

papkasser. 

  

1986-forsøget startede i øvrigt uheldigt, idet 2 fugle var blevet klemt ihjel mellem låg og 

plastikspand. Nysgerrigt fly-personel må ha kikket. Det var en af grundene til, at vi 

senere gik over til pap-æsker. På grund af regn og overskyet blev fuglene først testet i 

tragtene næste nat efter at ha set solnedgangen og den første halve time af stjernehimlen i 

deres bure. 4 kontrolfugle var orienteret mellem Ø og SV, i snit omkring SØ-SSØ, 

medens 4 magnet/forsøgs-fugle lå mere spredt i 105º, 120º, 320º/190º og 15º (den sidste 

med lille aktivitet). Det virkede ikke som om, at der var signifikant forskel mellem 

grupperne, og som helhed (112º - 0.407, n = 8) så det kompenserende ud, men materialet 

var for småt til at kunne stå alene. 

 

De næste to forsøg laver jeg så i 1989, med få dages mellemrum. Jens og John fangede 

fugle på Chr.ø, og jeg var taget i kassevogn til Skallingen med en gruppe 

specialestuderende, der gerne ville opleve Skallingen og mine orienterings-forsøg. 

 

16 fluesnappere blev fanget 27 august, men på grund af dårligt vejr først sendt til Esbjerg 

Lufthavn 30 august. De kom i forsøg om natten 31august under en stjerne-himmel efter 

at have set solnedgang og stjerner først på natten. Kontrolfuglene var orienteret i snit 

mod S men koncentrationen er ret ringe og ikke signifikant. Magnet/forsøgs-fuglene var 

orienteret i S-SSV og endnu mere spredt og ikke signifikant som gruppe. 

  

16 andre fluesnappere bliver fanget 31 august, og de sendes samme dag til Esbjerg. På 

grund af forsøgene med de andre fugle samme nat, er disse fugle ‖kun‖ ude i burene, 

hvor de ser solnedgang og stjernehimmel. Næste nat laver jeg forsøg med den, men 

himlen er overskyet, og begge grupper er NNØ-orienterede (der er ikke forskel mellem 

dem, og den samlede gruppe-gennemsnits-vektor er 19º - 0.687* (n = 9), hvis kun 

retninger baseret på stor og medium aktivitet inkluderes. Hvis lille aktivitet inkluderes 

bliver det 43º - 0.674** (n = 13)). Det ligner omvendt normaltræk baseret i kompas-

orientering (ikke kompensering), og det er et typisk resultatet at få under en overskyet 

himmel. 2 september kommer fuglene i forsøg under en stjernehimmel. Kontrollerne er 

orienteret signifikant i S, og magnet/forsøgs-fuglene signifikant i S-SSV. Der er ingen 

forskel på de to grupper. Det ser lidt men ikke meget kompensatorisk ud. 
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Jeg beslutter mig for at poole resultaterne for de tre i forsøg i 1986 og 1989 (2), og det 

ender op med nogle signifikante gruppe-gennemsnits-vektorer på lidt Ø for S for begge 

grupper. Der er klart nok ikke forskel på orienteringen mellem grupperne, der fremtræder 

som (en ret svag) kompensation for forflytningen. Som nævnt blev fuglene ikke testet på 

Chr.ø før forflytningen, men to andre grupper testet her i august 1990 er begge klart og 

signifikant orienteret mod henholdsvis 207º (SSV-SV) og 223º (SV).  

 

20 august 1990 fanges 18 fluesnappere i et klart tiltræk, og Søren Hansen har dem i 

forsøg på Chr.ø næste nat under stjernehimlen. Gruppen er signifikant orienteret (207º - 

0.888***, n = 16). Disse fugle flyves til Esbjerg og kommer til Skallingen 22 august, 

hvor de ser en klar solnedgang og en stjernehimmel i burene før de testes om natten 

under stjernerne. Kontrollerne er orienteret i 193º - 0.887**, n = 6), og forsøgs/magnet-

fuglene i 156º - 0.658*, n = 8). De sidste ser ud til at kompensere, medens kontrollerne 

ikke gør det, men forskellen mellem de to grupper er ikke signifikant. Ser vi på de to 

grupper under eet, afviger de signifikant til den kompensatoriske side i forhold til den 

forudgående Chr.ø-orientering. 

 

Set under eet kompenserer fuglene for forflytningen fra Chr.ø til Skallingen – og det 

gælder også for fuglene flyttet i de ‖smadrede‖ magnetfelter. Den hypotese, som vi 

tester, må derfor forkastes: Fuglene fastlægger ikke en kompensatorisk vektor etableret i 

forhold til magnet-kompasset på baggrund af forflytnings-retningen. Men vi har ikke – i 

andre forsøg - testet om dette ikke kan være tilfældet i forhold til andre kompasser 

såsom Solen, solnedgangen eller stjernerne. 

 

Rabøl (1994) er nok det mest kritiske opgør, som jeg har taget med kalender og 

kompas hypotesen. Tidligere har jeg behandlet denne respektfuldt. Nu går jeg i 

offensiven og små-håner den og kalder den en strategisk model ligesom de basale 

Lotka-Volterra udtryk og de simple optimal-foraging modeller: Sådan nogle er næsten 

umulige at teste og forkaste under naturlige betingelser, hvormed jeg – også – mener, at 

manglende fit altid kan (bort)forklares. Problemet er desuden, at det normale og 

gennemsnitlige trækforløb fremtræder som et kompas-kurs-forløb, der derfor bliver 

opfattet som et selvindlysende udslag af kompas-orientering. Men et gennemsnitligt 

trækforløb funderet i navigation mod et vandrende målområde kommer til at se lige 

sådan ud. Det er først, når variationen i bestandens trækforløb kommer på, at de to slags 

trækforløb kommer til at fremtræde forskelligt. Det sidste skriver jeg ikke dengang, men 

det vender jeg tilbage til. 

 

Allerede i Introduction skriver jeg således ”In recent years there has been a tendency to 

expand the original, simple clock-and-compass hypothesis into a strategic model in the 

sense of Arthur (1987),  or even into a law of nature. This not surprising, because the 

clock-and-compass hypothesis is virtually self-evident and describes the migratory 

progress in simple language, so in a sense it seems unnecessary (or even provocative) to 

test it”. Jeg fortsætter med at skrive, at nogle af ―ekpansionerne‖ kan testes, og det er så 

en af disse - 4) nedenfor - der bliver testet i 1994-papiret. 

 

Der er en næsten karismatisk Fig.1 i Rabøl (1994), der meget pædagogisk afbilder de 4 

mulige, alternative systemer bag en kompensatorisk orientering efterfølgende en 

geografisk forflytning (Fig.47): Det kan være 1) målområde-navigation, 2) kors-akse 

orientering, eller et af de to clock-and-compass systemer med en overlejret 

kompensatorisk vektor rettet tilbage mod fangststedet; i det ene system 3) er denne 
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fastlagt gennem koordinat-navigation mod fangststedet og i det andet 4) som omvendt 

kompas-orientering (forflytningsvejen fastlagt i forhold til et kompas). 

 
Figur 47: De fem mulige udfald med tilhørende systemer efter forflytning fra Chr.ø til Skallingen 

 

I Discussion skriver jeg, at trækfugle er meget udsatte for vinddrift, og at de skal kunne 

kompensere for det – underforstået enten her og nu eller efterfølgende. Det sidste sker 

tilsyneladende tit: Tragt-orienteringen på Chr.ø er således ofte rettet mere eller mindre 

ind mod vindretningen, som den var på ankomst-natten. Efter Ø-vinde er orienteringen 

ofte SØ-lig og efter NV-vinde V-lig for en art som Broget Fluesnapper med en SSV-SV-

lig normaltrækretning.  

 

Prediktionen for den simple clock-and-compass hypotese er – altid – en orientering i 

normaltrækretningen. Men de fleste forskere ekspanderer hypotesen, så det de kalder 

og forstår ved clock-and-compass indbefatter en ”Inclusion of compensatory orientation 

of unknown origin within the capacity of the simple clock-and-compass system”. 

Endvidere, der har været”A tendency to ignore significant deviations of the sample mean 

vector from the standard direction and the predictions of the clock-and-compass 

hypothesis”. Wiltschkøerne og vennerne er således helt immune over for afvigelser på op 

til eller over 90º. De kommenterer det ikke en gang. 

 

Til sidst skriver jeg”I consider the simple clock-and-compass hypothesis an appropriate 

description of the reaction of a deprived cage-bird tested without the possibilities of 

performing a navigatory act. Probably, under the natural migratory progress, the clock-

and-compass system should be regarded as an auto-pilot which may be switched on in 

case of an uncomplicated routine flight, or if the complicated steering systems breake 

down. Such a simple system could probably never in itself guide the bird safely through a 

long and complicated migratory progress”. 
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Se det var jo rene og fornærmende ord, så intet under, at artiklen blev forkastet, da den i 

de følgende år var inde omkring nogle af de betydningsfulde tidsskrifter. Den endte 

derfor i DOFT. Nogle år efter da økologerne på Zoologisk Institut blev sat under lup som 

en reaktion på en klage og et hævntogt fra en tidligere ansat medarbejder ved navn 

Anders Pape Møller blev artiklen (Rabøl 1994) evalueret meget positivt af et panel af 

udenlandske bedømmere (vi skulle alle sammen aflevere kun én afhandling til 

bedømmelse. Mere var der ikke kapacitet til. Det var ikke ligefrem kompetent og fagligt 

betryggende). Panelet undrede sig over, at jeg ikke havde publiceret afhandlingen i et 

mere spektakulært tidsskrift.  

 

Nok om det. Jeg kan godt lide denne afhandling, selv om den blev en pind i min ligkiste. 

Men det var jo ret beset selvforskyldt. 

 

 

Rabøl (1995) er efterfølgeren, hvor jeg i september 1993 er taget til Skallingen og Søren 

Hansen til Chr.ø, og så sidder vi bare og venter på indtil flere hold fugle, som vi først kan 

teste lokalt og så sende til hinanden. De smukke intentioner falder imidlertid en del til 

jorden; der blæser kanon-vinde fra N for Ø i hele perioden, og vejret er også meget 

overskyet og regnfuldt. Det lykkedes mig i Blåvand over nogle dage at fange en gruppe 

Rødstjerte og Havesangere, som jeg tester på Skallingen og som Søren efterfølgende får 

tilsendt og tester på Chr.ø. 

 

På Skallingen er fuglene meget Ø- og N-ligt orienteret. Hvis jeg medregner orienteringen 

baseret på de lave aktiviteter og hoved-toppene i de bimodale orienteringer, så bliver 

gruppe-gennemsnitsvektoren 86º - 0.53** (n = 17). Hvis jeg kun ser på de entoppede 

orienteringer baseret på stor og medium aktivitet bliver den 122º - 0.73** (n = 10). Det 

ser altså i høj grad ud som om, som fuglene kompenserer for en vindddrift, som de har 

fået forud for ankomsten til Blåvand. På Chr.ø er de samme fugle signifikant SV-VSV-

orienterede (234º - 0.48*, n = 15). Konklusionen er, at fuglene også kompenserer klart 

for forflytningen. 

 

På Chr.ø havde Søren Hansen 16 Rødstjerte klar fra 9 september, men himlen er 

overskyet hele den næste uge, så han kan ikke teste dem (vi vil ha stjerner på himlen). 

Efter en klar solnedgang 16 september – som fuglene eksponeres for – bliver det igen 

overskyet, men nu er fuglene efterhånden blevet så ‖gamle‖, at Søren tester dem i 

overskyet samme nat. Ikke helt uventet bliver orienteringen N-lig (5º - 0.66*, n = 12), så 

det ligner det i overskyet ‖sædvanlige‖ omvendte orientering i et kompas-system (og det 

må være magnet-kompasset; andet var der jo ikke til at holde kursen efter). Disse fugle 

blev ikke sendt til Skallingen, hvilket set i bakspejlet var lettere dumt. 

 

Lidt arrogant bemærker jeg i det danske resume, at der i disse forsøg er ”så klare islæt af 

både kompenserende og omvendt orientering, at enhver sponsor af den simple kalender- 

og kompashypotese må få nervøse trækninger”. Men lige meget hjælper det. Kalender- 

og kompas-folket er udenfor pædagogisk rækkevidde. 

 

 

I efteråret 1996 er jeg i Odense for at være censor for den unge komet Henrik Mouritsen. 

Hos Axel Michelsen på Odense Universitet kan man slippe for først at blive cand.scient. 

og i stedet efter 3 års biologi-studium gå direkte ind i PhD-en, hvis man skønnes god 

nok. Jeg skal med-skønne om Henrik er god nok. Jeg har læst en rapport, og han holder 
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et foredrag om trækfuglenes orienteringssystem. Han er meget ambitiøs og gør det 

udmærket og sender klare signaler om evner og vilje. 

 

Senere aftales – sammen med hans vejleder Ole Næsbye – at vi næste efterår skal lave 

noget i retning af et Wallraff´sk forsøg med forflytninger i de fire kardinal-retninger. 

Målområde-navigations-hypotesen skal testes, og dette skal være det endelige, ultimative 

og afgørende forsøg – forestiller Henrik sig. Jeg lader ham snakke. Vi indskrænker dog i 

kardinal-retningerne og flytter kun i de to vigtigste, dem mod S og V. Vi forestiller os et 

efterårs-scenario med Broget Fluesnapper fanget på Chr.ø og en normaltrækretning i 

SSV-SV. I stedet for Blåvand helt mod V skal fuglene flyttes til Klelund Plantage i det 

mørke Midt-Jylland, og S-forflytningen skal gå til den nordlige del af Tjekkiet, hvor jeg 

gennem Karel Braunfuchs har mulighed for at låne en bjerghytte ved Pec nær Sneska. 

Henrik er forbeholden overfor Blåvand/Skallingen; han mener, at der er et lokalt SØ-

rettet nonsense-tryk i spil (larm fra havet e.l.). Det tror jeg ikke på, men det er fint nok 

med Klelund, der er nærmere 6º end 7º (Blåvand) forskudt mod V. Forflytningen til Pec 

er 5º mod S. 

 

I august 1997 tager Henrik og jeg til Chr.ø og bor på ‖Slottet‖. Vi stiller an til forsøg på 

Bielke og Langelinie. Køkkenteltet bliver sat op i Lægens baghave spækket med 

vasketøjskurve parate til at modtage store mængder af fluesnappere. Vi forestiller os 

nemlig forsøg med 48 fugle helst alle fanget samme dag. Efter forsøg på Chr.ø skal de så 

deles i tre grupper på hver 16, og de to af grupperne skal flyttes til Klelund og Pec, og 

den sidste blive på Chr.ø.  

 

26 august fanger vi fugle nok og laver forsøg. Det har været moderate SØ-vinde et stykke 

tid og fuglene viser en bimodal og signifikant SSØ-S/NNV-N orientering under den 

stedlige stjernehimmel. Denne orientering (og ankomst-vinden) er ikke optimal for en 

forflytning mod V, og da vi næste dag igen fanger mange fugle i et nyt stort tiltræk 

(stadig SØ-vind) testes en ny gruppe fugle samme nat under stjernerne. Disse fugle er 

‖bedre‖ orienterede. Det ser stadig lidt bimodalt ud (VSV/ØNØ), men 

gennemsnitsvektoren i SV beskriver bedst (221º - 0.31*, n = 39). Vi står nu med to 

sampler på i alt næsten 100 fugle i de mange bure og skal bestemme os for hvilket 

sample, vi vil bruge. Vi vælger fuglene fra 27 august og slipper de andre løs. Set i 

bakspejlet var det måske dumt, men det kan ikke gøres om.   

 

Henrik bliver på Chr.ø og tester sine 16 fugle et par gange under stjernerne i løbet af de 

næste nætter. De er først SSV- og senere S-SSV-orienterede. 

 

Ole er i Klelund og får sendt 16 fugle over. Den første test-nat er det overskyet, så SV-

orienteringen er til at leve med. Men fuglene fortsætter med at være SSV-SV- og SSV-

orienterede de næste to dage under stjernerne. De kompenserer klart nok ikke.  

 

Fru Andersen og jeg kører i kassevogn til Tjekkiet. Først er vi dog indenom i Kastrup for 

at en grænse-dyrlæge kan checke fuglene ud. Den kvindelige dyrlæge er meget 

højtidelig, og det forstærker indtrykket af en pjattet og inkompetent procedure. Både da 

vi kører ind i Tyskland og ind i Tjekkiet kan vi ikke finde ud af at bruge vores medbragte 

papirer; vi har ellers en masse tilladelser med. Så vi siver lige så stille igennem. Fru 

Andersen betragter med uskyldig undren de mange poserende og let påklædte damer på 

den tjekkiske side af grænsen. Allerede i maj havde jeg været i Tjekkiet med Danna og 

svigermor for at finde velegnede steder til nat-forsøgene. Det virkede lidt besværligt med 
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Pec, der er nationalpark, og vi behøver ikke hytten til forsøgene. Vi har jo bilen. Så vi 

besøgte andre steder og svigermor snakkede med ejerne, hvoraf nogle gav grønt lys. Jeg 

havde også et brev på tjekkisk med fra hende, der kunne vises til ejere og myndigheder, 

hvis vi løb ind i kommunikations-problemer. Den første nat lavede vi forsøg udenfor en 

landsby (Klum) på en lille høj lidt V for Hradec Kralove. Der havde svigermor snakket 

med en flink bondemand. Medens vi var ved at stille udstyret op, fik vi besøg af en anden 

– meget vred – bondemand. Han skældte ud på tysk. Vi fortalte ham om den rare 

bondemand, vi havde snakket med i maj og viste ham svigermors brev. Den rare bonde 

var imidlertid en ubetydelig nar i landsby-sammenhæng, fik vi at vide, men i øvrigt faldt 

den vrede mand noget ned og endte med at gå fredeligt bort. Troede vi. For just som 

fuglene stod ude i burene og slikkede solnedgang og begyndende stjerner og alt åndede 

landlig idyl, kørte en politibil ind på marken, og to ret så hovne betjente snakkede 

tjekkisk til os. De ku ikke andet bortset fra russki, og det ku vi jo ikke. Situationen var 

faretruende, og der var nogen brutalitet og tæsk i luften, så gud ske tak og lov for, at jeg 

havde fru Andersen med. Det dæmpede dem, og det gjorde svigermors brev også, og vi 

fik noget mirakuløst lov til at fortsætte – desværre om jeg må sige. Fuglene burde ha 

været konfiskeret. For de orienterede sig helt åndsvagt. Først SSØ-S ved Klum og næste 

nat stik S ved Pec. 

 

Jeg slap ikke fuglene løs dernede. I forvirringen tog jeg dem med helt tilbage til Danmark 

(endnu engang upåagtet igennem to grænser) og slap dem fri ved Frederiksdal. Måske – 

og ubevidst selvfølgelig – for at straffe dem (for deres tarvelige mis-orientering) med en 

lidt længere trækvej end strengt nødvendigt. 

 

Den manglende kompensation i Klelund og i Tjekkiet var ikke til at snakke sig fra, og det 

forsøgte jeg heller ikke. På den anden side var resultatet atypisk i forhold til de allerfleste 

tidligere forsøg, så det mente jeg naturligt nok skulle indarbejdes i den artikel som 

Henrik, Ole og jeg skulle skrive sammen. Men det ku Henrik selvfølgelig ikke leve med, 

så han og Ole blev eneforfattere på artiklen med den bombastiske titel ”Migrating 

young Pied Flycatchers, Ficedula hypoleuca, did not compensate for geographical 

displacements”. Fra at have navigations-forventninger switchede Henrik opportunistisk 

over til kompas-orientering, og blev dermed hele det etablerede systems erklærede og 

vel-citerede kæledægge. Det var ham vel undt, og han havde jo også noget i klemme; han 

sku være PhD, og det blev han. 

 

I efteråret 1997 forsøgte vi også et samarbejde i Steno-planetariet i Århus, hvor jeg 

introducerede ham til at lave forsøg i en periode, hvor jeg ikke var der men lavede noget 

andet. Jeg var interesseret i nogle bestemte forsøg (se senere), Henrik i andre, og det ku 

let ha været samarbejdet. Men Henrik holdt ikke aftalen og lavede kun sine egne ting. Så 

vi har ikke haft noget med hinanden at gøre siden, bortset fra, at han har været en ihærdig 

mod-referent over for flere af mine og Kasper Thorups indsendte manuskripter. Nu er 

han blevet en stor mand i Tyskland, og fred være med ham. For ikke så længe siden 

ringede han mig op og spurgte, om det var mig, der havde ‖opfundet‖ kridt-papiret. Det 

var det jo, og jeg følte kun venlighed og en stille forundring ved at tale med ham.  

 

Mouritsen & Larsen (1998) blev publiceret i et af de fine tidsskrifter, Journal of 

Experimental Biology. Jeg forsøgte siden at få trykt en kommentar til artiklen i samme 

tidsskrift, men der sku ikke pilles ved den gode og enkle kompas-forklaring. 

Referenterne – herunder Mouritsen himself  – var nådesløse i deres inkompetente kritik. I 

kommentaren omtalte jeg det første forsøg på Chr.ø fra 26 august (der ikke var nævnt i 
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Mouritsen & Larsen 1998). Jeg forsøger også at bringe de fremherskende SØ-vinde ind 

som en del af forklaringen på den senere orientering. Fuglene må være vinddriftede fra 

Estland/Letland, mener jeg. Jeg refererer til en dansk meteorolog (Stig Rosenørn) som 

kilde til min viden om vindforholdene i Østersø-området. Chr.ø-fuglene kan ikke ha 

været kommet fra Sverige, som antaget af Mouritsen & Larsen, der i øvrigt slet ikke 

omtaler vejret i deres artikel. Den dominerende SSØ-S-orientering 26 august ligner også 

kompensation for en forudgående vinddrift, og der er måske stadig spor af noget sådant i 

orienteringen i Tjekkiet. Men klart nok, i dette atypiske forsøg kompenserede fuglene 

ikke for forflytningerne mod V og S fra Chr.ø. Den afviste kommentar står på min 

hjemmeside. Læs selv. Den blev aldrig publiceret. Sådan noget kan ikke publiceres. Det 

forstyrrer den offentlige ro og orden. 

  

Jeg brugte en masse tid på de samarbejds-forsøg med Henrik. Det blev jeg – naturligvis - 

aldrig krediteret for, da jeg stod og manglede nogle publikationer ved den externe og 

interne evaluering og rettergang på min arbejdsplads i 1998, der førte til min såkaldte 

frivillige aftrædelse i 2001. Jeg var nede i en artikel-dal i de år delvis på grund af Henrik 

og dertil et afbrudt forsknings-samarbejde med en vis Anders Pape Møller. Her brugte 

jeg en del tid som samarbejder på noget asymmetri-forskning, der ledte til en publikation 

(af Guillano Matessi) i et rimeligt velanskrevet tidsskrift. Jeg afslog at være medforfatter, 

fordi resultaterne ikke viste noget som helst, og forsøgs-proceduren i øvrigt havde været 

utilstrækkelig og lemfældig. Men alt om asymmetri kunne publiceres – selv en 

manglende effekt, hvad der jo for så vidt var noget positivt. Men det var selvfølgelig 

også et udslag af, at begrebet ikke var truet på sin eksistens; det var nærmest pudsigt, at 

der var en undtagelse fra reglen. Der var råd til at være tolerant. 

 

 

29. Tycho og Steno 

I november 1989 fik Danmark sit første store stjerne-planetarium, Tycho Brahe i 

København. ‖Himmel-hvælvet‖ var majestætisk; diameteren 23 meter med 9000 

‖stjerner‖ på. Tycho er også en avanceret biograf og derfor hælder gulvet med alle 

siddepladserne 30º. I sin naturlige setting var Stjerne-N opad bakke, med magnetisk N i 

120º til venstre. Der var ‖stjerner på himlen‖ opad bakke undtagen de nederste 35º 

(tilskuer-pladserne henlå altså altid i mørke), og nedad bakke indtil 25º under horisonten. 

Mindst mulige omdrejningshastighed var 360º på en halv time, så for at komme ned på 

den for stjernehimle normale rotationshastighed kørte vi med laveste speed i 1.25 sekund 

og stoppede så de næste 58.75 sekunder. ‖Stjernehimlen‖ fremtrådte og opførte sig 

herefter rimelig naturligt. ‖Stjerne‖-projektoren var anbragt centralt som en ø i tilskuer-

pladserne, og jeg opstillede 6 tragte (på langs i et 2 gange 3 mønster) på hver side af 

projektoren, således at tragt-N i tragtene og ‖stjerne‖-N i planetariet – med varierende, 

mindre forskelle i parallakse - var sammenfaldende. Set inde fra tragten kunne fuglen 

ikke se ‖hullet‖ nedad bakke, da tragtene var anbragt vandret og de nederste ca. 10º fra 

vandret af fuglens udsyn var screenet af. Men opad bakke har der altså været et sort 

stykke himmel op til en højde på ca. 25º over tragt-kanten. Som udgangspunkt forventede 

jeg ikke, at der ville være retnings-bias under disse forhold. 

 

Allerede i efteråret 1990 var jeg klar til de første forsøg godt hjulpet af Bjørn Franck-

Jørgensen, der dengang var souschef og den astronomi-studerende operatør, Lars 

Christensen.  
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23 august fangede og testede vi 16 Brogede Fluesnappere på Chr.ø. Forsøget blev 

gentaget 26 august, og fuglene var signifikant SV-orienterede. 30 august fragtedes 

fuglene fra Chr.ø til Virum, hvorfra de kom i forsøg i Tycho i perioden 2 til 20 

september.  

 

Jeg lavede en diger rapport (Rabøl 1990b). For nylig genlæste jeg den – for første gang i 

mange år. I min erindring var dette første forsøg en frustrerende fiasko, men det er 

faktisk værd at beskæftige sig lidt med rapporten, fordi disse forsøg og efterfølgerne 

viser noget om de vanskeligheder, som man ofte løber ind i, og de tilpasninger man 

derefter foretager, for at rette op på en kikset forsøgs-procedure. Tilpasninger kan være 

både rimelige og nødvendige, men iblandt er de videnskabeligt tvivlsomme, og det er 

ikke altid let at afgøre på hvilken side af gærdet, som man ender med at befinde sig på. I 

den forbindelse en mindre anekdote: Jeg husker et møde i ‖Circulus‖ (foreningen af 

specielt selvsikre, begavede og interesserede zoologi-studerende), hvor student 

Michelsen (efter stikkende søgen med en mikroelektrode i en insekt-nervecelle) sagde: 

”aah – og endelig efter 7 måneders søgen fik jeg det rigtige svar”. Axel sagde altid 

”aah” i betydningsfulde saglige sammenhænge, og da han var meget klog og noget 

inkvisitorisk, turde ingen af os forundrede tilhørere spørge om, hvordan han afgjorde, 

hvad der var det rigtige respons. Det han mente var – selvfølgelig – at han fik det 

forventede svar; vi kan også udtrykke det således, at en enkel og ensidig hypotese blev 

bekræftet. Problemet er imidlertid, hvor længe må man blive ved at prøve sig kasserende 

og procedure-modificerende/filtrerende frem, før man til sidst føler biddet og stopper 

med et forventet udfald. Måske er det godkendte og eftersøgte respons ikke så rigtigt, 

d.v.s. så generelt, som man tror (hvis aben sidder længe nok ved klaveret spiller den til 

sidst i sine stokastiske udfoldelser det klaver-stykke, som man forventer og gerne vil 

høre). Lidt tilsvarende dresserer man måske sig selv, dyrene og forsøgs-proceduren til at 

få det forventede/ønskede udfald – lidt som John Phillips, der efter mange års procedure-

tilpasninger ender med at ‖demonstrere‖ magnetisk gradient-navigation hos sine 

salamandre.  

 

I Tycho-rapporten starter jeg med at fastslå en generel iagttagelse; trækfugle 

kompenserer ofte for en geografisk forflytning, og dette synes at have noget med 

stjernerne at gøre. Men i forbindelse med en geografisk forflytning og test på et nyt sted 

ændres der også på andet end stjernehimlen (jordmagnetismen f.eks.), og fuglene 

påvirkes også af diverse stimuli under transporten (de kan måske registrere forflytnings-

retningen i forhold til magnet-kompasset). Derfor:”Clearly, a simulated geographical 

displacement under a planetarium sky is the most powerful method for detecting and 

demonstrating the presence and influence of star-navigation”. 

 

Forventningen var, at fuglene ville vise kompenserende orientering, når planetariets 

‖stjernehimmel‖ viste og korresponderede med en anden position end den samtidige 

stjernehimmel på fangststedet (evt. forsøgsstedet). Fuglen formodedes at have – inde i 

hovedet - et extrapoleret og ret så nøjagtigt billede af stjernehimlen med omdrejnings-

højde og omdrejnings-fase af den samtidige stjernehimmel i mål-området. Jeg var også 

opmærksom på, at store eller meget store forskelle mellem den forventede stjernehimmel 

og den observerede ‖stjernehimmel‖ måske ville føre til ingenting eller svært tolkelige 

svar. Jeg var derfor indstillet på at prøve mig frem med små simulerede forflytninger på 

op til 15º længde- og/eller breddegrader, hvor jeg så ville forvente store kompenserende 

reaktioner på – say - 30º til 120º. 
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Proceduren for en tre ugers forsøgsserie var planlagt til at være: (1) Forsøg i planetariet 

mandag til fredag, og så ‖fri‖ lørdag-søndag, hvor fuglene skulle ud at se på den 

naturlige stjernehimmel i Virum. (2) De to første nætter i hver uge forsøg under en 

roterende ‖stjernehimmel‖ svarende til København/Virum, d.v.s. 55.5º N og 12.5º Ø. (3) 

De sidste dage i ugen således: Uge 1: ‖stjernehimmel‖ på 55.5º N og 2.5º V (Skotland). 

Uge 2: ‖stjernehimmel‖ på 40.5º N og 12.5º Ø (Rom), og uge 3: ‖stjernehimmel‖ på 30º 

N og 20º V (Kanarie-øerne). Den forventede orientering for disse positioner: SØ, NV og 

NØ, henholdsvis. 

 

Ideen og planlægningen var god nok, men jeg løb ind i en masse uforudsete fejl og 

problemer, hvoraf nogle var selvforskyldte. 

 

I planetarium-forsøg er det således normalt at klokke i det med hensyn til at få indstillet 

rigtigt på den intenderede længdegrad, d.v.s. ‖stjernehimlens‖ omdrejningsfase. Der er jo 

flere tider: GMT, dansk normaltid og dansk sommertid, og den rigtige tid skal køres ind i 

computeren og erfaringsmæssigt går det galt, hvis man ikke går udenfor og checker med 

omdrejnings-fasen af den naturlige stjernehimmel. Som turde være bekendt drejer N-

himlens stjerner modurs omkring Nordstjernen med én omdrejning på 23 timer og 56 

minutter. Bagsmækken af Karlsvognen peger op på Nordstjernen og kan lignes med en 

urviser, der viser tiden på ‖himmel-uret‖. I mine tidlige forsøg på Chr.ø med det lille 

planetarium fandt jeg således en flagstang og noterede mig tidspunktet for, hvornår 

bagsmækken i Karlsvognen stod lodret, d.v.s. op og ned langs flagstangen. Dette 

tidspunkt forskyder sig 4 minutter (1º) fremad pr døgn, så hvad man skal bede 

planetarium-operatøren om er at køre frem til det forventede tidspunkt for, at 

bagsmækken på planetarium-himlens Karlsvogn står lodret. Det viser sig nu, at han 

sædvanligvis har klokket i det og er (mindst) 1 time (15º) for langt fremme eller tilbage i 

sin længdegrads-indstilling. Da operatører aldrig mener at kunne lave fejl, er der kun eet 

at gøre: De må ud under stjernehimlen og ved selvsyn aflæse tiden på ‖himmel-uret‖. I 

de første Tycho-forsøg blev der lavet adskillige længdegradsfejl i computer-

programmeringen, som først blev opdaget efter to uger (se tabellen nedenfor). Det var ret 

fortvivlende, men som vi skal se var det nok ikke gået bedre, hvis de intenderede værdier 

havde været inde. 

 

Følgende tabel kan opstilles over de faktisk anvendte koordinater/indstillinger, retningen 

af stjerne-N i planetariet og den fundne orientering: 

 

Dato Breddegrad Længdegrad Stjerne-N    Orientering 

2 sep 55.5º N 5º Ø Opad Klar S 

3 sep 55.5º N 5º Ø Opad Klar S-SSV 

4 sep 55.5º N 20º Ø Opad Klar S-SSV 

5 sep 55.5º N 20º Ø Opad Klar SSØ-S 

6 sep 55.5º N 27.5º Ø Opad Klar S 

9 sep 55.5º N 27.5º Ø Opad Klar S-SSV 

10 sep 40º N 27.5º Ø Opad Klar SSV 

11 sep 40º N 27.5º Ø Opad Klar S-SSV 

12 sep 60º N 27.5º Ø Nedad ØNØ/VNV 

13 sep 60º N 27.5º Ø Nedad Uklar ØNØ 

16 sep 55.5º N 17.5º Ø Opad Klar SSØ-S 

17 sep 55.5º N 42.5º Ø Opad Klar S 

18 sep 90º N - - SSØ nedad 
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19 sep 60º N 12.5º Ø                  Nedad Uklar N    

20 sep 60º N 10º V           Nedad Ret klar NNV 

 

Allerede efter den første uge var det åbenbart, at der måtte være en kraftig ned-ad-bakke 

taxi i orienteringen. Hvorfor var ikke ganske klart, men årsagen er i første omgang 

underordnet. Senere er den naturligvis essentiel, hvis og når der skal findes ud af at 

korrigere for den. Hvad vi forventede de første to nætter på først 12.5º Ø (København) og 

senere de næste to nætter på 2.5º V (Skotland) var først SV-orientering og så SØ-

orientering efter den simulerede forflytning. Hvad vi så var en meget høj-koncentreret 

S-orientering alle fire nætter - og også de følgende fire nætter, hvor ‖stjerne‖-N stadig 

var anbragt opad bakke. Da den virkelige længdegrad de to første nætter ikke var 12.5º Ø 

men 5º Ø gav en (lidt kompenserende) S-orientering for så vidt – set i bakspejlet – 

mening, men i de følgende nætter på først 20º Ø og senere 27.5º Ø burde orienteringen – 

med nogen kompensering – have været ovre i VSV til V. 10 og 11 september skiftede jeg 

breddegraden til 40ºN, hvad der både med den intenderede og den faktisk brugte 

længdegrad på burde have udløst en kompenserende NV-orientering. Den var altså helt 

gal; der måtte være en spuriøs nedad-bakke taxi mod ‖stjerne‖-S. Denne har formentlig 

noget at gøre med, at der er mest (‖stjerne‖)lys i denne retning og mest mørke mod 

‖stjerne‖-N opad bakke. 

 

Det prøver jeg så at finde ud af ved at vende ‖stjerne‖-N nedad bakke. Det kan faktisk – i 

Tycho - lade sig gøre at dreje projektoren, men ikke længere ned end til en breddegrad på 

60º (svarende til Oslo/Stockholm). De sidste to nætter i uge 2 tester jeg derfor fuglene på 

en position på 60º N og 27.5º Ø. Som ses af tabellen forsvinder den klare orientering mod 

S/nedad bakke, og den bliver først bimodal ØNØ/VNV og dernæst uklar ØNØ. Der er 

altså stadig tendenser til en nedad bakke orientering, men fuglene kan klart nok ikke lide 

at orientere sig ned ad bakke mod ‖stjerne‖-N. Dette resultat kan så fortolkes til, at den 

kraftige S/nedad bakke orientering, der hidtil har fremhersket, har været en normal-

orientering (mod SV) forstærket af en nedad bakke taxi mod S. Hvis de to tendenser er 

ca. modsatte (12 og 13 sep.) går der mere eller mindre kludder i det. 

 

Den sidste uge starter med at jeg igen køre på noget nær Københavns koordinater og med 

‖stjerne‖-N opad bakke. Orienteringen bliver igen klar S-lig. Den anden nat simulerer jeg 

en forflytning mod Ø, men der sker ikke noget som helst kompenserende; orienteringen 

er stadig klar S-lig. Den tredje nat sætter jeg breddegraden på 90º svarende til Nordpolen. 

Herfra er alle retninger mod S, men afbildes de i reference til nedad bakke ses en klar 

nedad bakke effekt/taxi. Fuglene søger altså ‖ned i hullet‖, når normal-trækretningen 

bliver non-eksisterende. De sidste to nætter er ‖stjerne‖-N igen nedad bakke, men der er 

forskel i længdegraderne. Der ses en ret klar N-lig nedad bakke orientering, og der er 

ikke tegn på Ø/V kompensation. 

 

Kort sagt for det første efterår i 1990: Jeg fandt ikke ud af noget som helst, der havde 

med naturlig træk-orientering at gøre. Forsøget var én stor skuffelse, men jeg kom heftigt 

igen næste år som skildret nedenfor.   

 

 

Næste efterår (1991) er jeg på Tycho igen (Rabøl 1992b). 
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I perioden 3 til 9 sep. fanges 8 Brogede Fluesnappere og 8 Rødstjerte på Chr.ø. De fleste 

dage er det NV-vinde, og orienteringen derovre er også temmelig nordlig: 278º - 0.496* 

(n = 15). 

 

I forsøget på at kompensere for nedad bakke taxien i det hældende planetarium sætter jeg 

8 cm høje aluminiums-kraver på tragtene. Set indefra tragten skærmer sådanne de 

nederste ca. 20º af. ‖Stjerne‖-N sættes nedad bakke og højden/breddegraden til 60º N. De 

fem nætter fra 15 til 19 sep. eksponeres fuglene under følgende længdegrad/omdrejnings-

fase: 15º Ø, 15º Ø, 15º V, 45º Ø og 45º Ø. Resultaterne ser ikke for godt ud. 

Orienteringen er temmelig spredt alle nætter, men øjet, der så gerne vil se kompensation, 

ser, at orienteringen på nat tre er ØSØ og på nat fem ca. NV. 

 

De to nætter 20 og 21 sep. er fuglene ude under den naturlige stjernehimmel i Virum på 

55.5º N og 12.5º Ø, og pludselig de næste fem nætter i planetariet er der bid. Jeg 

husker endnu den kriblende og triumferende fornemmelse af noget stort, der åbenbarede 

sig under køkkenlampens skær midt om natten efter hjemkomsten fra planetariet, når jeg 

kikkede ned i tragtene og så på kradserierne. Disse fem nætter var breddegraden sat til 

60º N, og længdegraderne 15º Ø, 15º V, 60º Ø, 45º V og 165º V. Orienteringen for det 

kombinerede sample var meget signifikant kompenserende: Afbilled og beregnet i 

forhold til retningen mod et målområde i N-Frankrig bliver den -5º - 0.542*** (n = 32). 

Afbilled i forhold til geografisk N er der dis-orientering (126º - 0.180, n = 32). I forhold 

til magnetisk N ser det endnu mere håbløst ud (magnetisk N er i geografisk 60º). De 

enkelte nætter – bort set fra én – ser det dog ikke alt for kønne ud, men det lige meget; 

det er helheden, der tæller. 

 

Jeg har demonstreret stjerne-navigation og det på den mest powerfulde måde; ved 

hjælp af simulerede geografiske forflytninger. Det tog noget tid og nogle forsøgs-

serier at få det frem: Først den indledende nedad bakke taxi i efteråret 1990, så den første 

uge i efteråret 1991 med stort set ingen tendenser, og så endelig i tredje forsøg siger den 

bingo. Og den er vel god nok? Jeg ved jo godt, at hvis jeg forsøger længe nok, så rammer 

jeg til sidst tilfældigvis et mønster, der fitter hypotesen. Men tre forsøg er vel ikke for 

mange? 

 

Publikationen sker i DOFT (1992), for jeg mere end fornemmer, at ingen af de fine 

tidsskrifter ville ha trykt sagen – som ville have vakt brølende begejstring og accept 

overalt i orienterings-kredse, hvis det havde drejet sig om et mønster, der kunne fortolkes 

som et udslag af magnetisk navigation. Jeg forventer dog alligevel en vis applaus, hvad 

mine noget hoverende slutord vidner om: ”Perhaps it is time for the clock-and-compass 

people to extend the borders of their research field”. Men intet sker i de følgende år. 

Ingen nævner noget som helst. Jeg må på den igen, dog ikke i Tycho. Jeg er træt af 

hældningen derinde, og umuligheden af simulerede breddegrads-forflytninger under de 

60º N. Jeg må videre, og det bliver hjem til Aarhus, hvor Steno-museet i efteråret 1993 

står klar til at modtage såvel de første trækfugle som Dronningen. 

 

Steno-museets planetarium er mindre imposant and Tycho: Himmelhvælvet måler kun 11 

meter i diameter, og der er ikke flere end 2500 ‖stjerner‖ på himlen. Men gulvet er 

vandret, og ‖stjerne‖-projektoren mindre og sat op på en måde, så tragtenes parallakser – 

med 6 tragte på hver side af projektoren - bliver lidt mindre end i Tycho. Magnetisk N 

står 12º til venstre for ‖stjerne‖ N, og omdrejnings-hastigheden er den for stjernehimle 

normale på 15º i timen. 
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Som i Tycho er der en meget venlig og hjælpsom ledelse. Chefen hed – og hedder stadig 

– Ole J. Knudsen, og diverse operatører, som jeg har glemt navnene på, var også meget 

positive og interesserede (som i Tycho bliver jeg nødt til at have operatør på; i 

modsætning til Mou er jeg for dum til selv at styre elektronikken). 

 

På Chr.ø indfanges 15 unge nattrækkende småfugle (flest Broget Fluesnapper) i perioden 

18 til 23 august 1993. De klat-fanges i V-vinde og virker straks fra starten lav-

motiverede, som det jo ofte er tilfældet for fangster uden for de store tiltræksdage. De 

testes ikke først på Chr.ø. og flyves til Tirstrup 25 august. 12 fugle kommer i forsøg i 

planetariet både 26 og 27 august. De testes på henholdsvis 57º N og 15º Ø, og 60º N og 

0º Ø. Der er ikke meget gang i dem, og som sample er de to-toppet orienterede 128º/308º 

- 0.409 (n = 15), hvilket ikke er ganske signifikant (0.05 < P < 0.10) og ca. vinkelret på 

den forventede SSV-SV-retning. Jeg bestiller fluks nye fugle i Blåvand og henter 12 stk. 

(flest Rødstjert) 28 august. De er kommet til Blåvand samme morgen i et klart ny-tiltræk 

i stille vejr. Samtlige Chr.ø-fugle på nær to rimeligt vel-orienterede Brogede 

Fluesnappere bortkyles samme dag i Aarhus. 

 

28 august om natten viser Blåvands-fuglene testet i Steno på 57º N og 7.5º Ø næsten 0 

aktivitet, men allerede næste nat er der godt gang i fuglene og på 57º N og 7º Ø ses en 

signifikant, lidt syd for V-orientering. 30 august på 25º N og 7.5º Ø viser de samme fugle 

en ikke-signifikant N-orientering, og endelig 31 august ses en næsten signifikant ØNØ-

orientering (på 25º N og 45º V). Med lidt god vilje ses altså en kompenserende 

orientering mod et fælles målområde ‖VSV‖ for Blåvand. 

 

Så blev det ikke til flere forsøg det efterår i Steno. På grund af museums-indvielse 12 

sep. ved Fidde Kongs datter skal al royal uvedkommende aktivitet i planetariet være 

afsluttet 1 september. Så jeg må pakke sammen og vente til næste år. Resultaterne fra 

1993 bliver aldrig publiceret. De er for tynde, og er hverken klart for eller imod tanken 

om stjerne-navigation, men de burde nok have været nævnt i den digre planetarium-

rapport Rabøl (1997) – som de følgende forsøg fra maj 1994 blev det (se nedenfor). 

   

   

6 maj 1994 testes 19 Brogede Fluesnappere og Rødstjerte på Chr.ø. De var fanget dels 

samme dag og dels i de just foregående dage, og de viste NV-NNV-orientering på Chr.ø i 

solnedgangsforsøg under en klar himmel. Jeg prøver for en gangs skyld at lave forsøg på 

denne tid af døgnet, der jo yndes af mange orienterings-forskere. Men jeg aldrig har haft 

meget tiltro til solnedgangs-forsøg på grund af en stort set altid forstyrrende og retnings-

forskævende solnedgangs-taxi. Det gælder tilsyneladende også her: Da fuglene blev 

sluppet om natten, og jeg skævede ned i tragtene, sad de fleste på tragtens inderside og 

pegede NNØ på. 

 

8 maj flyves fuglene til Aarhus og der laves forsøg under Stenos ‖stjernehimmel‖ de fem 

nætter fra 9 til og med 13 maj. Jeg starter (stort set) på Aarhus koordinaterne 55º N og 

10º Ø, så 10 og 11 maj 70º N og 10º Ø. Herefter på 70º N og 60º Ø den 12 maj, og 

endelig den 13 maj på 55º N og 60º Ø. Da det formodede mål/yngle-område er i ca. 58 - 

65º N og 15 - 25º Ø, forventes følgende orienteringer på de fire positioner: NØ, SØ, VSV 

og VNV – hvis fuglene benytter sig af stjerne-navigation, förstås. 

 

De første tre nætter ser det rimeligt ud.  
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9 maj er sample mean vektoren 29º - 0.917*** (n = 8). 

 

10 og 11 maj fremtræder ens: Orienteringen er to-toppet med den største top i ØSØ (90º 

til 145º) og en lidt mindre top i N (mellem 330º og 15º). 

 

De næste to nætter på 60º Ø er der derimod kun vage spor af noget vestlig kompensation: 

En del fugle er bimodale med en vestlig top, men alle de entoppede er østligt orienterede. 

Sample mean vektorerne er henholdsvis 63º - 0.766** (n = 9) og 77º - 0.740** (n = 10). 

Orienteringen er altså ret ‖flad‖ og forskellig fra kontrol-orienteringen den 9 maj. Man 

kan selvfølgelig fabulere sig frem til, at der tale om omvendt kompenserende orientering, 

men det tror jeg ikke på. 

 

Forsøget er ‖publiceret‖ i den store planetarium-rapport (Rabøl 1997) og medtaget i 

oversigtsartiklen Thorup & Rabøl (2007), så fiaskoen er ikke forsøgt holdt under låg. 

Spørgsmålet er nu, om forsøget er en indikation på, at nattrækkende småfugle - om 

foråret -  ikke benytter sig af stjerne-navigation? Det er i hvert fald ret så evident, at de 

ikke gør det i dette forsøg, og de gør det måske i mindre grad om foråret tæt ved 

yngleområdet, hvor det kan være andre stimuli (dufte?), som de er præget på og som 

danner navigations-gradienterne (ifølge den almindelige forventning burde disse 

(erfarne) fugle navigere mod yngleområdet i et eller andet gradient-system). 

 

Hvorom alting er: Jeg har efterhånden lavet fem planetarium-forsøg, hvoraf kun eet har 

givet stjerne-navigatorisk pote. Er det for lidt? Unge opportunistiske Mouritsen ville ha 

testet dette udfald med et Chi-square test for en fifty/fifty forventning for kompas-

orientering versus navigation (det gjorde han i princippet i sin ufuldkomne oversigt i 

1998-artiklen fra pipfugle-kongressen i Durban). Det kan man selvfølgelig ikke. Hvis 

man ikke får statistisk betinget accept af en undersøgelses-hypotese, er det ikke 

nødvendigvis hypotesen, der er forkert. Det kan f.eks. være, at test-betingelserne eller 

motivationen er for ringe, eller at andre stimuli eller systemer iblandt dominerer. Men 

man kan naturligvis ikke sandsynliggøre en hypotese, hvis der aldrig eller næsten aldrig 

er klare, direkte evidenser. Med mindre – naturligvis – det drejer sig om magnetisk 

navigation. Her er selv svage, indirekte og svært tolkelige resultater nok til at holde den 

store paper-gryde i kog. Magnetisk navigation og Den Gode Gud befinder sig sig på 

omtrent samme plan: Der er ingen direkte evidens for tilstedeværelsen af Den Gode 

Gud, men det er ikke noget bevis for, at han m/k ikke eksisterer. Jeg skal dog ikke 

forfalde til at bruge den slags (manglende) logik som et bevis på stjerne-navigation. Der 

er kun eet gøre: Flere forsøg, og en vis del af disse (helst omkring halvdelen; her har 

Mou fat i noget rent praktisk men ikke statistisk analytisk) skal helst give direkte positiv 

evidens.  

 

 

Jeg er så igen på plads med nye Steno-forsøg i efteråret 1994. Denne gang med basis hos 

Henning Noer i Mørke. Forårsforsøgene udgik fra Niels og Dorthe i Viby. Forsøgene i 

efteråret 1994 falder i to afdelinger: Steno I og Steno II. Forsøgsfuglene er mest Broget 

Fluesnapper, men der er også Rødstjert med. 

 

Steno I fuglene fanges på Chr.ø 28 til 30 august. Sample mean vektoren derovre i delvis 

overskyet er 192º - 0.449 (n = 11). Testene i planetariet finder sted de seks nætter fra 6 til 

11 sep. 
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Steno II fuglene er ligeledes fra Chr.ø. De blev fanget og testet 9 sep. og sample mean 

vektoren under en klar stjernehimmel var 210º - 0.864*** (n = 13). Testene i planetariet 

sker de fem nætter fra 12 til 16 sep. 

 

Forsøgene bliver publiceret i DOFT (Rabøl 1998) og vækker ingen som helst opsigt. De 

var ellers nok så opsigtsvækkende. I Steno I startes med to nætter på Chr.ø position og så 

simuleres forflytninger til Libyen, Kanarie-øerne, Skt. Petersborg og Chad. I Steno II er 

første nat på Chr.ø og så bliver det Napoli, Madrid, Sudan og Moskva. 

 

For den samlede orientering i Steno I fås i relation til geografisk N en sample mean 

vektor på 212º - 0.090 (n = 61), og i relation til et målområde i N-Frankrig -38º - 0.283** 

(n = 61). 

 

For Steno II gav det tilsvarende 160º - 0.098 (n = 41) og -5º - 0.348** (n = 41). 

 
Figur 48: Orienteringen (pile/trekanter) efter simulerede geografiske forflytninger i Tycho og Steno 

planetarierne 

 

Slås de to sammen med Tycho-forsøgene fra den ‖gode‖ sidste uge i 1991 bliver det 

henholdsvis 175º - 0.078 (n = 141) og -13º - 0.358*** (n = 141). Ser vi i stedet på grand 

mean vektorerne (baseret på de 16 natlige middelretninger) fås tilsvarende 197º - 0.154 

og -11º - 0.755**. Der er ikke så meget at rafle om. Fuglene er uorienterede i forhold til 

geografisk N og meget signifikant orienterede i forhold til et målområde i N-Frankrig. De 

viser altså ikke kompas-orientering i forhold til hverken stjerne N eller magnetisk N, men 

– hvad der passer godt med - koordinat/gradient navigation i forhold til stjernerne. På 

Fig.48 ses hvordan middel-orienteringen fra diverse ‖forflytningssteder‖ i Tycho og 

Steno forsøgene konvergerer sådan nogenlunde mod et målområde i det NØ-lige 

Frankrig. 
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Forsøgene er siden forblevet stort set upåagtede. De er lige akkurat blevet bemærket i 

Sverige. Men svenskerne har gang i at svæve over vandene (Alerstam) eller pleje deres 

magnet- og sunset/sunrise-interesser (Åkesson og Muheim), og det er jo legalt nok. Sat 

lidt mere på spidsen, kan vi konstatere, at andre forskere ikke primært forekommer 

interesserede i at forstå trækfuglenes orienteringssystem. De er interesserede i at 

promovere sig selv med artikler, der kan publiceres i de anerkendte tidsskrifter. Og her er 

der indtil videre næsten lukket af for snak om stjerne-navigation – og i det hele taget for 

navigation med baggrund i himmelske objekter inklusive Solen. Sauer var for tidligt og 

for naivt/behandlings-haltende ude og blev kværnet ned af Wallraff og andre beton-

tyskere fra indre-ur gruppen. De samme germanere kvalte også Matthews og hans 

solbue-hypotese. Emlen (1975) i sin indflydelserige oversigt var for objektiv og svag – 

og havde heller ikke resultaterne fra egne forsøg med Indigo-værlingen med sig – så selv 

om han egentlig var sympatisk stillet overfor tanken om celestiel navigation, så endte han 

nærmest med at afvise det – bl.a. ved at fokusere på en uanvendelig metode til at teste 

fænomenet (lys/mørke faseforskydninger i det indre aktivitets-ur). Som rosinen i 

pølseenden og elefanten i porcelænsforrretningen dukkede J. Rabøl så op og 

genoplivede, hvad de sejrende paradigme-holdere betragtede som en afsluttet diskussion. 

Siden har det været nat med stjerne-(og sol-) navigation, dog ikke hos trækfuglene. 

Heldigvis. Med magnetfeltet alene ville de have været ilde stedt.  

 

 

Allerede før artiklen Rabøl (1998a) havde jeg udsendt rapporten Rabøl (1997). Faktisk 

er 1998-artiklen at opfatte som et koncentrat af denne rapport, der er ret lang (37 sider) 

og meget gående i dybden med diverse – essentielle – detaljer, som der skøjtes hen over i 

artiklen. Desværre er der en del fejlklip i rapporten. Jeg er ved at rette op på disse (jeg 

har heldigvis de gamle oplæg til rapporten), for jeg vil godt have rapporten bragt på min 

hjemmeside. Den er god og eftertænksom og kan være nyttig at læse for fremtidige 

udøvere af planetarium-forsøg (en heroisk men naiv tanke). 

 

I rapporten beskæftiger jeg mig en del med udretnings-forskellen (parallaksen) 

mellem tragt-N og stjerne-N/stjerne S. Tragtene er anbragt 6 og 6 på hver side af 

stjerne-projektoren og tragt-N er altid indstillet parallelt med aksen fra projektoren mod 

stjerne-N/S. Nu ved vi jo ikke, om fuglene tager kurs efter Nordstjernen/rotational-N 

eller efter en stjerne på S-himlen (sidstnævnte opfører sig i princippet som Solen, og 

denne vides jo at kunne bruges som et kompas af Brevduen og formentlig også 

trækfuglene). Afhængigt af breddegraden = Nordstjernens højde over horisonten kommer 

der forskellige parallakse-forskelle frem, og disse varierer også fra tragt til tragt, og er i 

øvrigt ikke den samme i de to planetarier (mindst i Steno). Det samme gælder for højden 

over horisonten af en evt. retningsgivende stjerne på S-himlen. I princippet kan man ud 

fra orienteringerne i forhold til tragt-N sandsynliggøre om det er Nordstjernen eller en 

stjerne på S-himlen, som kursen sættes i forhold til. Men jeg når ikke frem til noget 

entydigt resultat. 

 

Hvis kursen sættes efter en stjerne på S-himlen er det vigtigt at gøre sig klart, at 

forflytninger (reelle eller simulerede) mod Ø eller V kan medføre, hvad jeg kalder 

pseudo-navigation (jeg burde ha kaldt det pseudo-kompensation). Hvis kursen på Chr.ø 

f.eks. er lige mod stjernen, der står i 180º, så vil den samme stjerne i Blåvand stå i ca. 

173º (her vest på er stjernerne ikke så langt fremme i deres omdrejning), og en simpel 

ikke-kalibreret kompas-kurs mod stjernen vil fremtræde som en 7º kompensation for 

forflytningen (jeg kalder det et ‖un-calibrated stellar-S compass‖). Men en sådan 
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automat-reaktion er ikke ‖villet‖ navigatorisk; derfor betegnelsen pseudo-navigation. 

Hvis fugle forflyttet fra Chr.ø til Blåvand kompenserer med omkring de 7º, kan man 

derfor ikke vide, om de kompenserer navigatorisk. Kompenserer de med f.eks. 50º 

(hvoraf højst de 7º kan forklares som pseudo-navigation), er det derimod svært at undgå 

den konklusion, at de navigerer.  

 
Figur 49: Forventede orienteringer efter simulerede længdegrads-forflytninger fra 0º til 180º mod Ø 

og 4º mod N 

 

Alt tyder dog på, at pseudo-navigation ikke spiller nogen rolle – i hvert fald ikke på de 

‖korte‖ (under 30-40º længdegrads-forflytninger). Jeg har lavet en oversigtsfigur 

(Fig.49), der viser de forventede orienteringer efter længdegrads-forflytninger op til 180º 

og for en breddegrads-forflytning på 4º. Der er skelnet mellem et kompas(alene) system 

og brug af I et rotational-N kompas eller II et ikke-kalibreret stellar-S kompas, eller et 

navigations-system baseret på III rhumb-line navigation eller IV storcirkel-navigation. 

Specielt for de meget korte forflytninger mellem nogle få grader og op til 30-40º er det 

let at skelne mellem udfaldene af kompas-orientering og udfaldene af navigation. Bortset 

fra at jeg har lavet en fejl og set på en forflytning mod N om foråret og ikke mod S om 

efteråret (ellers passer det ikke med afbildningen af II-kurven), så er det en meget nyttig 

figur at have for øje. Indtil videre er den dog kun brugt – i lettere modificeret form og 

naturligvis uden kildehenvisning - af Mouritsen & Larsen (2001) i en artikel om forsøg i 

Steno under en ikke-roterende ‖stjernehimmel‖. Men det er jo altid rart at blive brugt og 

sætte sig spor.  

 

Efter at have konstateret at mine 16 middel-retninger konvergerer bedst (størst grand 

mean vector concentration) ikke mod et mål i N-Frankrig men mod et mål i Tunesien på 

35º N og 10º Ø bringer jeg endnu en gang Wallraffs nul-akse/usikkerheds-zone model 

ind i billedet (Fig.50, hvor A står for en idealiseret version med rette og vinkelrette 

gradienter og et pseudo-mål i Nancy/Mulhouse (N/M), og B er en modifikation, der fitter 
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de faktisk observerede orienteringer). ‖Endnu en gang‖ for det gør jeg jo tit og gerne og 

langt mere end Wallraff, der faktisk på det sidste helt har opgivet den som operationel 

hypotese i brevduens hjemfindings-system. Wallraff kan nærmest ikke lide sin gamle 

hypotese, og det ærgrer ham specielt, at jeg – den danske brøleabe – bruger den så ofte 

og ganske hæmningsløst.  

 

 
Figur 50: Orienteringen i de fire zoner omkring et pseudo-mål. A viser forventningen med et mål i 

NV-Frankrig. B er en fortolkning af det faktisk observerede udfald (Fig.48) 

 

Der er sluttes af med en præsentation og kritisk diskussion af andre planetarium-forsøg 

og tragt/bur-forsøg efter geografiske forflytninger. I førstnævnte gør jeg opmærksom på 

den besynderlige tendens der har været med at teste fugle under en ikke-roterende 

”stjernehimmel”. Denne praksis blev indført af Emlen og gav mening i hans 

Betelgeuse-forsøg, men bortset fra i dette forsøg, giver det ikke mening, når man vil 

teste, om fuglene navigerer eller finde ud af styrkeforholdet mellem magnet- og stjerne-

kompasset. Jeg fatter ikke, hvad de ikke-roterende forskere tænker på (tænker de 

overhovedet?), og jeg fatter specielt ikke tyskernes overforbrug af den simple ‖16-

stjerne-himmel‖ og alle de fejl- og over-fortolkninger, som den har ført med sig, men det 

vender jeg tilbage til senere. 

 

I ‖Concluding remarks‖ slutter jeg af med alt for beskedne og ærlige: ”The 

compensatory, stellar-based orientation reported in this paper does not constitute any 

proof of the goal area migration hypothesis that is based in stellar navigation”. Se, det 

er et statement, der er bound til at blive misforstået af alle, der ønsker stjerne-navigation 

hen, hvor peberet gror. Hvad jeg mener – og hvad der sådan set også står – er, at der er 

påvist stjerne-navigation, men at koblingen mellem dette system og målområde-

navigations-hypotesen endnu er på et uafklaret stadium. Det kunne jo være, at kors-akse 

orientering (også) var involveret i den kompenserende orientering, ligesom denne måske 

iblandt kunne opfattes som navigation tilbage mod fangstpositionen i hybrid med 

standard-orientering. 

 

Jeg omtaler planer om små bredde- og længdegrads ‖forflytninger‖ i Steno og elektronisk 

registrering, således at eventuelle retningsskift kan følges nøje i tid. Det var forsøg, som 
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jeg opfordrede Henrik Mouritsen til at lave; han havde teknikken til det. I stedet lavede 

han kun sine egne mere eller mindre geniale forsøg; det var dem, der endte som 

Mouritsen & Larsen (2001). Jeg efterlyser også nye forsøg til eftervisning af solbue- og 

magnetisk navigation. De sidste har der efterhånden været nogle af.  

 

 

 

30. Testning af inklinations-kompas hypotesen 

I 1972 publicerer Wolfgang og Rosi Wiltschko i Science en af orienterings-litteraturens 

mest citerede og indflydelsesrige artikler, der demonstrerer (det er i hvert fald 

påstanden), at fuglenes magnetiske kompas er et inklinations-kompas. 

 

Den magnetiske hældning eller inklination er en vektor, der på den nordlige ‖magnetiske 

‖ halvkugle er rettet skråt nedad, og på den sydlige magnetiske ‖halvkugle‖ skråt opad; i 

Danmark peger den nedad i en vinkel på 70º. Den kan opløses i en vandret og lodret 

vektor-komposant, og en kompas-nål følger polariteten/retningen af den vandrette 

komposant og peger som denne mod den magnetiske nordpol. Hvis fuglene har en 

kompas-sans – d.v.s. hvis de kan udstikke kursen/retningen mod magnetisk N - er det 

rimeligt at forestille sig, at denne sansning sker på og opfører sig på samme måde som en 

kompas-nål. Hvis det er tilfældet, kalder man det et polaritets-kompas. 

 

W&W (1972) prøver sig frem med fem forskellige inklinations-vektorer: 1) En vandret, 

der peger mod den magnetiske nordpol (svarende til, hvordan vektoren ser ud ved 

magnetisk ‖ækvator‖, der stort set er sammenfaldende med geografisk ækvator. 2) Den 

normale, nedadrettede inklinations-vektor med en vandret komposant, der peger mod 

den magnetiske nordpol (som den ser ud i Tyskland og i det hele taget på den omtrentlige 

‖halvkugle‖ nord for magnetisk ‖ækvator‖). 3) Inklinations-vektoren peger skråt op, 

men den vandrette komposant peger (stadig) mod den magnetiske nordpol. 4) som 2) 

men den vandrette komposant peger væk fra magnetisk nord og mod magnetisk syd. 5) 

som 3) men – igen - den vandrette komposant peger væk fra magnetisk nord og mod 

magnetisk syd. 

 

Hvis det er efterår, og normaltrækretningen er SV, og fuglen er udstyret med et 

polaritets-kompas, så forventer vi følgende orienteringer i de fem konstellationer: 1) SV, 

2) SV, 3) SV, 4) NØ og 5) NØ. 

 

Men det finder Wiltschkøerne ikke - sikkert til en begyndelse til deres store overraskelse. 

De finder følgende: 1) u-orientering, 2) SV, 3) NØ, 4) NØ og 5) SV. Set i symfoni kan 

disse udfald simplest tolkes således, at der ikke sanses noget fortegn/retning på 

inklinationen, men at fuglene opfatter magnetisk nord som værende den retning langs 

inklinationen, der danner den mindste vinkel, v i forhold til lodret (v + (180º - v) = 180º). 

De kalder et sådant magnetisk kompas for et inklinations-kompas. Dette virker ikke ved 

magnetisk ækvator, hvor inklinationen er vandret (v = (180º - v) = 90º). Her kan fuglene 

ikke ‖se‖ forskel på retningen mod magnetisk nord og magnetisk syd – siger 

Wiltschkøerne. Ser man nøjere på fuglenes retningsfordeling i det 1)-forsøg, som de 

lavede (Rødhals om foråret), er denne dog to-toppet med toppene - sådan ca. - vinkelret 

på de et-toppede middelretninger under de fire andre forsøgs-konstellationer. Det har jeg 

skrevet om flere gange, men det synes ikke at interessere nogen: Gode, simple hypoteser 
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og modeller bør ikke kompliceres for meget af inkompatible, afvigende resultater. Det 

forstyrrer den videnskabelige orden. 

 

At fugle har et inklinations-kompas er efterhånden blevet gentaget så meget af 

Wiltschkøerne og supportere, at det er blevet til en naturlov, der ikke kan antastes. Nogle 

af denne verdens andre dyr formodes dog at have et polaritets-kompas, og i nogle af de 

tidlige fugle-forsøg (bl.a. af Beason) er et sådan også blevet suspektet, men det er 

efterhånden blevet glemt (læs, fortrængt). 

 

Elefanten i porcelænsforretningen har imidlertid ikke fortrængt det. Han har heller ikke 

glemt nogle forsøgs-resultater med fugle, der påstås at vise tilstedeværelsen af et 

inklinations-kompas, hvor de i virkeligheden bedre – mere parsimont, som det måtte 

hedde på Dronning Margrethe-dansk - kan fortolkes som værende styret af et polaritets-

kompas (de såkaldte ækvator-crossing forsøg af Wiltschko & Wiltschko 1992 og Beason 

1992). Andre forsøg foretaget af folk uden for Wiltschko-klanen viser heller ikke tilbage 

til et inklinations-kompas. Det gælder således for brevduer (Wallcott & Green 1974) og 

Vindrosler (Huttunen 2009). Så sent som i 2010 fejl/ønske-fortolker W&W endnu en 

gang Wallcott & Greens (1974) forsøg. Hvis man læser specifikationerne fra denne 

artikel igennem (hvad folk tilsyneladende aldrig gør), vil man indse, at den flyvende due 

altid – uanset retning – flyver i et resulterende magnetfelt, hvor inklinationen er positiv 

(altså: den resulterende lodrette komposant er nedadrettet). 

 

Dette var indledningen, og hvor kommer så testningen ind? Jo, det gør den i Rabøl et al. 

(2002) publiceret i det noget sekundære italienske tidsskrift ‖Italian Journal of Zoology‖. 

Den blide og dog pernittengrynede redaktør, Emilio Baldaccini er nemlig bag sin venlige 

attitude benhårdt mistillidstisk med hensyn til accept af magnet-orienteringens suveræne 

overherredømme. 

 

Rabøl et al. (2002) var aldrig blevet publiceret i et af de meget betydningsfulde 

tidsskrifter. Tak til Emilio, og tak til spagettierne for deres påvisning af duft-navigation 

hos Brevduer. Tak for deres måde at være på, så fjernt fra preussernes. Takken går også 

til Paolo, havskildpadde-forskeren, der ikke bare joiner de Lohmann-ske fantasier om 

‖navigatory markers‖ hos marine turtler. 

 

Midt og sidst i 1990-erne er jeg nået frem til den holdning, at jeg som uafhængig, urørlig 

forsker (det var jeg så ikke, viste det sig) har en slags pligt til at teste nogle af de 

magnetiske hypoteser, der efterhånden er ved at nærme sig naturlovs-stadiet (et godt 

udgangspunkt for Rasmus Modsat til ligefrem at have pligt til at være kværulant). Flere 

af disse hypoteser er dårligt underbyggede; de hviler mere på postulater/påstande end på 

facts. Den første af disse er 1) inklinations-kompas hypotesen. Andre er eller blev hen 

ad vejen til 2) magnet-kompas-settingen af normaltrækretningen (næste kapitel), 3) 

magnet-kompassets kalibrering af stjerne-kompasset (se senere), samt 4) påstandene om 

magnet-gradient-navigation hos brevduer, trækfugle og andre dyr, ikke mindst 

nordamerikanske salamandre (se endnu senere).  

 

I virkeligheden var jeg slet ikke afvisende overfor de fire muligheder; jeg var bare 

dødtræt af alle de magnetiske medløbere, der sprang over de diverse gærder, hvor disse 

var lavest. Jeg følte mig kaldet til at opponere for at få en saglig og nuanceret debat frem 

til erstatning af den næsegruse magnetisme-tilbedelse og opportunisme.   
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Rabøl et al. (2002) omhandler over 500 tragt-forsøg med fire arter (Broget Fluesnapper, 

Tornsanger, Rødhals og Rødstjert) med kontroller testet i inverterede magnetfelter, 

d.v.s. i magnetfelter, der peger skråt opad i en vinkel på 70º. I øvrigt ligner disse felter 

ganske det normale magnetfelt i Danmark (der også hælder 70º) med hensyn til 

homogenitet, og styrke af de vandrette og lodrette vektor komposanter. Den vandrette 

komposant peger mod magnetisk nord, og eneste forskel er, at den lodrette komposant 

peger opad i det inverterede felt. Et sådant felt kan skabes ved at tilføre en lodret opad-

rettet magnetisk vektor på 2 gange styrken af den normale nedadrettede lodrette 

komposant. De to felter – det naturlige og det kunstige – går i hybrid med hinanden og ud 

kommer et resulterende magnetfelt med en inklination, der skifter fra +70º (nedad) til -

70º (opad). Hvis fuglene har et inklinations-kompas og en normaltrækretning mod SV, 

bør de skifte fra SV- til NØ-orientering, hvis de testes i et sådant inverteret felt. Det har 

Wiltschkøerne under medvirken af diverse speciale-studenter og postdocs demonstreret i 

mange tilfælde. Andre af Wiltschkøerne uafhængige forskere har dog aldrig fået det frem 

i klart udtryk, men de har heller ikke beskæftiget sig meget med det, så det er der således 

delvis en god forklaring på. 

 

Rabøl et al. (2002) starter med en vigtig sætning: Hvis kalender- og kompas-hypotesen er 

det eneste orienterings-system, der er gang i, så drejer det sig om at påvise, hvad det er 

for kompas-typer, der findes og styrer trækket, samt – naturligvis – samspillet mellem 

kompasserne og deres indbyrdes hierarki. Det afgørende ord er hvis. Hvis det ikke 

gælder, så kan man godt skrotte de følgende ord, men det anfægter ikke de fleste træk- og 

orienterings-forskere; de (f.eks. Able 2000) ved bare med stor (selv)sikkerhed, at sådan 

er det for unge, såkaldt uerfarne trækfugle. Sådanne kan ikke navigere. Da jeg gerne – 

ind i mellem - vil frem i forsknings-verdenen og publicere noget, spiller jeg derfor med i 

deres spil: Jeg tror ikke (nødvendigvis) på dem, men lad os nu bare lege (takken for 

dette udsagnsord går til Marianne Phillip), at de har ret.  

 

Da jeg lavede disse forsøg var Wiltschkøerne – hårdt presset af experimentelle 

kendsgerninger - fremme med den hypotese, at stjerne N (fastlagt som retningen mod 

stjernehimlens rotations-punkt) er det bestemmende kompas i den periode (den præ-

migratoriske fase), der går forud for trækkets start. Dette kompas kalibrerer magnet-

kompasset ind, men senere i løbet af efteråret bliver magnet-kompasset så det 

dominerende kompas. Siger Wiltschkøerne. 

 

Som nævnt er magnet-kompasset – ifølge Wiltschkøerne – af inklinations-typen, men 

måske (det var så mit gæt) afløses det af et polaritets-kompas efter nogen tids bur-ophold 

og tragt-testning i et inverteret felt. Den generelle procedure af Wiltschkøerne har nemlig 

været, at deres fugle stod i bure i det normale magnetfelt, hvorefter de først i test-fasen 

kom over i et inverteret felt. Hvad nu hvis fuglene opholdt sig i de inverterede felter i 

burene i flere dage og nætter før de blev testet i de inverterede felter? Ville deres 

orientering så stadig vise tilbage til et inklinations-kompas? 1) Det kunne jo være, at 

inklinations-kompasset kun var et første-valg. Senere tager måske et polaritets-kompas 

over. Men der er også en anden mulighed; 2) først en orientering, der tyder på et 

inklinations-kompas og så – hen ad vejen – en orientering, der tyder på et polaritets-

kompas, så er der måske slet ikke noget inklinations-kompas; det er et fortolknings-

artefakt. Den inverterede inklination (det for fuglen mærkelige magnetfelt) starter måske 

med at udløse en motivations-betinget omvendt orientering, og hen ad vejen accepterer 

fuglene så det inverterede felt og slår (igen) over i normalorientering – og hele vejen 
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igennem under medvirken af et polaritets-kompas. Ingen af disse muligheder er faldet 

Wiltschkøerne ind; de tolkede bare deres forsøg simpelt og ureflekteret. 

 

 

Broget Fluesnapper, Strødam, efterår 1992. 

 

Disse indendørs forsøg med fugle fanget på Chr.ø blev lavet af Søren Hansen som hans 

cand. scient. speciale.  

 

Søren lavede både forårs- og efterårsforsøg, men forårs-forsøgene blev aldrig publiceret 

(de er dog kort omtalt i Rabøl et al. 2002, og er selvfølgelig behandlet i hans speciale-

rapport). De viste nemlig ikke noget som helst. De enkelte fugle var ofte i gentagne 

forsøg konsistent orienterede i en eller anden retning, men samplet af både controls og 

exp.s var dis-orienteret. Selvsagt er det ikke ligefrem nogen cadeau til magnet-

kompasset, at specielt kontrollerne ikke viste noget. Men det gælder i mange af mine 

forsøg uden stjerner på himlen: Samplet er dis-orienteret, og hvis det er på kanten til at 

være orienteret, er det ofte ikke i normaltrækretningen. 

 

Proceduren i forsøgene var ret så stram og gennemtænkt. Først testedes fuglene i fire til 

seks nætter i det normale magnetfelt. Så kom deres bure over i et inverteret felt, og her 

blev de tragt-testede samme nat (nat 0), som de var blevet overført, og derefter på nat 1, 3 

og 5. Vi kunne således undersøge og teste fuglene på kryds og tværs både som 

uafhængige samples og som funktion af tidligere orientering. Der var ingen spor af et 

inklinations-kompas i aktion. De to grov-sampler for controls og exp.s kom ud som 

100º - 0.254** (n = 84) og 115º - 0.485*** (n = 64). De er ikke signifikant forskellige, 

og det er de to grand mean vektorer heller ikke. Ikke en gang orienteringen på nat 0 viser 

spor af et indflydelsesrigt inklinations-kompas. Udtrykker vi orienteringen på nat 0 (i det 

inverterede felt) som funktion af de nærmest forudgående orientering i det normale 

magnetfelt fås en insignifikant sample mean vektor (+58º - 0.33, n = 16, 0.05 < P < 0.10). 

Hvis det resultat overhovedet viser noget, er det uændret orientering og brug af et 

polaritets-kompas.  

 

 

Tornsanger. Endelave, efterår 1996.  

 

20 lokale ungfugle fanges sidst i juli inden trækstart. 3 august anbringes 4 bure med 8 

fugle (exp.s) indenfor de inverterede magnetfelter, og 6 bure med i alt 12 fugle (controls) 

fortsætter med at stå det lokale magnetfelt. De næste fire nætter – stadig i den formodede 

før-migratoriske fase - eksponeres fuglene for solnedgangen og stjernehimlen, så de har 

mulighed for at sammenligne og kalibrere de tre kompasser ind i forhold til hinanden. De 

første lokale Endelave-fugle menes (dette efterår, egne obs.) at trække bort 9 august og 

den sidste ses 15 september. 

 

De unge Tornsangere testes ni nætter fra 17 august til 17 september under en stjerneklar 

himmel, og fire nætter under en kunstig overskyet himmel (kaldet ‖overskyet‖) fra 8 til 

15 september. 

 

På de stjerneklare nætter viser controls SSV-orientering og exp.s SSØ-orientering, men 

forskellen er ikke signifikant. Sample- og grand mean vektorer er signikante (P < 0.05). 

Der er således ikke noget, der tyder på indflydelse af et inklinations-kompas. 
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Det er der heller ikke på de ”overskyede” nætter. Her viser både kontroller og exp.s en 

ikke-signifikant NV-orientering, der dog ser noget N/SV to-toppet ud. Hvis vi bruger 

metoden introduceret af Holmquist & Sandberg (1991) fås for det kombinerede sample 

355º/235º - 0.65*** (n = 24). Der er stadigvæk ikke spor af inklinations-kompasset. 

 

Den 7 september under en stjerneklar himmel testes kontrollerne i de inverterede 

felter og exp.s i det normale magnetfelt. Begge grupper viser SSV-orientering. Senere 

testes tilsvarende i ”overskyet”. Begge grupper viser her NV-orientering. Som i de 

forudgående forsøg adskiller controls og exp.s sig ikke fra hinanden og heller ikke 

(controls contra controls, og exp.s contra exp.s) sammenlignet med de andre forsøg i 

henholdsvis stjerneklart og ‖overskyet‖. 

 

Lige meget hvad jeg gør; der er ikke noget spor af et inklinations-kompas i aktion, men 

forsøgene kan tolkes som værende styret af et polaritets-kompas – i hvert fald på de 

‖overskyede‖ nætter. Retningen er godt nok lidt mærkelig og ikke ganske i 

overensstemmelse med en formodet normaltrækretning omkring SSV. På de stjerneklare 

nætter kan orienteringen naturligvis tolkes som dominans af et stjerne-kompas, så 

inklinations-kompasset ikke kommer til udtryk. Men det ser ikke for godt ud for 

signifikansen og tilstedeværelsen af inklinations-kompasset. 

 

 

Rødhals. Endelave, efterår 1996. 

 

19 fugle (alle ungfugle, på nær tre) fanges ved Blåvand 2 oktober  flyttes næste dag til 

Endelave, hvor de deles i to grupper: 11 kontroller og 8 exp.s, der kommer i bur og 

senere testes indenfor de inverterede magnetfelter. 

 

På to stjerneklare nætter viser kontrollerne normal-orientering mod SV, medens exp.s 

viser klar N/S-orientering én nat og ligeledes klar NV/SØ orientering den anden nat. Set 

under eet viser exp.s noget i retning af bimodal vinkelret orientering på 

normaltrækretningen. Det ligner en klar reaktion, men det viser ikke tilbage til et 

inklinations-kompas i aktion. Til forsiden af Rabøl (1998b) har dette inspireret mig til 

Fig.51. 

  

På to overskyede nætter viser kontrollerne en ikke signifikant NØ/SV-orientering, 

medens exp.s viser en signifikant S/N-orientering. Det kan tolkes som hvad som helst. 

 

 

Rødstjert, Endelave forår 1999. 

 

Forsøg foretaget af Lars Bardtrum med 10 fugle fanget i Blåvand 3-4 maj, ankomst i Ø-

vinde. 7 maj flyttet til Endelave, hvor otte fugle samme nat kom i forsøg i det naturlige 

magnetfelt og under en stjerne-klar himmel. Seks fugle orienterede sig NNØ-NØ og to 

mod SSØ-S. 

 

Fuglene bliver herefter delt i to ensartede grupper med hensyn til orientering; seks 

kontroller og fire exp.s, der bliver holdt og testet i -70º inverterede felter.  
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De bliver først testet på seks (naturligt) overskyede nætter fra 8 til og med 14 maj. 

Kontrollerne er insignifikant NV-NNV-orienterede, og exp.s signifikant to-toppede 

(1º/181º - 0.53* (n = 12). 

 

De næste tre nætter testes de om natten under en stjerneklar himmel, og efter at have set 

en fin solnedgangshimmel. Sample mean vektorerne er begge signifikante. Kontroller: 

329º - 0.89*** (n = 14), og exp.s: 344º - 0.87** (n = 7). 

 
Figur 51: Normal-orientering i det normale magnetfelt med en inklination på +70º (til venstre) og to-

toppet vinkelret orientering med en inklination på -70º (til højre) 

 

 

De sidste to nætter byttes om på kontroller og exp.s i den forstand, at de tragt-testes i et 

inverteret magnet-felt i forhold til det, som de gik i bur i. Kontrollerne viser meget 

signifikant N-orientering, og exp.s signifikant NNV-orientering.  

 

Igen, igen og igen: Der er intet, der tyder på et udøvende inklinations-kompas. 

 

 

Da jeg genlæste artiklen i 2010 skrev jeg spontant og ikke specielt gennem-reflekteret: 

”Den manglende reaktion under en stjerne-klar himmel kan skyldes, at reverse gange 

reverse = normal. Men det forklarer ikke den manglende reaktion i 

”overskyet”/overskyet”. Jeg må overveje, om disse (i hvert fald tilsyneladende) kloge 

ord giver god mening. 

 

Den rimelige konklusion er, at inklinations-kompasset er et non-eksisterende 

artefakt. Skiftet fra den normale inklination til den inverterede inklination i 

nogle/de andres forsøg medfører imidlertid et reverse respons. 

 

 

 

31. Fra mønster på højere plan til proces på lavere plan 

Det følgende er mestendels et afsnit, der var med i skitsen til Rabøl & Thorup 2006), og 

det skal ses i nær sammenhæng med Weindler et al. (1996, 1997). Jeg har ikke oversat 

det. 
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Spørgsmålet er, hvordan afgør man på bedst mulig vis, om en observeret/beregnet 

retning afviger fra en bestemt retning – og her kan vi som eks. bruge retningen stik S. 

Den Weindler/Wiltschkoske metode er at fokusere på grand mean vektoren (det ku 

også ha været sample mean vektoren) og se om S (180º) ligger indenfor 95% 

signifikans-grænserne omkring den fundne middelretning. Hvis dette er tilfældet, 

konkluderer man, at fuglene er S-orienterede.  

 

Dette er ikke (direkte) forkert, men det er en noget ‖S-venlig‖ måde at afgøre det på. 

 

Normalt, når man laver statistik, tænker man jo omvendt: Hvis sandsynligheden for, at 

nul-hypotesen er sand, er mindre end 5%, så forkaster man den, og godtager derpå 

nærmest modstræbende alternativ/undersøgelses-hypotesen (denne sidste ku f.eks. være, 

at fuglene er S-orienterede). Den germanske metode, er først at forkaste undersøgelses-

hypotesen, hvis der er over 95% chance for, at denne er forkert/usand. Det er derfor jeg 

kalder den ‖S-venlig‖; man vil helst ikke have en afvigelse fra S; man tror nemlig på 

magnetismens betydning. 

 

Overordnet set kan man ikke ud fra et mønster i et sample slutte sig til 

mekanismen/processen hos individet. D.v.s. det kan man godt, men så kræver det en 

kontrol- og exp.gruppe. Derudover kan man selvfølgelig aldrig generalisere ud fra, hvad 

et enkelt individ gør.  

 

Jeg skrev følgende (i artikel-udkastet til Rabøl & Thorup 2006): 

“Considering the question how to decide when the orientation is due S an appropriate 

procedure – and the one used by the Wiltschkos and co-workers - could be to investigate 

whether due S, i.e. 180º is encompassed within the 95% confidence limits of a) the 

sample mean vector of all bird/nights or – what would be a more modern approach – b) 

the grand mean vector. If so, the orientation of the birds is considered to be in 

correspondence with due S. 

  However, there may be problems with such a test-procedure. 

 
Figur 52: Konstrueret retningsfordeling med middelretninger af otte fugle. Stregen viser grand 

mean vectoren. 

 

  Let us consider the constructed example in Fig.3 (Fig.52) depicting the mean directions 

of eight birds each tested between 8 and 14 times. The grand mean vector is 183º - 
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0.764** (n = 8), and the 95%- and 99% confidence intervals are about +/- 35º and 53º, 

respectively. Clearly due S, i.e. 180º is within 183º +/- 35º, so the first obvious 

conclusion should be that the observed orientation – expressed by the grand mean vector 

(direction) - is not deviating from and in fact is in very good correspondence with due S. 

Furthermore, if the standard direction is – say – SW then a confidence interval test on 

basis of the grand mean vector above will reveal that SW, i.e. 225º is outside the 95% 

confidence limits (183º +/- 35º). If the eight birds was a sample from a 

species/population with a SW standard direction which never experienced a proper 

magnetic field in the pre-migratory state then the outcome of such a two-step testing as 

mentioned above seemingly constitute a convincing base for a judgement that the 

presence and interaction of the magnetic field is a necessary demand for the development 

of proper (standard) migratory orientation. Of course such a judgement is further 

strengthened if the grand mean vector of a control sample growing up in the natural 

magnetic field is directed close to SW or at least that SW is encompassed within the 95% 

confidence limits of the sample mean vector. 

  However, sometimes it is not sufficient to consider the (sample or the) grand mean 

vector. 

  In the example on Fig.3 and based in the individual mean vectors, the orientation of 

five out of eight birds deviates significantly from due S at the 0.05 (95%) level. So what 

to do? Shall we rely on the grand mean vector of the sample or the individual mean 

vectors of the birds? A first approach to the answer should be that if the amount of 

variation between individuals contributes significantly to the total variation (which is the 

sum of the within and between variation of the individuals) then we normally can not rely 

alone on the grand mean vector. And in the present case (i.e. Fig.3) the contribution of 

the between variation is very significant (P << 0.001, Stephens 1972, see also Thorup et 

al. 2007). 

    So what is the conclusion if the orientation considered at Fig.3 was an example from 

real life. Well, because five out of eight birds deviate significantly from due S the 

orientation of the eight birds can not reasonably be considered as a stochastic outcome 

of due S orientation in all eight birds. Five out of eight seems too many but the exact 

number of birds which could be allowed to deviate significantly at – say – a P < 0.05 

level will depend on an appropriate statistical test procedure (which should not be 

outlined or discussed here). 

   Now, three individual birds deviated significantly to the right and two birds 

significantly to the left, i.e. E of S. If the standard direction is SW what then about these 

two latter birds/individual mean vectors. Do they count? Yes, in the present context they 

count if the research hypothesis is that the birds based on the stars alone are 

programmed to take a course directly away from the point of celestial rotation.  

 

Fig.3: Constructed example. The mean directions (black dots) of 8 individual birds the 

sample mean vectors of which were: 120º - 0.60* (n = 10), 150º - 0.70** (n = 12), 155º - 

0.80*** (n = 14), 170º - 0.90** (n = 8), 185º - 0.60* (n = 12), 210º - 0.90*** (n = 10), 

230º - 0.70* (n = 8), and 250º - 0.80*** (n = 11). The 95% confidence limits are +/- 45º, 

+/- 32º, +/- 22º, +/- 25º, +/- 40º, +/- 21º, +/- 41º, and +/- 27º, respectively. The grand 

mean vector is 183º - 0.764** (n = 8)”. 

 

Fig.53, der er Fig.20 i Rabøl (1998b) viser med et konstrueret eks. – der har august-

september 1975 mønstret i Gwinner & Wiltschko (1978) som inspiration (Fig.62A) – at 

det kan være forvridende at slutte fra et overordnet mønster til orienterings-mekanismen: 
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Det natlige means of means af fem individer med tilhørende grand mean vector (nederst 

 
Figur 53: Konstrueret eks. med orienteringen af fem forskellige fugle 

 

til højre) kan fortolkes som kompas-orientering i normaltrækretningen, og således give 

support for tanken om en vektor-orienterings mekanisme (clock-and-compass). Men hvis 

vi ser på de fem fugles natlige orienteringer, f.eks. sample fordelingen øverst til højre, er 

det rimeligt klart, at der en svagt dominerende NV/SØ orientering, der imidlertid 

forsvinder til fordel for en svag gennemsnitlig SV-tendens. Orienterings-mekanismen 

ligner derfor mere noget kors-akse orientering, med nogen variation fra individ til individ 

(nederst til venstre). Øverst til venstre ses orienteringen af figl no.1 som det udviklede sig 

fra halv ti og halvanden time frem. Der er størst aktivitet i NV og en sekundær top i SØ. 

 

 

 

32. Magnet-kompassets plads i hierarkiet set fra 

Frankfurt 

Før Merkel og Wiltschko blev magnetisk kompas-orientering anset for en teoretisk og 

lidet sandsynlig mulighed. 

 

Så kæmpede Wolfgang en stædig og årelang kamp for at gøre magnet-kompasset til et 

respektabelt kompas til trods for den som oftest meget ringe og statistisk set 
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insignifikante koncentration i de individuelle gennemsnits-vektorer i Frankfurt-buret. 

Før Wolfgang var kravet for de fleste forskere, at denne vektor isoleret betragtet skulle 

være statistisk signifikant (d.v.s. P < 0.05), før retningen kunne bidrage til den 

retningsfordeling, der gav anledning til sample mean vektoren. Spredningen i det 8-

kantede Frankfurt-bur med de radierende siddepinde var eksorbitant, men Wolfgang 

medregnede alle middel-retninger, hvis blot den samlede aktivitet havde været på et vist 

minimum; jeg tror det i starten var 40 registreringer; det har senere været andre tal. 

 

Wolfgangs procedure var rimelig og frugtbar; Koncentrationen i sample mean 

vectoren blev ofte signifikant, og middel-retningen var i god overensstemmelse med 

forløbet af den forventede normaltrækretning for bestanden og årstiden. Det gjaldt også – 

mere eller mindre - for ungfugle opvokset i fangenskab, der aldrig havde set Solen eller 

stjernerne. Træk-orienteringen i forhold til magnet-kompasset var altså medfødt, kodet 

ind i generne på en eller anden måde.  

 

Snart kom Rosi til og sammen udgjorde de en dynamisk duo, der deltog i alle kongresser 

og tromlede (næsten) al skepsis og modstand ned. Wallraff havde de dog altid problemer 

med. Fra at være et beskedent baggrunds-kompas som trækfugle og brevduer kunne slå 

ind på, hvis det var overskyet, steg det magnetiske kompas i graderne, da Wiltschkøerne 

opdagede, at der kunne overføres retninger fra magnet-kompasset til stjernerne. Det 

gjaldt både for den rigtige stjernehimmel (W&W 1975a, 1975b) og for en kunstig, ikke-

roterende ‖stjernehimmel‖ bestående af 16 lysprikker anbragt i et bilateralt mønster 

(W&W 1976). Det lå i luften, og det blev flere gange udtrykt eksplicit, at denne ‖16-

stjerne-himmel‖ – i hvert fald i en roterende tilstand - kunne substituere den rigtige 

stjernehimmel, og at forsøgene (derfor) gav praktisk mening.  Pludselig var magnet-

kompasset ikke hverken nr.3 eller et ligestillet kompas. Det var nr.1 foran de celestielle 

kompasser, Solen og stjernehimlen. Hvilken triumf for magnetismen – og for 

Wiltschkøerne naturligvis. 

 

Så skete det noget i USA. Ken Able opdagede, at hvis unge trækfugle voksede op i 

fangenskab under en roterende ‖16-stjerne-himmel‖ ganske svarende til Wiltschkøernes 

og senere blev testet indendørs i det naturlige magnetfelt uden ‖16-stjerne-himlen‖ på, så 

var der blevet overført orientering fra ‖stjerne‖- himlen til magnet-kompasset. Det sidste 

kompas var blevet kalibreret af det første, forstået som retningen mod ‖stjerne-himlens‖ 

rotationspunkt (kaldet rotational N). 

 

Det var noget af en knuser fra Wiltschkøerne. Men de fattede sig hurtigt, og som så ofte 

før kom de med en ad hoc (bort)forklaring: Rotational N er det dominerende og 

retningsgivende kompas til at starte med men i løbet af efteråret (som eksemplificeret af 

deres Havesangere i S-Spanien, W&W 1975b), så tager magnet-kompasset over og bliver 

det dominerende og kalibrerende kompas. 

 

Den justerende (bort)forklaring til trods: Magnet-kompasset var røget ned på 

andenpladsen, og det var en slem bet for de gode tyskere. Men de kommer endnu en gang 

strålende igen og arbejder sig op på førstepladsen eller i hvert fald op på en delt 

førsteplads. Det sker med nogle forsøg under ‖16-stjerne-himlen‖ (Weindler et al. 1996, 

1997), hvor de resultat-fortolker og beskriver et begreb, som de kalder setting. Så vidt 

jeg kan bedømme er dette noget skrækkeligt vås og bobbeligok, der bliver kørt i stilling 

alene for at genindføre magnetismens basale signifikans. Det er Wiltschkøerne – 
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formentlig - ikke selv bevidste om. På deres vis er de (og især Wolfgang) ærlige 

mennesker, men de er klart afsporede og besat af ønskedrømme. 

 

 

33. Baggrund for Tornsanger-forsøg på Endelave 2000 

Disse forsøg er beskrevet i Rabøl & Thorup (2006), samt i næste katitel. 

 

Indgangen er Emlens Betelgeuse-forsøg, der indikerer, at stjernehimlens 

omdrejningspunkt (rotational N) – og ikke stjerne-mønstrene (eller magnet-kompasset 

for den sags skyld) - er den primære medfødte retningsgiver. Emlen udsætter præ-

migratorisk sine Indigo-værlinger for en planetarium-‖stjernehimmel‖, der roterer 

omkring ‖stjernen‖ Betelgeuse i Orion. Han tester så fuglene i træktiden under en ikke-

roterende ‖stjernehimmel‖. Alle forsøg foregår i det lokale magnetfelt, for det tiltænker 

Emlen ingen som helst kompas rolle. Både i den præ-migratoriske prægnings-fase og i 

tragt/test-fasen står fuglene i centrum af ‖stjernehimlen‖; d.v.s. der er ingen lys-mæssig 

retnings-bias til stede. 

 

Wiltschkøerne (1976) følger efter med Havesangere i Frankfurt-bure og viser, at der kan 

overføres retnings-information fra magnetfeltet til en i sig selv meningsløs, ikke-

roterende ‖16-stjerne-himmel‖. Et bilateralt symmetrisk lys/prik-mønster præsenteres 

strikt overhead for fuglene i såvel prægnings- som test-fasen. Der er altså – som i Emlens 

forsøg - ingen retnings-bias i lys-fordelingen. Hvis der testes i et lodret magnetfelt, er 

orienteringen dis i forhold til ‖16-stjerne-himlen‖.  Hvis fuglene derimod i 

prægningsfasen har været oplevet ‖16-stjerne-himlen‖ sammen med det normale 

magnetfelt, så kommer der en signifikant normal-orientering (i forhold til ‖16-stjerne-

himlen‖) ud i test-fasen, hvor magnetfeltet er lodret og derfor ubrugeligt som kompas. 

W´s viser altså potentialet for en overførsel/kalibrering til stjerne-kompasset ud fra 

magnet-kompasset. 

 

Wiltschko et al. (1987) er den næste vigtige afhandling. Der er igen tale om 

Havesangere i Frankfurt-bure. Der eksponeres i den præ-migratoriske fase under en en 

roterende ‖16-stjerne-himmel‖ (svarende til W´s 1976) og i det normale magnetfelt. Der 

er nu fire excentrisk anbragte bure i eksponerings-fasen dels et mod 180º (I), og dels tre 

andre mod henholdsvis 120º, 240º og 360º (II) set i forhold til rotations-punktet. Der er 

også en anden gruppe I fugle, der i eksponerings-fasen har været anbragt under en ikke-

roterende ‖16-stjerne-himmel‖. Senere i træktiden testes alle fuglene i et lodret 

magnetfelt og under en ikke-roterende ‖16-stjerne-himmel‖, hvor tragtene står exentrisk 

mod ‖S‖ i forhold til rotationspunktet. Hos Havesangere forventes først SV- og senere på 

efteråret SSE-orientering, men da der vises samlet orientering for hele efteråret, må vi 

logisk forvente en lidt V for S-orientering. Gruppe I fuglene orienterer sig signifikant 

mod SSV (197º- 0.48***, n = 57), medens den såkaldte anden gruppe I fugle er dis 

(139º - 0.15, n = 45). Ifølge forventningen fra W&W (1976) burde de sidste også ha 

været signifikant orienterede i normaltrækretningen (overførsel fra magnetkompasset i 

prægningsfasen). Mulig forklaring: en exentrisk lysende ‖himmel‖ mod N, der 

modarbejder den forventede S-SSV-orientering. Dette kommenteres/diskuteres 

selvfølgelig ikke af W´s. Gruppe II fuglene testes under den stationære ‖16-stjerne-

himmel‖ liggende mod Ø eller V (der er ingen forskel), og de tre grupper viser 

signifikant orientering mod det tidligere ‖himmel‖-rotations-punkt i retninger mellem 

170º og 214º. Forskellene synes ikke at være signifikante – og heller ikke signifikant 
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forskellige fra 197º i gruppe I. Ingen af grupperne afviger (formentlig) signifikant fra 

180º. 

 

Able & Able (1990) er de næste, der melder sig – drillende – på banen. De bruger W´s 

‖16-stjerne-himmel‖ og lader den rotere i prægnings-fasen (i det normale magnetfelt) 

med fire bure anbragt mod N, Ø, S og V i forhold til rotations-punktet. Senere testes der 

indendørs (uden stjerner eller ‖stjerner‖) og i det normale magnetfelt. Det viser sig nu, at 

rotational-N har kalibreret magnet-kompasset. 

 

Så kommer Weindler et al. (1996) i Nature. Det er her ideen om den magnetiske setting 

fremsættes: Rotational-N leverer kun N/S information. Ideen fremtræder som en typisk 

selekteret Wiltschkosk beskrivelses-forklaring på grundlag af resultaterne først på 

efteråret (i august-september). Der eksponeres og testes som i W. et al (1987). Grand 

mean vectors for exp.s og controls er henholdsvis 173º - 0.90*** (n = 11) og 232º - 

0.76** (N = 15). Det sidste er meget godt i overensstemmelse med forventningen om 

SV-orientering først på efteråret, men i oktober-november kikser den totalt for controls 

(267º - 0.59**, n = 15), hvad der selvfølgelig bortforklares med, at fuglene burde ha set 

den roterende ‖16-stjerne-himmel‖ endnu en gang for at kunne reagere hensigsmæssigt 

med en standard SSØ-orientering. Ser vi på den samlede grand mean vector for hele 

efteråret for controls har jeg beregnet denne til 241º - 0.86** (n = 14). Denne afviger 

formentlig signifikant fra forventningen om en S-SSV-orientering (blandet SV og SSØ) 

for hele efteråret. 

 

De næste artikler er Weindler (1997) og Weindler et al. (1997). Her prøves med en 

medurs-rotation af ‖16-stjerne-himlen‖, altså en rotation modsat den normale for 

nordlige stjernehimle. Kontrol-gruppen er den fra Weindler et al. (1996), og de tre exp.-

grupper – formentlig fra et andet år? – eksponeres præ-migratorisk for en medurs-

rotation, hvor rotational-N er i retningerne N, Ø og V. Grand mean vektoren for N-

gruppen er meget signifikant tæt på S i både tidlig og sent efterår. V-gruppen er også tæt 

på S-orienterede, men kun signifikant tidlig efterår. Ø-gruppen er SØ-SSØ-orienteret 

først på efteråret (151º - 0.72***, n = 12) og afviger signifikant fra stik S (P < 0.05). Det 

kommenteres dog ikke. Sidst på efteråret er der dis-orientering. Disse resultater leder 

tyskerne til den konklusion, at der går kuk i settingen fra magnet-kompasset til stjerne-

rotations-kompasset, hvis stjerne-rotationen ikke er i den normale retning, d.v.s. modurs. 

 

Ser vi samlet på alle disse forsøg er der dog en mere parsimon forklaring: Det normale 

udfald for både kontroller og exp.s såvel tidligt som sent på efteråret er S-orientering, 

men der var (som et stokastisk udfald) en enkelt kontrol-gruppe, der afveg signifikant 

medurs og en enkelt exp.gruppe, der afveg signifikant modurs. Tyskerne pillede det 

halve af den første afvigende gruppe fra og udnævnte den til den typiske kontrol-gruppe. 

Det kan man ikke. Det er dårlig videnskab. Forklaringen (min) på den generelle S-

orientering er efter alt at dømme den forsimplede og indskrænkede forsøgs-

procedure, der gør, at fuglene ikke kan udtrykke sig på normal vis. Kort sagt: ”16-

stjerne-himlen” – og især en sådan i ikke-roterende fremtoning – er at opfatte som 

en ufuldkommen substitut for den normale stjernehimmel.  
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34. Tornsanger-forsøgene på Endelave i efteråret 2000 

Som skildret i foregående afsnit havde jeg mine tvivl om den rette fortolkning af de 

forsøg, der (for)ledte tyskerne til deres hypotese om den magnetiske setting af stjerne-

rotations-kompasset. Deres forsøgsresultater – og specielt udvalget af det ‖rette‖ forsøg - 

var ikke overbevisende, så der måtte en gen-testning til under den normale 

stjernehimmel. 

 

På Endelave fangede jeg unge nys-udfløjne Tornsangere i juli 2000, og halvdelen af 

fuglene (exp.s) blev – formentlig før eller lige i starten af den præ-migratoriske periode - 

fra 11 juli anbragt to og to i udendørs bure, hvor de det meste af tiden var frit 

eksponerede for sol- og stjernehimlen og i øvrigt var anbragt i et ‖smadret‖ magnetfelt 

(Fig.54, meget kraftigt, mest omkring vandret og yderst heterogent, dertil forskudt 180º 

hver andet døgn). Ifølge W´s burde exp.s ikke kunne orientere sig i et sådant felt – og der 

var da heller ikke forskel på orienteringen i testene udført i de 180º forskudte felter. 

Kontrollerne var anbragt på samme måde men i det normale magnetfelt. Senere i 

træktiden – i august-september – blev fuglene testet under en stjerneklar himmel; exp.s i 

et meget kraftigt, heterogent ca. lodret magnetfelt. Kort sagt, exp.s skulle – efter 

tyskernes forventning - vise stik S-orientering, for der var ikke noget anvendeligt 

magnetkompas til at sette stjernekompasset. Kontrollerne sku være orienterede i 

normaltrækretningen, og her havde jeg forventet SSV-orientering varende til, hvad 

kontrollerne gjorde i Rabøl et al. (2002). 

 
Figur 54: Tornsanger-forsøg, Endelave 2000. Bur med to stangmagneter anbragt på Ø/V-pinden. 

Pilene til højre viser retningen af magnetisk N øverst og nederst i buret 

 

Ingen af de smukke forventninger slog ganske til (Rabøl & Thorup 2006). Grand mean 

vectorerne af både kontroller og exp.s var signifikant Ø for S orienterede (henholdsvis 
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154º - 0.872** (n = 10) og 153º - 0.788*** (n = 12)). Der er ingen forskel på de to 

grupper, og de afviger begge signifikant fra stik S (P < 0.05). Kontrollernes 

middelretning afviger fra den forventede mod SSV, men i mine øjne har det ingen 

afgørende betydning for konklusionen: Resultaterne miskrediterer setting-hypotesen. Der 

er ikke brug for et magnet-kompas til at rette stjerne-kompasset ind. Stjerne-kompasset 

klarer sig fint alene. 

 

Der er meget mere diskussion af disse Endelave-forsøg og andres forsøg under Compass 

calibrations birds på min hjemmeside www.jorgenrabol.dk 

   

 

 

35. Monitering på Chr.ø 

I de første to afhandlinger desangåendes (Rabøl 1983b, og Rabøl & Lyngs 1988) er der 

meget snak om vejr-korrektioner, og disse har rent praktisk noget at gøre med at 

korrigere for ankomstvejret (d.v.s. 3) nedenfor), så variationen i den daglige ‖r‖ bliver 

nedbragt. Det er altså ikke vejrets indflydelse på trækvilligheden som sådan, at jeg her er 

interesseret i.  

 

Lad os rekapitulere: Der er hele fire slags vejr, der har indflydelse på antallet af 

fangne/ringmærkede fugle en given dag: 1) vejret i start-området/baglandet, 2) vejret 

undervejs, 3) vejret på og omkring øen i tiltræksperioden, og 4) fangst-vejret. Problemet 

er, at den samme vejrfaktor måske virker forskelligt i de forskellige stadier 

 

 

Rabøl (1983b) 
ser på de korrigerede ringtal fra de fem år 1976 til 1980, og fokuserer på otte arter, hvor 

især Rødhalsen er i centrum. Det er ikke så underligt. Sammen med Fuglekongen er 

Rødhalsen den hyppigste art om efteråret, og det er den talrigeste art om foråret. Det er 

også en mellemdistance-trækker, så der er (måske) grund til at forvente mere vejr-

indflydelse hos en sådan end hos en langdistance-trækker. 

 

I artiklen introduceres den grundlæggende procedure: Det daglige ringtal, r(5) korrigeres 

for fangst-indsatsen, d.v.s. antallet af net-meter-timer. Der reduceres til en basis på 60 

meter net i 5 timer startende fra solopgang. Dette tal kaldes ‖r‖. Fangster efter de første 5 

timer tæller ikke med i r(5), og dagens totale ring-tal kan kaldes r(dag). Summen af de 

daglige ‖r‖ for hele sæsonen kaldes ‖RS‖ (forår, S = spring) eller ‖RA‖ (efterår, A = 

autumn). Summen af de daglige ringtal, r(dag) for hele sæsonen kan man kalde RS eller 

RA. I artiklen bruges en lidt anden terminologi – og i andre artikler kaldes det noget 

andet. Ovennævnte ville have været logisk. Det formodes, at ‖RS‖ (‖RA‖) tracker den 

sande bestandsstørrelse bedre end RS og RA. Det er ikke undersøgt, men de korrigerede 

tal burde give en mindre variations-koefficient.     

 

Der ses på indflydelsen på de daglige ‖r‖ af de fire vejr-faktorer (Rødhals, for hvert af de 

5 forår, og sammenlagt): 1) Vindretning, 2) vindstyrke, 3) skydække og 4) sigtbarhed 

(der er fokuseret på ankomst-vejret omkring solopgang). Kun de to første har en 

signifikant indflydelse: En SV-lig medvind giver stor ‖r‖og en kraftig vindstyrke lille 

‖r‖, hvis vi fokuserer på korrelations-koefficienten. Sigtbarhedens indflydelse er mere 

kompleks. Tåge og især meget god sigtbarhed giver få fugle. I artiklen giver jeg udtryk 
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for, at omkring 17 til 50% af variationen i ‖r‖ kan forklare udfra variationen i de 4 

vejrfaktorer indenfor det enkelte år, medens det for årene sammenlagt kun er omkring 

20%. Disse tal er (formentlig) fremkommet ved, at jeg har summeret de fire vejrfaktor-

korrelations-koefficienter i anden potens, og det er en noget optimistisk måde at gøre det 

på. 

 

Noget ganske andet er så variationen i ‖RS‖ og ‖RA‖. For Rødhals, forår ser jeg på den 

gennemsnitlige vindstyrke i hele sæsonen, og korrelations-koefficienten mellem denne 

og ‖RS‖ er pæn (-0.61, n = 5). Jeg prøver mig også frem med en vægtet 

medvindskomponent. I 1976 er den gennemsnitlige daglige vindretningsvektor således 

301º - 0.23, så jeg beregner cos (220º - 301º) gange 0.23 = 0.04. Det skal her bemærkes, 

at cos(220º - v) er den daglige vindretnings-transformation, der for alle årene sammenlagt 

kobler mest positivt med ‖r‖. Det går slet ikke. Korrelations-koefficienten mellem den 

vægtede medvindskomponent og ‖RS‖ bliver -0.28, så ud over at være ganske 

insignifikant går fortegnet endog i den modsatte retning. Men det er bare det sædvanlige: 

Hvis man bruger sammensatte variable fiser det hele bare ud i støj og ingenting, og 

hermed er vi på roden af det basale og vanskelige i at korrigere en afhængig variabel ud 

fra variationen i de uafhængige variable.  

 

  

Rabøl & Lyngs (1988) 
blev skrevet efter ni år på moniterings-bagen. Det er en god og eftertænksom artikel, der 

blot har den forsknings-sociale ‖fejl‖, at den viser fremgang af de fleste arter i både 

‖RS‖ og ‖RA‖. Det var jo ikke så godt. Hele baggrunden for at foretage moniteringer 

hviler jo på forventningen om tilbagegange og de alarmerende ramaskrig, man så kan få 

udløsning af at måtte udstøde i den anledning. Sådanne tilbagegange skulle helst kaste 

lidt af sig i (fortsatte, det gik så galt i 1997) bevillinger; det ku jo være, at man kunne 

komme med nogle konstruktive eller heroiske forslag til at vende den ulykkelige 

udvikling. 

 

I artiklen sammenligner vi ‖RS‖ og ‖RA‖ med de danske punkttællinger og 

moniteringstal fra Sverige (punkttællinger, kortlægningstal, ringtal fra Ottenby både forår 

og efterår). 

 

‖RS‖ (især) og ‖RA‖ varierer pænt i takt med de svenske punkttællinger og 

kortlægningstal for de fem arter Gærdesmutte, Rødhals, Munk, Løvsanger og Broget 

Fluesnapper. Ottenby passer ikke nær så godt med de svenske ynglefugletællinger. ‖RS‖ 

og især ‖RA‖ svinger dog pænt i takt med Ottenby-tallene fra samme sæson. Derimod er 

der ingen gennemgående positiv korrelation mellem ‖RA‖ og ringtallene fra de tyske 

stationer Mettnau og Reit, der er præget af fæle artsnedgange. 

 

Som noget nyt ser vi på variations-koefficienten i diverse indices. Denne indeholder 

vigtig information – specielt i tilfælde, hvor bestanden i den betragtede tidsperiode ikke 

viser en signifikant op- eller nedgang (ellers skal man korrigere for en sådan tids-trend). 

Variations-koefficienten for en given variabel er et udtryk for både den sande variation 

og registrerings-variationen, der må formodes at være klart større i et træk-index som 

‖RS‖ eller ‖RA‖ sammenlignet med et punkttællings-index, der mestendels er baseret i 

stationære ynglefugle. De danske og svenske ynglefugle-indices ligger i området 20 til 

23, medens ‖RS‖ og ‖RA‖ er noget højere; 34 og 37 henholdsvis. Værre ser det ud for 

Ottenby; forårs- of efterårs-index er 51 og 46. 
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Jeg forsøger som i Rabøl (1983b) at få et konstruktivt forhold til vejret, så der kan 

korrigeres for det, og man kan nedbringe variationerne i ‖r‖ og herigennem i ‖RS‖ og 

‖RA‖. Der påvises således en eksponentiel aftagende og meget signifikant sammenhæng 

mellem vindstyrken og ‖r‖ for Rødhalsen i forårene 1976-84 (n = 294), og hvis der bare 

skal korrigeres simpelt med en enkelt vejrfaktor, er vindstyrken klart nok den mest 

lovende at fokusere på. I Rabøl & Rahbek (2002) foreslår vi noget simpelt: Udelad dage 

med ‖dårligt‖ vejr (kraftige vinde, modvinde og meget god sigt) og beregn ‖RS‖ og 

‖RA‖ som et gennemsnit for de dage pr. sæson, som ikke har ‖dårligt‖ vejr.  

 

I Rabøl & Lyngs (1988) er vi også inde på sampling-problematikken: ‖r‖ varierer 

meget fra dag til dag – især selvfølgelig for de talrige arter som Rødhalsen, hvor ‖r‖ for 

303 dage i efterårene 1976-83 varierede fra 0 til 225.1. Middelværdi og spredning var 

22.13 og 32.96 henholdsvis. Hvis man regner med en hovedtræktid på 40 dage hvert år 

og tager 40 ‖r‖ tilfældigt ud fra den samlede hyppigheds-fordeling, kom ‖RA‖ – i en 

enkelt simulerings-serie - til at variere således i de 9 år: 563, 589, 1143, 1045, 920, 746, 

877, 914 og 676. Og bemærk: Der er tale om forskellige bud på den samme værdi, der 

‖burde‖ være 40 gange 22.13 = 885 (gennemsnittet for de 9 tal = 830 er selvfølgelig tæt 

på 885). De få gange, hvor der fanges mange fugle, kommer til at påvirke indexet meget, 

og vi fabulerer om muligheden af at dæmpe de store ‖r‖ gennem en kvadratrods- eller en 

logaritme-transformation. Den sidste dæmper dog for meget, og den første er heller ikke 

særlig ideel. Vi mangler klart indsigt i variationen i de daglige antal, der passerer forbi 

Christiansø. Nogle nætter/morgener er det sikkert meget få fugle, og så nytter det jo ikke 

noget, at tiltræksvejret er gunstigt; så kan det kun give få fugle.  

 

 

Rabøl (1999) 
er et noget fabulerende indlæg om ”Fuglestationerne og ringmærkningen”. Der står en 

del om Hesselø og Blåvand, men moniteringen på Christiansø fra 1976 til 1996 er i 

fokus. I den forbindelse står der en del om tæthedsafhængig regulering af 

fuglebestandene.  

 

Moniteringen blev senere publiceret i flere detaljer i DOFT (Rabøl & Rahbek 2002), og i 

det oprindelige manus til denne artikel stod der også en masse om tæthedsafhængig 

regulering af trækfuglebestande og en randomiserings-metode udviklet af Pollard et al. 

(1987), som jeg havde brygget videre på og extenderet (se nedenfor). Dette manus var 

inde og vende i Journal of Animal Ecology, hvor de britiske referenter gik ganske 

sukkerkolde i metoden og beregningerne, som de klart nok ikke forstod ret meget af, og 

hvor der også kunne spores en vis afstandtagen og forudrettethed over at vi to ikke-

britere beskæftigede os med tæthedsafhængig regulering: Denne er jo at opfatte som en 

hævdvunden britisk specialitet med rødder tilbage i Nicholson, Lack, Hassell og Varley 

& Gradwell. I en byge af hadske kommentarer blev artiklen kasseret. Vi forsøgte os så i 

DOFT, hvor vi endte med at klippe alt væk om regulering. Indrømmet; det var også en 

noget kompleks artikel, men Carsten fik da vist flaget, og papiret var med til at skaffe 

ham jobbet som ringmærkningschef (efter Preuss) på ZM. Senere lettere han yderligere 

mod de makro-økologiske tinder og er nu tæt på toppen i hvert fald hvad angår størrelsen 

af forsknings-bevillinger.  

 

I Rabøl (1999) skildrer jeg, hvad der skal forstås ved tæthedsafhængige 

mortalitets(døds)- og fekunditets(fødsels)-rater. A) Hvis der er en mange dyr i en 
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bestand, dør der forholdsvis flere, end hvis der er få (f.eks. 30% ud af 100 mod 15% ud 

af 50). B) mange fugle får forholdsvis færre æg/unger pr. par end få fugle, f.eks. 4 unger 

pr. par ved 100 fugle mod 5 unger pr. par ved 50 fugle. Det kan også være, at antallet af 

ikke-ynglende fugle (floatere) er forholdsvis stort, når der er mange fugle, og man kan 

tænke sig mange andre tæthedsafhængige døds- og fekunditets-rater. Den traditionelle 

model til belysning af nøglefaktorer og tæthedsafhængig regulering omtales – med de 

begrænsninger den måtte have (Fig.55): Den dækker kun stadierne fra (1) det teoretisk 

maximale antal æg, som antallet af ynglefugle i et givet område kan producere (+ 2 

gange antallet af ynglepar), over (2) det faktiske antal æg lagt (+ 2 gange antallet af 

ynglepar), til (3) antal æg, der klækker (meget morsomt kaldet klæklinger + 2 gange 

antallet af ynglepar), til (4) antal unger der flyver af reden (flyvlinger + 2 gange antallet 

af ynglepar), endende med (5) 2 gange antallet af ynglepar, der etablerer sig i området 

næste år. I hver af disse fire faser – og i princippet i flere eller dem alle - kan man 

forestille sig tæthedsafhængig regulering. Problemet er den meget lange fase/periode 

mellem (4) og (5). Hvad sker der (5a) med specielt ungfuglene i perioden mellem, de 

bliver selvstændige, til de indleder trækket, (5b) under efterårstrækket, (5c) i 

vinterkvarteret, (5d) under forårstrækket, og (5e) efter ankomsten til yngleområdet, hvor 

en vis andel af fuglene (floaterne) vælger sig selv fra og ‖bestemmer sig for‖ ikke at 

yngle? I Rabøl (1999) og gentaget i Rabøl & Rahbek (2002) er alle disse faser vist med 

en yderst pædagogisk figur af den årlige livscyclus for en trækfuglebestand.. 

 
Figur 55: Den traditionelle opstilling til belysning af nøglefaktorer og tæthedsafhængig regulering 

 

Greenwood & Baillie (1991) tilpasser en randomiserings-metode udviklet af Pollard et al. 

(1987). G&B ser på de årlige ynglefugle-indices (baseret på kortlægningsmetoden) fra 

England, og spørgsmålet lyder: Viser variationerne fra år til år i indexet spor af 

tæthedsafhængig regulering, d.v.s. har der i et eller flere faser i årets løb været en sådan 

proces inde, og kan den spores i det britiske index, der jo ret beset er et compositum 

mixtum af mange bestande indenfor den samme art, hvoraf nogle men ikke alle kan ha 

været udsat for en sådan regulering. 

 

Pollardernes metode går i al sin simpelhed ud på at sammenligne 1) logaritmen til 

bestands-indexet et givet år (P-i) med 2) logaritmen til ændringen i index-størrelse fra 
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dette år til næste år (P-(i+1)/P-i). Er der en negativ korrelation (f.eks. r = - 0.765) er dette 

et tegn på tæthedsafhængig regulering. Problemet er bare, at der er en spuriøs negativ 

korrelation indbygget mellem de to variable, fordi P-i indgår i begge de to variable – i det 

ene i tælleren og i det andet i nævneren. Pollarderne fandt nu ud af at omgås denne 

problematik gennem en randomiserings-proces, hvor de allokerede rækkefølgen af 2) 

værdierne tilfældigt og ud fra de fundne 2) værdier regnede tilbage til nogle 1) relative 

værdier der korrelation-koefficient-mæssigt var simple substitutter for 1) værdierne. På 

grundlag af 10.000 simulerede forløb kunne G&B så beregne de tilhørende 10.000 

korrelations-koefficienter. De kunne nu indplacere den faktisk fundne korrelations-

koefficient i rækkefølgen af de 10.000 simulerede koeffcienter rangeret fra den laveste til 

den højeste. Herigennem kunne de nå frem til et skøn af den (stort set) rigtige 

sandsynlighed (0 < P < 1) efter fratræk af den indbyggede negative andel. Hvis den 

beregnede korrelations-koefficient på -0.765 således var nr. 60 i rækken af de 10.000 

tilfældige arrangementer af 2) betød det, at den en-halede sandsynlighed for at det var et 

tilfældigt derivat af 0 korrelation var 60/10.000 = 0.006, og den to-halede 2 gange dette = 

0.012. Da et normalt signifikans-niveau er 0.05 ser det altså statistisk signifikant ud. 

Spørgsmålet er så bare om hr. Bonferroni (som omtalt mere udførligt af Rice 1989) skal 

blandes ind i det, og det skal han ret beset, hvis man ser på et større array af undersøgte 

arter under eet og ønsker at fokusere på hver art enkelvis, altså set løsrevet fra samfundet. 

G&B ser således på 29 arter i en analyse af de engelske skov-indexer, og for et såkaldt 

‖community-wide‖ signifikans-niveau på under 0.05 skal den mest extreme af de enkelte 

korrelations-koefficienter ned under 1 – (0.95 opløftet til 1/29) =  en placering som nr. 18 

i rækken nedefra af 10.000 udfald, så vores nr. 60 – hvis det er den laveste – bliver ikke 

signifikant i dette tilfælde.  

 

Det store spørgsmål er så, om det er rimeligt at gøre dette sidste med den misvisende 

betegnelse at betragte situationen ‖community-wide‖. For mig burde dette ord gælde for 

antallet af placeringer i rækkefølgen under og over nr. 5000. Ser vi her på G&W´s skov-

arter er der 21 under og 8 over 5000. Det giver en Chi-square på 5.83 og en P < 0.05, 

d.v.s. signifikant flere arter viser spor af tæthedsafhængig regulering, men ingen af dem 

er altså i sig selv og isoleret at betragte som statistisk signifikante.  

   

Anders Paper Møller (1989) forsøgte sig med en kombination af en traditionel key/k-

factor analyse og Pollard et al. (1987) i en bestand af Landsvaler. Problemet med Møllers 

analyse synes at være en variant af det sædvanlige: Det han laver, er ofte enten 

procedure-mæssigt godnat eller i hvert fald i twilight/suboptimal-afdelingen, eller baseret 

i ren svindel og fabrikation. Problemet her er det første. Så vidt jeg kan bedømme, laver 

han randomiseringen af 2) værdierne mellem de samme faser fra år til år. Dette er ikke 

direkte forkert (det er jo sådan set i princippet også det G&B gør), men det udnytter ikke 

materialet optimalt. 

 

Det optimale ifølge min videreudvikling af metoden er at betragte de forskellige faser 

‖rullende‖, d.v.s. beregningen af 2) og randomiseringen sker fra een fase til den næste. 

Lad os se på et eks: 
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År P1 P2 dP1 dP2 xP1 xP2 

1 17  0.6780  0  

1  81  -0.5105  0.6780 

2 25  0.2742  0.1675  

2  47  -0.1950  0.4417 

3 30  0.1856  0.2467  

3  46  -0.4075  0.4323 

4 18  0.5576  0.0248  

4  65  -0.8587  0.5824 

5 9  0.9700  -0.2763  

 

 

dP1 betyder log (P2/P1), og dP2 betyder log (P1/P2). xP1 og xP2 er udtryk for log P1 og 

log P2, henholdsvis. Man starter med xP1 = 0 og tillægger følgende i kryds-rækkefølge 

dP1 og dP2. Korrelations-koefficienterne mellem dP1 og xP1 (log P1) og dP2 og xP2 

(log P2) bliver -0.983 og -0.574, henholdsvis. 

  

I ovenstående eks. kan P1 og P2 være ‖RS‖ og ‖RA‖. Man kan skyde andre og i 

princippet så mange led det skal være ind mellem ‖RS‖ og ‖RA‖ (og mellem ‖RA‖ og 

‖RS‖), og det gode er, at resultatet – d.v.s. korrelations-koefficienterne – ikke bliver 

påvirkede af, hvilken skala de enkelte faser er målt i. De skal blot være tal/indices fra 

samme bestand, men nogle kan være konkrete tal (f.eks. antal klæklinger), et ring-index 

(som ‖RS‖), og et sample (f.eks. et optalt rast-tal fra vinterkvarteret). Den enkelte fase 

skal dog altid være målt i samme skala og korrigeret for indsatsen, hvis der tale om et 

sample. Fig.56 fra Rabøl (1999) viser de forskellige faser. Indtil videre har vi forsøgt 

med en analyse af Broget Fluesnapper med tal fra Kilpisjärvi i N-Finland i yngletiden 

(Antero Järvinen in litt.). Det er dog stadig en på forsøgsstadiet. 
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Figur 56: Den modificerede metode til belysning af tæthedsafhængig regulering 

 

En forudsætning for metoden er tilsyneladende, at de anvendte tal/indices ikke er 

behæftet med ‖for meget‖ usikkerhed. Dette er måske tilfældet med ‖RS‖ og ‖RA‖. Det 

må komme an på en kvalificeret prøve, men foreløbelige simuleringer tyder på det. 

 

Et indtil videre uafklaret problem er også om en stærk tæthedsafhængighed i eet led giver 

en spuriøs omvendt tæthedsafhængighed i det næste led. 

 

Konklusionen er, at jeg måske har scoret en potentiel guldklump, der også er velegnet til 

andet end analyser af trækfugle-bestande. Hvad med Lemminger f.eks. På sigt sker der 

måske også det, at man kan have små radio-sendere på trækfugle i årevis og så er det jo 

ligetil uden usikkerhed at følge individerne i en bestand i årevis i hele deres cyclus. 

 

 

Rabøl & Rahbek (2002) 
blev sidste skud på stammen af egentlige moniterings-artikler fra Christiansø. I sin 

uransagelige visdom fik Skov- og Naturstyrelsen overdraget ansvaret for feltstationerne 

til DMU, der – ifølge Kalø-chefen Henning Noer - blev tvunget til at lukke stort set 

samtlige feltstationer ned i slutningen af 1990-erne. 1997 blev sidste år, hvor Christiansø 

kørte i vanligt regi. Kort tid efter eksorkerede mode-forskningen into ‖climatic change‖ 

og Anders Tøttrup m.fl. måtte indskrænke sig til at bruge, hvad der indtil da var samlet 

ind af ankomst/træk-tider forår og efterår, og kunne mestendels se til fra sidelinien 

medens andre skummede fløden af den senere udvikling. 
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Det var bare ærgerligt og et master-piece i national uansvarlighed.   

 

Rabøl & Rahbek ser på udviklingen i ‖RS‖ og ‖RA‖ over de 21 år fra 1976 til 1996 for 

29 arter af småfugle, hvoraf 20 lang-distance trækkere og 9 kort/mellem-distance 

trækkere. For årene 1976 til 1993 sammenlignes med de danske, svenske og finske 

punkt/sommer-tællinger. 

 

Der præsenteres og fortolkes en hel del på de enkelte arter. Meget ofte er der ikke 

positive korrelationer mellem trækfugle- og ynglefugle-indexerne, og det gives der 

fornuftige om end ikke nødvendigvis korrekte grunde til. Generelt kobler variationer i 

‖RS‖ og ‖RA‖ godt med hinanden, og træk-indexet i det ene år kobler godt med træk-

indexet i det næste. Så alt i alt virker det som om, at meget af variationen i ‖RS‖ og 

‖RA‖ tracker variationen i den sande bestandsstørrelse (hvad det end måtte omfatte). 

 
Figur 57: Udjævnede kurver der viser bestandsudviklingen i RA og RS for lang-distance trækkerne 

(til højre) og kort/mellem-distance trækkerne (til venstre) 

 

 

Der ses større variations-koefficienter for ‖RS‖ og ‖RA‖ (47 og 49) end tidligere (Rabøl 

& Lyngs 1988), og også punkt/sommertællings indexerne viser lidt større variation (20 til 

24). Det kommer sig nok af en grundlæggende og givet reel (d.v.s. ikke bare vejr-

betinget) ‖cyklads‖ i ‖RS‖ og ‖RA‖; for lang-distance trækkerne som gruppe først 

stigning i ca. 7 år, så fald i ca. 10 år og så igen stigning til sidst (Fig.57 til højre). 

Kort/mellem-distance trækkerne viser nogle andre tendenser; en svag stigning i ‖RS‖ og 

først fald og så stigning i ‖RA‖ (Fig.57 til venstre). De seks punkt/sommer-tællinger fra 

de tre lande i de samme to grupperinger ligner ikke hinanden eller Chr.ø ret meget, men 

der er ikke tendens til generelle nedgange, snarere tværtom. 

 

Det konkluderes, at det ofte er bestands-nedgangene, der får overskrifterne og 

publikationerne, og at der ikke er tegn på generelle nedgange i fugle-samfundene. Men 

lokalt kan der naturligvis være store op- eller nedgange og ændringer i diversiteten. 

 

Måske var det påvisningen af de manglende nedgange, der var medvirkende til 

Christiansø-moniteringens nedlægning. Måske var national-chauvinistiske betragtninger 

også medvirkende (trækfuglene nedsteget til Chr.ø er jo ikke danske (yngle)fugle). 

Rygterne herom er forhåbentlig ikke rigtige. 
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På det sidste (her i 2010) er der vedvarende rygter om, at ZM i København vil sætte sig i 

spidsen for nye moniteringer m.v. på Chr.ø. Det vil jeg gerne se, før jeg tror på det. Der 

er jo ingen feltstation/hus tilbage derovre, og CHNF sidder tungt på Møllerhuset, der 

nødtvunget lånes ud om efteråret (mod passende overbetaling) men formentlig 

vedvarende forår og sommer vil henlægge som Lyngsernes private domicil. Det sidste er 

just (maj 2010) blevet bekræftet i brev fra CHNF til ZM. Så der residerer fortsat en aldrig 

forsknings-evalueret person i sit Tornerose-tårn (hr. Lyngs), der støttet af sin særdeles 

loyale kone (fru Lyngs) og en ikke-forskende for-/strå-mand for CHNF (Stefan Pihl) kan 

lukke ned for anden forskning på Chr.ø. Om P. Lyngs overhovedet forsker længere, er 

der ingen der ved. Observationer og forsøg bliver jo først til forskning, når de – helst, 

men ikke nødvendigvis på engelsk - publiceres i et videnskabeligt tidsskrift (DOFT 

rækker). Morten Frederiksen på DMU – manden der forstår sig på de populations-

mæssige analyse-procedurer – har haft kontakt til PL men har ikke set Alke-materialet. 

Så der er ingen der ved, om det er indsamlet på en måde, der muliggør de ‖rette‖ 

analyser. 

 

 

 

36. Simulering af kalender-og-kompas hypotesen 

I Rabøl (1978b) viste jeg – som tidligere omtalt - at genfunds-fordelingen af unge finske 

Rødhalse kan beskrives tilfredsstillende gennem en simulering baseret på kalender-og-

kompas hypotesen.  

 

Unge Mouritsen (1998) udbygger denne simulerings-model og konkluderer på grundlag 

af et meget stort antal genfund af Broget Fluesnapper ringmærket i Norden, at 

fordelingen af disse ned til det vestlige Middelhavsområde kan beskrives tilfredsstillende 

ud fra kalender-og-kompas hypotesen med en r-step på 0.665, en step-længde pr. træktrin 

på 125 km og i alt 24 steps. Udfra genfundsfordelingen er der således ingen grund til at 

antage en mere kompliceret mål-område navigations-model.  

 

Sammen med Kasper Thorup og Jesper Johannes Madsen imødegår jeg Henriks 

konklusion i artiklen Thorup et al. (2000). Kasper står for matematikken, som jeg 

mestendels kun forstår i generelle og principielle træk. Vi påviser nogle fejl og mangler i 

Mous artikel, og ender med at konkludere – på baggrund af ganske det samme basis-

materiale som anvendt af Mou – at kalender-og-kompas modellen ikke på rimelig og 

tilstrækkelig vis kan siges at beskrive genfundsfordelingen. Mous største fejl/udeladelse 

er, at han ikke har taget hensyn til den genetisk betingede retnings-variation fra individ til 

individ (kaldet r-between). Han har set bort fra den, hvad man ikke kan (det gjorde jeg nu 

også i Rabøl 1978b). Vi foreslår en r-between på 0.98, hvor Henriks altså – underforstået 

– er 1.00. Han har også brugt en måske lidt uhensigtsmæssig teoretisk fordelings-

funktion kaldet ‖wrapped Cauchy‖, hvor ‖von Mises‖ fordelingen formenes at være mere 

‖velanbragt‖ som den cirkulære normalfordeling. 

 

Mou reagerer meget hurtigt – faktisk i samme nr. af tidsskriftet (Mouritsen 2000). Han 

kaster sig stoltserende og (k)opulerende over vores r-between estimat på 0.98, som han 

på baggrund af beregninger og betragtninger - der viser, at han absolut ikke aner, hvad 

han snakker om - estimerer til 0.999. Denne artikel er et fremtrædende eksempel på, at 

Henrik er mere social ambitiøs end faglig kløgtig. Desuden at referent-conceptet ikke 

virker – eller måske rettere for at sige det lige ud - at de fleste referenter er for dumme 
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og/eller for paradigme-tro til, at de dur til jobbet. Henrik burde ha fået noget kompetent 

og korrigerende referent-kritik. Det er lidt (men også kun lidt) synd for den unge mand, 

at han så åbenlyst får lov at udstille sin ambitions-hærgede uvidenhed. 

 

Thorup & Rabøl (2001) følger – midlertidigt afsluttende - op på de to foregående 

artikler. Vi kommer med eksempler på, at genfundsfordelingerne af Høgesanger, Grå 

Fluesnapper og Kærsanger ikke er kompatible med udfaldet af et simpelt kalender-og-

kompas system. Fuglene må kunne og gør noget mere, og det svæver i luften, at dette 

noget er baseret i et navigations-system, der også er aktivt tilstede hos de unge fugle, der 

ikke før har taget turen til Øst- eller Syd-Afrika. Kærsangerne trækker indenfor et alt for 

snævert indlands-bælte i Ø-Afrika til at dette kan være styret af et kompas alene. Den 

ellipsoide genfundsfordeling af unge Grå Fluesnappere overvintrende i S-Afrika  

(Fig.58) minder til forveksling om det senere fundne satellit-trackede mønster af unge 

Elenonorafalke mellem Sardinien og vinterkvarteret på Madagascar skildret i en 

bemærkelsesværdig artikel (Gschweng et al. 2009), hvor selv selveste kalender-og-

kompas dinosauren Peter Berthold ikke kan sortsnakke sig fri af det klare indtryk af en 

mål-navigerende ungfugl. 

 

Thorup et al. (2007) er det foreløbelig sidste led i kæden af artikler, der direkte eller – 

som her – indirekte sandsynliggør, at et kalender-og-kompas system ikke er tilstrækkeligt 

til at ku forklare de fundne genfundsmønstre af ringmærkede fugle. 

  I artiklen beskæftiger vi os med en metode til estimering af r-between, eller r-among 

som det her til en afveksling benævnes. 

  Som det turde være bekendt opstår en grand mean vector, når man kombinerer de 

individuelle middelretninger i et sample af k individer, der hver er testet n gange (hvor n 

er et tal mellem 3 og opad). Grand mean vector concentrationen, r-grand i et sådant 

sample er et rimeligt første gæt på r-among, men det er let at påvise – som i nedenstående 

eks. – at r-among  som generel regel under-estimeres, d.v.s. retnings-variationen mellem 

individerne over-estimeres. Problemet er at r-within indgår i r-grand. 
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Figur 58: Genfund af Grå Fluesnapper ringmærket i Finland 

 

Konstrueret eksempel: Vi antager, at r-among = 1 og r-within = 0.842 (den samme for 

alle individerne). Vi går ud fra følgende tilstræbte ca. normalfordeling (frekvenserne i 

parentes). 100º(0.01), 110º(0.02), 120º(0.03), 130º(0.04), 140º(0.05), 150º(0.07), 

160º(0.09), 170º(0.12), 180º(0.14), 190º(0.12), 200º(0.09), 210º(0.07), 220º(0.05), 

230º(0.04), 240º(0.03), 250º(0.02) og 260º(0.01). Kombineres disse fås en 

(indre/ideel/teoretisk) sample mean vector for alle individerne på 180º - 0.842. 

 

Vi forestiller os nu fem tragt-forsøg med hver fem fugle, hvor der fremkommer retninger 

tilfældigt følgende frekvenserne i ovennævnte retningsfordeling. For den første fugl 

kommer følgende retninger ud: 190º, 120º, 120º, 170º og 170º. Disse giver en individuel 

sample mean vector på 154º - 0.878 (n = 5). For de fire andre fugle bliver de fundne 

individuelle sample mean vectorer henholdsvis: 186º - 0.984, 178º - 0.938, 174º - 0.984 
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og 188º - 0.780. Grand mean vectoren opstår som følge af kombinationen af de fem 

retninger 154º, 186º, 178º, 174º og 188º. Den bliver 176º - 0.978.  

 

Vort bud på r-among er således 0.978. Men det er ikke korrekt. Vi ved jo, at den er 1. 

Det er dog intuitivt klart, at jo flere individer i samplet, og jo flere forsøg der laves med 

hvert individ, jo mere vil den fundne grand mean vector concentration nærme sig den 

rigtige r-among – i dette tilfælde – på 1. 

 

Ved hjælp af Watson-Williams multi-sample test (beskrevet af Stephens 1972 og 

Batschelet 1981) kan man finde ud af, om der er statistisk signifikant basis for at kunne 

proklamere retningsforskelle mellem individerne i en grand mean vector. D.v.s. er der 

en signifikant r-among? Men i testet indgår ikke direkte bestemmelse af størrelsen af r-

among. Det bygger alene på de individuelle r-withins (med tilhørende sample-størrelser, 

n) og r-grand og munder ud i et F-test, med (k – 1), (N – k) frihedsgrader (N er summen 

af de enkelte n).  I vores undersøgelse var der en signifikant r-among i 12 ud af 21 

undersøgte samples for ungfugle om efteråret. For gamle fugle var det i 5 ud af 13 

samples. Alle samplerne byggede på tragt(bur)-orienteringsforsøg, hvor de samme 

individer blev testet mere end tre gange. 

 

Spørgsmålet er nu, hvordan man estimerer den ‖sande‖ r-among. I artiklen har Kasper og 

Birgit beskrevet en farbar procedure, hvor man ved hjælp af simulering kan skønne 

denne værdi. Jeg forstår ikke alle matematiske detaljer men dog – tror jeg nok - 

tankegangen. 

  

Lad os se på et konstrueret eks. Vi har en gruppe på fire fugle, der har leveret følgende 

individ sample mean vectors: 170º - 0.81 (n = 4), 185º - 0.64 (n = 6), 211º - 0.72 (n = 7) 

og 224º - 0.68 (n = 5). Baseret på de fire middelretninger beregner vi en grand mean 

vector på 198º - 0.93 ( n = 4). Vi kan også beregne den vægtede r-within: (4 gange 0.81 

+ 6 gange 0.64 + 7 gange 0.72 + 5 gange 0.68)/(4 + 6 + 7 +5) = 0.71 (måske sku der ha 

været vægtet med (n-1)?). Man prøver sig nu frem med en masse r-amongs (der følger en 

von Mises fordeling = den cirkulære normalfordeling). For hver r-among genererer man 

20.000 tilfældige udfald med bidrag fra fire individer, der alle har en r-within = 0.71, og 

hvor sample-størrelserne er henholdsvis 4, 6, 7 og 5. For hvert af disse 20.000 udfald 

beregnes grand mean vectoren, og der beregnes en gennemsnitlig r-grand. På et eller 

andet tidspunkt – og for en given r-among - rammer man den (gennemsnitlige) r-grand, 

som man fandt i sit sample, her 0.93. Så er der bingo, og man aflæser, hvilken r-among 

det fandt sted under. Det ku f.eks. være r-among = 0.97. 

 

I snit finder vi median r-among for 0.92 hos de unge fugle og 0.94 for de gamle fugle. 

Der er altså langt op til de 0.98, som vi forsigtigt antager i Thorup et al. (2000) og endnu 

uendeligt meget længere op til Mouritsens (2000) skøn på 0.999. Spørgsmålet er så, om 

man kan finde en realistisk r-among skønnet ud fra tragt/bur-forsøg. Det vil Henrik 

sikkert med vanlig (og i nogen grad, forståelig) opportunisme hævde, at man ikke kan. 

 

Det forekommer oplagt og bedre, at skønne r-among ud fra en gruppe fritflyvende fugle, 

såsom satellit-trackede Fiskeørne (indtil videre kan metoden ikke bruges på småfugle; en 

radio-sender, der skal kunne række op til satellitten, kan p.t. ikke laves lille nok). 

Problemet med fritflyvende fugle er dog i mine øjne vinddriften, som der skal korrigeres 

for – eller skal der? 1) Header fuglen i den intenderede retning, eller 2) indstiller den sin 

akse således i forhold til vinden, at den set fra jorden bevæger sig retlinet i den 
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intenderende retning? Det ved vi ikke nok om; jeg tror mest på det første. Thomas 

Alerstam har for snart mange år siden beregnet sig frem til, at det ved træk mod et fjernt 

mål under skiftende vindretninger fra step til step energetisk kan betale sig at gøre 1) (det 

er ikke helt den samme problemstilling som ovennævnte; det ved jeg godt). I sin tid stod 

Bengt Holst (nu vice-direktør, Kbh.s Zoo) på Kongevejs-bakken mellem Virum og Holte 

og så aftentrækket af Kragefugle (vel mest Allike) fra Dyrehaven gående mod 

overnatningen ved Næsseslottet (Furesøen). Fuglene drev klart for vinden og var forskudt 

tilsvarende N eller S på. I vinteren 2010 så jeg på Rågernes aftentræk fra vestenden af 

Endelave mod Øvre. De blev også klart forskudt af vinden. Ifølge Alerstam burde de ha 

korrigeret, men fuglene kender åbenbart ikke til hans beregninger. Anyway og hvad her 

kan konkluderes: r-among bliver ikke den samme i 1) og 2). 

 

Under alle omstændigheder må vi forvente en vis r-among, som selektionen kan virke 

på, fordi bestanden og omgivelserne inter-agerer i et evigt skiftende spil, hvor det mest 

fordelagtige trækprogram ikke er noget konstant men dynamisk skiftende. Henriks r-

among = 0.999 svarer eksempelvis  til en tilnærmet circulær normalfordeling omkring en 

standard retning på 180º og følgende frekvenser i diverse retninger: 172º(0.01), 

173º(0.01), 174º(0.01), 175º(0.02), 176º(0.04), 177º(0.06), 178º(0.10), 179º(0.15), 

180º(0.20), 181º(0.15), 182º(0.10), 183º(0.06), 184º(0.04), 185º(0.02), 186º(0.01), 

187º(0.01) og 188º(0.01). Det ser ikke for lovende ud. Der er ikke meget afvigelse på 

fløjene at gøre godt med som basis for en hurtig og måske nødvendig ændring i 

normaltrækretningen – og slet ikke noget, der ka forklare retningsskift i løbet af nogle 

årtier på over 90º mod et vinterkvarter i Storbrittannien for de mellemeuropæiske Munke 

(Helbig, Berthold). 

 

Hvis vi skal resumere og konkludere på artiklerne af Mouritsen og Thorup/Rabøl må det 

blive, at den simple vektor-orienterings-model beskriver utilstrækkeligt. Der må være 

‖medfødt‖ navigation til stede i de unge fugles trækprogram, hvordan man så end skal 

forstå ordet ‖medfødt‖. Det vender vi tilbage til i den store finale. Dette er i hvert fald 

intentionen. 

 

I øvrigt forudsætter al denne ækvilibristiske r-among/r-within snak og beregninger, at der 

er tale om et vektor orienterings system. Hvis fuglene gradient-navigerer er der 

selvfølgelig også en eller anden slags r-among/r-within inde. Men hvad slags? Hvordan 

skal vi visualisere det? Det er der ingen, der har tænkt eller forsøgt på endnu. 

 

 

37. Grønlandske Stenpikkere 

I efteråret 1990 var de to biologi-studerende Ole Folmer og Troels Ortvad på Selvagem 

Grande mellem Madeira og Tenerife for at fange og DNA-teste Kanariske Pibere med det 

formål at belyse, hvad disses nærmeste piber-slægtninge måtte være. Ole havde været 

med mig og et hold studenter – herunder Carsten Rahbek - på Tenerife/La Gomera i 

februar 1990, og var blevet sporet ind på den Kanariske Piber og dens ukendte affiniteter. 

Markpiber var det forventede; jeg tænkte en del i baner af Bjergpiber, men det var 

forkert. Markpiber var det. Ole fik et speciale ud af det, men det vigtigste for mig ved 

Selvagem-besøget var den tilfældigt accessoriske og uventede observation: Mest 

almindelige passerine trækgæst på Selvagem var Stenpikkeren, og de lange vinger viste, 

at der var tale om grønlandske leucorhoaer. Ydermere var det daglige antal Stenpikkere 

negativt korreleret med antallet af de kontinentale ankomster med Løvsangeren i spidsen. 
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Så alt tydede på, at Ole og Troels recordede direkte trans-atlantiske ankomster af 

nearktiske fugle fra Vest-Grønland, Elsemere Island, Baffin Island og Labrador. 

 

Det var stort og gav anledning til Thorup et al. (2006). 

 

Tidligere – bl.a. Salomonsen – havde man regnet med et tiltræk ind på Vest-Europa fra 

England i N til Spanien i S, og derfra en SSV-kurs mestendels over land til 

vinterkvarteret i Vest-Afrika. Men Selvagem-observationerne tyder på, at fuglene kan – 

og sikkert normalt – forsøger sig med et direkte tiltræk til Afrika fra Nearktis. 

 

Svenskere fra Lund (bl.a. Ulf Ottosson og Roland Sandberg, meddelt i brev) havde været 

i Godhavn på Disko i yngletiden og ved starten af efterårstrækket. De undersøgte 

Stenpikkeres orientering i tragte, og den fremtræder ikke enkelt. Fuglene blev også vejet 

og vingemålt. Før trækstart er de helt oppe på 55-60 gram og spækkede med fedt, det hos 

trækfugle foretrukne brændstof. På Selvagem vejede fuglene kun 20-23 gram, så de har 

formentlig været i luften 3-4 døgn og brugt stort set alt medbragt brændstof inden 

(nød)landingen på øen så tæt på og dog så langt fra Afrika. Konklusionen er klar. Disse 

fugle har ikke været inde på Europa først. Der er tale om et direkte tiltræk, og vores gæt 

er, at det direkte tiltræk til Vest-Afrika er det normale og intenderede. Hvis fuglene så 

ude over Atlanten ramler ind i en mod vest vandrende tornado/cyclon, ja – så skal de 

bare lukke ned for trækprogrammet, slappe af og følge med den, så ender de før eller 

siden i Europa/Nordafrika. Herfra kan de så re-orientere.  

 

De lange vinger af de grønlandske Stenpikkere tyder også på en tilpasning til et direkte 

træk til Afrika. De alaskanske Stenpikkere, der trækker lige så langt til Øst-Afrika er 

normal-vingelængdede og har heller ikke de lange havkrydsninger i udsigt (selv med 

udsigt til storcirkeltræk over det mere eller mindre tilfrosne Nordlige Ishav tæt forbi 

Nordpolen).  

 

Det store evolutions-filosofiske spørgsmål er, hvornår de øst-nearktiske Stenpikkere 

finder ud af at overvintre i det sydlige US/Mexico (kortere trækvej, formodet større 

overlevelse under trækket). Det er noget af et retningsskift fra SØ til SV, uanset om 

trækprogrammet er baseret i vektor-orientering eller koordinat-navigation (en koordinær 

Ø/V-fejl ku berede vejen og ‖overvinde‖ dødsspringet over de ca. 90º uden endestation 

før Brasilien på langs ned gennem Atlanten). Så selv om skiftet forekommer indlysende, 

bliver det ikke ganske nemt at gennemføre, men bare rolig det vil ske: Vi lever i en 

kortvarende tidslomme, inden selektionen springer i den retning. Det samme gælder for 

de alaskanske Stenpikkere. Hvorfor trække den lange vej til Ø-Afrika, når der er gode 

overvintringsmuligheder i det sydvestlige US og Mexico? 

 

 

   

38. Hvordan finder brevduen hjem? 

Da jeg var barn på Nordmarksvej i Nyborg sad min far i hele sommerhalvåret – sådan 

husker jeg det i hvert fald – søndag efter søndag i en liggestol i haven med front mod 

dueslaget afventende hjemkommende duer fra Sundsvall, Antwerpen eller Karlsruhe. 

Han faldt ofte i søvn, for tidligt om om morgenen havde han været nede ved jernbanen 

og sluppet andre brevdue-folks duer fri. Ind i mellem vågnede han op, og hvis der sad en 

due ved slagets indgang, for han op, greb kontroluret og styrtede op mod dueslaget for at 
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få fat i duen og den nummererede gummi-ring, der sad om duens ben og skulle tids-

stemples i kontroluret. Ret ofte havde duen ikke travlt med at gå ind. Det søgte han i 

øvrigt at fremme ved at flyve med formodet hjem-længslende duer, som havde unger i 

reden. Så skiftevis lokkede og forbandede han duen, der koket med hovedet på skrå så 

ned på den normalt så venlige mand med den frem-holdte foderskål i hånden (majs, ærter 

og bygkorn). 

 

I øvrigt ‖fløj han godt‖, som man sagde. D.v.s. han havde gode om end ikke mange duer, 

der gjorde arbejdet for ham. Det lave antal skyldtes til dels, at vi hver søndag (igen en 

generalisering) fik stegte duer (og citronfromage med flødeskum fra ismejeriet) til 

middag. 

  

Jeg holdt meget af min far, men delte ikke hans interesse for brevduer (eller havebrug). 

Jeg gik heller ikke op i brevdue-folkenes tågede opfattelser af, hvordan brevduerne fandt 

vej hjem. Man mente, at det fremmede processen, hvis man fløj flere gange med dem fra 

ca. samme retning. Man vidste også, at duerne efter slippet kredsede mere rundt nogle 

gange end andre gange, før de valgte retning. Så vidt jeg errindrer – men det er måske 

ønsketænkning – havde man bemærket, at denne kredsen efter slippet (løsladelsen, som 

de kaldte det) var mest udtalt, når himlen var overskyet.  

 

Indtil jeg i starten af firserne skrev min bog om ‖Fuglenes træk og orientering‖ (Rabøl 

1988) havde trækfuglene været mig nok, men nu fik jeg interesse i at vide noget om 

brevduernes hjemfinding. I starten for om muligt at forstå trækfuglene bedre. Senere – 

som så ofte, når man sætter sig ind i et emne – blev det et mål i sig selv at forstå dette: 

Hvordan etablerer duen sit navigations-system, og hvad foregår der i den under 

forflytningen, og når den bliver sluppet fri et fremmed sted. 

 

Bogen ”Das Navigationssystem der Vögel” Wallraff (1974) fik meget indflydelse på min 

måde at tænke og forstå ikke bare brevduer men også trækfugle på. Wallraffs forståelse 

af trækfugles træk og orientering var og er i øvrigt (for) meget præget af hans ensidige 

kendskab til og passion for brevduer. Meget tidligt og inspireret af italianerne blev han 

sporet ind på duft-navigation og kom derved i livslang modsætning til Wiltschkøerne og 

disses næsten (psykisk, förstås) anokretiske magnetisme-fixering. Dette kom bl.a. til 

udtryk i en artikel-serie med bidrag af Charles Wallcott, Ken Able, Rosi Wiltschko og 

Hans Wallraff i tidsskriftet J. exp. Biol. i 1996. Wiltschkøerne havde det ikke så nemt 

midt i 1990-erne, hvor også deres bog om magnetisk orientering og navigation kom frem 

(W&W 1995). Her står der en masse om magnetisk kompas-orientering, men reelt intet 

konkret om magnetisk navigation. De kom senere (i en hver forstand) frygteligt igen. 

 

I min bog (Rabøl 1988) står der en masse om brevduens orientering – på dansk, så det 

var der ingen, der lagde mærke til, selv om der var en del udbygning af det Wallraff´ske 

univers. Senere skrev jeg en DOFT-artikel ”Do homing pigeons follow their noses” 

(Rabøl 2001), der primært var bygget op om de fire fremstillinger i J. exp. Biol. Skismaet 

(der ikke udtrykkes ganske explicit) er, om duerne magnet- eller duft-navigerer. Rosi tror 

på magnet-navigation (men hævder det ikke direkte). De andre tre tror på duft-

navigation, som Rosi går heftigt imod. Rosi kan ikke kaldes til orden. Der er meget 

Winnie Mandela i hende. 

 

Min gennemgang af de fire personers opfattelser og mine selvstændige diskusssions-

bidrag er glimrende (når jeg selv skal sige det), men der er ingen, der nogensinde har 
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citeret noget fra den artikel, og det er faktisk ærgerligt, for den er ret god og min 

opfattelse af PCD-en (se nedenfor) er klart nok den bedste på markedet. 

 

Jeg indleder med at fortælle, at Wallraff revser nogle af sine kollegaer (læs 

Wiltschkøerne): Brevduers evne til at finde vej hjem forbliver en gåde for 

folket/offentligheden, fordi nogle forskere hævder (har en skjult interesse i at hævde), at 

tingene er mere komplekse og multi-faktorielle end de faktisk er. 

 

Jeg skriver også (for egen regning), at der bag brevdue-problematikken gemmer sig en 

uafklaret diskussion om, hvordan trækfuglene orienterer sig og finder vej. Her fører 

Wiltschkøerne sig meget frem med pro-magnetiske fortolkninger: Magnet-kompasset er 

det vigtigste kompas (i forhold til sol- og stjerne-kompasserne), og unge trækfugle kan 

ikke navigere men kun kompas-orientere. Den underliggende dagsorden er at promovere 

deres orienterings/navigations-system som det eneste ene, eller i hvert fald det vigtigste, 

dominerende, smukkeste og/eller primære. 

 

     
Charles Wallcott ( ”The pigeon fancier”)  

er den enthusiastiske brevdue-lover. Han har tidligere mere end luftet muligheden for et 

homing-system baseret i Jordens magnetfelt, men det tror han ikke mere på. Han tror 

mest på olfatorisk navigation, og nævner også muligheden af lyd-baseret navigation. Han 

end ikke nævner muligheden af solbue-navigation (G.V.T. Matthews har levet forgæves). 

 

Wallcott tror på Gustav Kramers kort-og-kompas hypotese, som Kramer aldrig 

formulerede særlig klart eller konkret, men som alle andre (med mig og vist efterhånden 

Wallraff som eneste undtagelser) har fortolket uhensigtsmæssigt som en to-trins process 

med vandrette skodder mellem de to processer: Først navigerer fuglene, d.v.s. på et 

‖kort‖ finder de ud af målets position i forhold til den øjeblikkelige position. Så lægger 

de kursen mod målet ind på et kompas. Dette er en meget human fortolkning: Man står 

med landkortet i den ene hånd, og kompasset i den anden. Landkortet vendes så N er 

opad, og man bestemmer/måler kompasretningen fra øjeblikkelig position til målet. Når 

denne retning er bestemt lægges den ind på kompasset. Men jeg tror ikke på, at trækfugle 

og brevduer reagerer på den måde; for dem er kort og kompas uadskillelige, og når de 

navigerer, er der tale om en et-trins-proces. Den traditionelle opfattelse blokerer for en 

operationel forståelse af systemet. 

 

Årsagen til den forkvaklede Kramer-opfattelse er den traditionelle måde at 

anskue/forklare det på. Brevduens vigtigste og dominerende kompas er sol-kompasset og 

for at kunne bruge et sådant, skal duen kunne korrigere for Solens daglige bevægelse hen 

over himlen. Den ændrer nemlig kompas-retningen afhængig af klokken på sit indre ur. 

Hos brevduer (og andre dyr) kan man fase-forskyde klokken på det indre ur ved at ændre 

på dag/nat (lys/mørke) rytmen. Hvis overgangen mellem mørke/lys (nat/dag) 

faseforskydes 6 timer fremad, ændrer duernes bortflyvningsretninger sig i snit 90º til 

venstre. Eks.: En due slippes kl.9 morgen, hvor solen står i geografisk SØ. Duen tager 

kortet frem og bestemmer på en eller anden måde, hvor den er på kortet og derfra 

retningen mod hjemmet (som den også ved/kender hvor er på kortet). Denne retning er 

f.eks. N. Så fuglen burde lægge en kurs ind på 135º til venstre for solen(s azimuth). Men 

duens indre ur er 6 timer foran, så den tror klokken er 15 om eftermiddagen. Kl.15 ved 

duen, at solen står i SV, og den skal derfor orientere sig mod 135º til højre for solen for at 

komme N på = hjem. Men solen står i SØ og 135º til højre for SØ er mod V (270º). Den 
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6 timer fremad fase-forskudte due flyver altså væk i en vinkel på 90º til venstre for 

hjemretningen. Ret hurtigt opdager den normalt fejlen og ændrer retning og kommer 

næsten altid hjem, dog måske lidt forsinket. Fejlen opdages måske på grund af 

uoverensstemmelse med magnet-kompasset eller et eller andet i det underliggende 

landskab (det er i øvrigt et svagt punkt, at magnet-kompasset som det undertrykte 

kompas griber hurtigt ind; hvad der ikke rigtig er nogle, der har tænkt på). 

 
Figur 59: Bortflyvningsretninger af Brevduer fra området rundt om Cornell (HO) 

 

 

Dernæst kommer Wallcott ind på slipsteds-skævheder. Han omtaler det for Cornell-duer 

så velkendte sted, Castor Hill, hvor duernes bortflyvningsretninger altid er meget 

koncentrerede og ca. 80º højredrejede i forhold til hjemretningen (mod S-SSV). 

Anderledes med Jersey Hill VSV-V for Cornell, hvor duernes bortflyvningsretninger fra 

gang til gang er meget forskellige, og hvorfra duerne som oftest ikke kommer hjem. 

Wallcott forstår ikke forskellen, for han har ikke en model at sætte den i relation til. 

Han viser i øvrigt bortflyvningsretningerne fra omkring 80 slipsteder liggende rundt om 

Cornell (Fig.59, hvor HO er Cornell, og hvor pilene viser den fremtrædende orientering i 

diverse zoner), og på baggrund heraf og med brug af Wallraffs 0-akse/usikkerheds-zone 

model kan jeg komme med en godt beskrivelse/forklaring: Jeg forestiller mig to 

koordinatakser rettet mod 340º/160º og 290º/110º; den første med en smal og den anden 

med en bred usikkerhedszone. Indenfor usikkerhedszonerne er orienteringen rettet mod 

340º og 290º. Pseudo-hjemmet ligger ca. V for hjemmet svarende i position til Jersey Hill 

(Fig.60). Det er tredie gang, jeg publicerer denne model i klart sprog og på engelsk. 

Første gang var i Rabøl (1985). Anden gang på dansk og meget udførligt med mange 

illustrationer i bogen (Rabøl 1988). Endnu en gang passerer det totalt ubemærket. 

Brevdue-forskere er kun interesserede i (at promovere) egne opfattelser. 
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Figur 60: Usikkerheds-zone navigations-model til beskrivelse/forståelse af Fig.59 

 

Kenneth Able (”The neutral referee”)  
er næste mand på banen. Able fortæller (næsten stolt), at han aldrig selv har lavet så 

meget som et eneste brevdue-slip, så derfor betragter han sig selv som en uvildig 

bedømmer. Det virker også sådan. Han siger, at bevisbyrden for og imod duft-navigation 

nu hviler på de, der ikke tror på det. Pro-folket har vist nok. Nu må contra-folket (med 

W´s) i spidsen diske op med nogle mod-beviser, der er virkelig afgørende og ikke bare 

baseret i teoretiske overvejelser men i hårde facts. 

 

Som Wallcott og Wallraff forstår Able ikke, hvad PCD-en er for noget. Betegnelsen 

PCD = primary compass direction stammer fra Wallraff og hentyder til, at der for et givet 

dueslag meget ofte er en klar og signifikant tendens til bortflyvning i en bestemt retning, 

f.eks. mod ca. V som for Cornell-duerne fra Castor Hill. Dette bliver klart, når man som 

Wallraff slipper duer fra 4 kors-retninger, såsom f.eks. N, Ø, S og V. Pooler man det 

hele og afbildes som funktion af hjemretningen fås en klar gennemgående tendens til 

hjem-orientering. Pooles som funktion af N-retningen fås en klar PCD. Wallraff tror 

tilsyneladende, at dette er en fixeret retning uafhængig af navigationssystemet, der så går 

i hybrid med navigationen. Hvorfor ved han ikke. Den mest parsimone forklaring er 

dog, at det er et uundgåeligt output af 0-akse/usikkerhedszone-navigations-systemet. Det 

er således ikke en (ganske) konstant retning. For samme dueslag ændrer den sig noget 

afhængig af slip-afstand og kors-retninger. Den er mest fremtrædende for ret korte 

forflytninger, og forsvinder mere eller mindre helt for lange forflytninger. Dog ikke for 

anosmiske duer, d.v.s. duer der ikke kan bruge lugte-sansen. Dette kan forklares ved, at 

usikkerhedszonen bliver uendelig stor omkring den ene af koordinat-akserne = den, der 

er knyttet til lugtesansen. Det har jeg altsammen tidligere forklaret (Rabøl 1985, 1988) 

og ganske omhyggeligt, og absolut ingen har bemærket det, mindst af alle Wallraff. Jeg 

har talt for døve øren og duftet for nedkørte næser.     
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Rosi Wiltschko (”Die magnetische Frau Dr”) 

er næste aktør på banen. Hendes to vigtigste indvendinger er, at det rent meteorologisk 

ikke kan lade sig gøre at duft-navigere (duft-felterne/gradienterne er for ustabile og 

kortvarende). Den anden vigtige indvending er, at diverse indgreb, der skal forhindre 

duen i at lugte (såsom overskæring af lugte-nerven), påvirker duen ikke specielt men 

generelt, f.eks. nedsættes motivationen for at flyve eller flyve hjemad. Den første 

indvending kan ikke bruges ifølge Able (enig – og se i øvrigt nedenfor, Wallraff). Den 

anden passer ganske enkelt ikke. Anosmiske duer – som de kaldes – flyver væk efter 

slippet og ligeså kvikt som andre duer, og de er ikke uorienterede, men 

bortflyvningsretningerne er ofte noget forskellige fra de normale; i kors-retnings slippene 

har duerne som oftest en meget tydelig PCD, men denne afviger noget fra den normale. 

Endelig er duerne ikke i gennemsnit hjem-orienterede, og de kommer sjældent hjem. 

  

I det danske resume skriver jeg ret så dækkende ”Rosi Wiltschko kommer med en del 

indvendinger og ”modbeviser”, både af teoretisk og experimentel art, men disse er for 

lidt generelle, for lidt vægtige og delvis forkerte, så de rokker ikke afgørende ved 

betydningen af duft-navigation hos brevduer”. 

 

Rosi er også ulogisk/usammenhængende, når hun på den ene side advokerer for et 

redundant, multi-faktorielt navigations-system (hvis man forstår, hvad det betyder), 

og så på den anden side totalt be/fornægter enhver indvirkning af duft-navigation. I 

hendes redundante, multi-faktorielle system indgår naturligvis implicit magnetisk 

navigation. Det listes således ubevist - men ikke ubevidst - med ind gennem bagdøren. 

Men Rosi anno1996 har noget at se frem til: Magnet-navigatørerne har efterfølgende fået 

fornyet vind på det nærmeste storm i sejlene; det har udviklet sig til en klub med et 

eksploderende medlemstal, hvor sympatisørerne ideligt bekræfter hinanden i en opad 

stigende spiral af snak og magnet-positive fortolkninger af uklare resultater. 

 

 

Hans Wallraff (”Der olfaktorische Dr. Brieftaube”) 

Er sidste mand på banen (hvor morsom er overskriftens plat-tyskhed mon egentlig i u-

humorismens hjemland?). Wallraff er den koldsindige, dissekerende kirurg og den 

stringente ingeniør, der – tilsyneladende - overstråler alle i sin stålsatte objektivitet. I 

virkeligheden er han meget følelsesbetonet og har sine stærkt subjektive og skævvredne 

sym- og anti-patier. Han opstiller 7 vigtige tseser. Kernen i disse er, at kun visuel og 

olfaktorisk navigation er beviste kendsgerninger. 

 

Wallraff slår fast, at (passivt) forflyttede duer finder hjem ved at bruge sted-relaterede 

‖signaler‖ og ikke ved hjælp af omvendt vektor-orientering tilbage i forflytnings-

forløbet. Han siger også, at de sted-relaterede signaler stammer fra, hvad han kalder spor-

gasser i atmosfæren. Wallraff forestiller sig to til flere duft-gradienter, hvor gradienterne 

ikke forløber fra mindst mod størst koncentration for et givet duft-stof, men er ratio-

gradienter, der udtrykker forholdet mellem to eller flere duft-stoffer. Sådanne ratio-

gradienter er meget mere stabile i den turbulente atmosfære end gradienterne af de 

enkelte duft-stoffer. Hvad han ikke ved er dog, hvilke stoffer der konkret indgår i duernes 

navigations-system. I en senere afhandling (2000) viser han, at de indbyrdes forhold 

mellem seks virkeligt forekommende duftstoffer danner gradienter, der i hvert fald i 

princippet kan bruges til at navigere efter. 
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I Rabøl (2001) fabulerer jeg lidt videre og foreslår, at også trækfugle kunne tænkes 

iblandt at bruge duft-navigation. Måske leder lugten af Korkeg de Brogede Fluesnappere 

om efteråret til det nordlige Spanien/Portugal, og hvad med Mopane-uddunstninger i de 

NØ-lige Sydafrika? Der er nok af muligheder.  

 

Wallraff bringer ikke sin gamle 0-akse/usikkerhedszone model på bane. Han tror (in litt.) 

ikke mere på nødvendigheden i at bruge den. Som nævnt konstaterer han tilstedeværelsen 

af en PCD for et givet dueslag, og han opfatter den som en konstant retning fastlagt udfra 

kompas/retnings-orientering. Og han ved ikke, hvad funktionen af en PCD er. Han ser 

den ikke som en mulighed til en forståelse af noget essentielt i systemet/strategien – som 

jeg jo gør, lidt på samme måde som sjældne fugles fejl-træk kan bruges som en 

bagindgang til at forstå (sider af) det normale system.  

 

Nu her 14 år efter 1996 er Wallraff ved at blive gammel og træt og har svært ved at 

dæmme op for magnetisterne med Walker, Mora og Wiltschkøerne i spidsen. Disse 

kværner ufortrødent videre og er ikke tilgængelige for logiske indvendinger, facts og 

forsøgsresultater. Som overalt her i livet når man længst ved at være passende ufølsom 

og selv-promoverende. For mig at at se, ser Walker m.fl.  mønstre i duernes bortflyvning, 

der er at ligne med ikke-tilfældige mønstre i stjernerne og opulente fabeldyr i de drivende 

skyer. 

 

Men det kan godt være, at magnetisterne – også – har fat i noget. Hvis systemet er multi-

faktorielt (og det er det jo givetvis mere eller mindre), og hvis det kybernetiske system 

(som Wallraff 1974 kalder det) er en indtil videre uerkendt sammensmeltning af kompas-

orientering og koordinat-navigation (med 0-akser og usikkerhedszoner, förstås), ja – så 

har alle fat i ‖noget‖. Spørgsmålet er så, hvor hvordan dette ‖noget‖ er set fra diverse 

synsvinkler og i lavere dimensioner. 

 

 

39. Oversigter over geografiske forflytninger  

I det tidlige forår 2001 var jeg for første gang i mit liv på besøg hos Wiltschkøerne i 

Frankfurt i 4-5 dage. De bor 30 km væk i kurbyen Bad Homburg. Wolfgang er vokset op 

i en nærliggende landsby. Det var meget hyggeligt og provensielt. De er kendte bedste-

borgere i kurbyen. Jeg holdt et længere foredrag på universitetet, og vi snakkede meget 

sammen. Det var sjovt at opleve dem på hjemmebane. Jeg beså Rødhalse i bur. De var 

fase-forskudt fremad i kalenderen til en efterårs-motivation. Jeg beså desuden tragte med 

træk-spor hidrørende fra lav-aktivistiske fugle. Faktisk kunne man tælle sporene. 

Wolfgang talte og dikterede antallet til en studerende, der noterede ned. Det burde vel 

have været omvendt for objektivitetens skyld. 

 

I april 2001 var Kasper Thorup og jeg til RIN01-kongres i Oxford. Før og efter besøgte 

jeg kusine Jytte og husbond Ray i Swindon. Kasper forelagde vores fælles paper (“The 

orientation of migrant birds following displacements by man or wind. A survey based 

on funnel experiments”), der kom ud som Rabøl & Thorup (2001). Næste dag snakkede 

jeg om komplekset nonsense-orientering/PCD/vinkelret orientering. En stærkt ældet 

GVT Matthews hørte fjernt smilende på, men jeg fik desværre ikke talt med ham. Jeg 

burde have fortalt ham, hvor stor en indflydelse og betydning hans bog fik for min 

udvikling. Desværre blev mit indlæg ikke indleveret som manus og dermed ikke 
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publiceret. Emilio Baldaccini vimsede omkring i periferien og anbefalede mig at 

publicere noget i Italian Journal of Zoology. Det gjorde jeg så ret snart (Rabøl et al. 

2002). Anna Gagliardo gjorde et signifikant sensuelt indtryk. Det samme gjorde fräulein 

Møller fra Frankfurt. Det var min første kongres i lang tid, og blev sikkert den sidste 

nogensinde. Rabøl & Thorup (2001) er, hvad vi kaldte en ”community-wide” analyse 

(senere i Thorup & Rabøl 2007 blev den benævnt en meta-analyse).   

   

I modsætning til et foregående paper af Mouritsen (1999) medtager vi alle publicerede 

forflytnings-forsøg og ikke blot et ‖passende‖ større udvalg fra litteraturen. Desuden 

tester vi community-wide og ikke (bare) for den statistiske signifikans i det enkelte 

forsøg betragtet isoleret. Vi bruger her betegnelsen community-wide mere korrekt – og 

så at sige til den modsatte side - end gjort af Rice (1989). I princippet brugte jeg den 

samme metode i Rabøl & Rahbek (2002), når vi udtalte os om, ihvorvidt f.eks. de 29 

arter set under eet (som et community) går frem eller tilbage i løbet af den betragtede 

periode. Se ovenfor.  

 

Mouritsen (1999) tror, at det er et spørgsmål om simpelt flertal, når man skal afgøre, om 

der er en signifikant indflydelse af kompensation efter en geografisk forflytning. Hvis der 

således – det er tænkt eks. – er 30 forsøg, der viser signifikant kompensatorisk afvigelse 

fra en nul-hypotese, der siger 0 kompensation, og 50 forsøg, der ikke viser en sådan 

afvigelse og som ikke kan skelnes statistisk fra en 0-ændring (og dermed et vektor 

orienterings system), ja, så står der 50:30 til vektor orienterings modellen over 

målområde-navigations-hypotesen. Det er oven i købet statistisk signifikant med et Chi-

square test (P < 0.05 mod en forventet 40:40 fordeling). Mou laver dog ikke – skal det 

siges til hans ros – en sådan beregning, men den afspejler på udmærket vis essensen i 

hans tankegang.  

 

Nul-hypotesen (i Rabøl & Thorup 2001 og Thorup & Rabøl 2007) var: Ingen 

kompensation for en reel eller simuleret geografisk forflytning (d.v.s. en bagvedliggende 

kalender-og-kompas orientering). Undersøgelses-hypotesen var kompensation for 

forflytningen (d.v.s. en bagvedliggende navigation, vinkelret orientering e.l.). Metoden 

var først at bestemme om sample mean vektoren efter en forflytning var til den 

kompensatoriske side i forhold til enten 1) den forventede (standard)retning på 

fangststedet eller 2) i forhold til den faktisk fundne orientering i et forsøg foretaget på 

fangststedet før forflytningen. 

 

1) Den forventede efterårsorientering for Løvs fanget på Hanstholm er således – say - 

160º. Hvis Løvserne efter fangsten flyttes til Dueodde på Bornholm (d.v.s. i retning mod 

ØSØ-SØ, 125º) vil en sample mean vektor her rettet mellem (lige godt og vel) 160º og 

(næsten) 305º (d.v.s. et spæn på små 145º) være direkte kompensatorisk. Den vil 

endvidere være baglæns-kompensatorisk mellem 305º og 340º. Hvis orienteringen på 

Dueodde falder mellem 340º over N og Ø til 160º vil den være anti-kompensatorisk (på 

engelsk kalder vi det counter-comp.). Hvis den fundne orientering på Dueodde er SW 

(225º), er den således klart kompensatorisk, og hvis en kompensatorisk orientering altid 

afbildes i den højre halvcirkel mellem 0º og 180º, bliver den i dette eks. +65º (225º - 

160º). En kurs på Dueodde i 160º i dette system skal afbildes i ‖N‖ (0º). 

 

2) Hvis nu den faktisk fundne orientering af Løvs fanget tidligt på sæsonen i august er 

ØNØ-Ø (80º) ved Hanstholm, så er en SW-orientering ved Dueodde anti-kompensatorisk 
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(en kompensatorisk orientering skal ligge i halvcirklen mellem 260º over V og N til 80º) 

og skal afbildes i den venstre halvcirkel som -35º (225º - 260º). 

   

Den generelle procedure har været at undersøge om orienteringen efter en forflytning har 

været kompensatorisk både for a) det enkelte sample og b) for hele ‖samfundet‖ (hvor 

‖samfundet‖ f.eks. kan referere til ‖alle geografiske forflytninger om efteråret under en 

stjerneklar himmel‖; det ku også ha været f.eks. ‖alle simulerede forflytninger under en 

planetarium-stjernehimmel om foråret‖). 

 

Et konstrueret eks. på et sådan ‖samfund‖ kan være følgende ni samples, der alle er 

afbilled i relation til den forventede eller faktisk fundne orientering på fangststedet: -30º 

– 0.75* (n = 8), -20º - 0.35 (n = 11), +10º - 0.60* (n = 10), +20º - 0.55 (n = 8), +40º - 

0.90* (n = 4), +45º - 0.30 (n = 10), +60º - 0.70 (n = 5), +80º - 0.80* (n = 7), og 100º - 

0.30 (n = 8). Fire af disse sampler er i sig selv signifikante på 5%-niveuet (angivet med *, 

Rayleigh test). Grand sample mean vektoren er 34º - 0.77** (n = 9) og afviger signifikant 

på 5%-niveauet fra 0º (confidence interval test). Der er således for de ni sampler set som 

et ‖samfund‖ en signifikant afvigelse til den kompensatoriske side efter forflytningen. 

   

I Rabøl & Thorup (2001) er vi ikke underlagt referenters og redaktørers mere eller 

mindre rimelige kommentarer, og præsenterer i kort form alle forsøg i fire appendixer.  

Appendix 1 hedder”Man-made displacements tested under a natural starry sky”. Dem 

er der 41 af. Appendix 2 hedder “Man-made-displacements tested under a natural 

overcast sky”. Dem er der 15 af. Appendix 3 hedder ”Planetary ”displacements””. 

Dem er der 17 af. Appendix 4 hedder ”Orientation following displacement by the wind”. 

Dem er der 9 af, og de refererer til forsøg på fangststedet efter en ankomst i sidevinde.  

 

For naturlige eller simulerede forflytninger under stjernerne er der en klar og signifikant 

tendens til kompensatorisk orientering. Det er der ikke under en overskyet himmel. 

Generelt er der også tendenser til kompensatorisk orientering på fangststedet i forhold til 

ankomstvinden (App.4). 

 

Konklusionen er således, at kalender-og-kompas hypotesen ikke er tilstrækkelig til at 

forklare orienteringen efter naturlige eller i planetarium simulerede geografiske 

forflytninger. Kompensationen skyldes sandsynligvis en eller anden form for stjerne-

navigation. Det er et vigtigt resultat, fordi det for efterårsforsøgenes vedkommende 

refererer til unge, uerfarne fugle. Resultaterne er således i uoverensstemmelse med 

Perdecks forflytninger med efterfølgende responser af unge Stære. 

 

‖Publikationen‖ var meget vigtig for mig, men det var også klart, at den skulle videre-

formidles og publiceres i et rigtigt og helst så betydningsfuldt tidsskrift som muligt. Det 

lykkedes så 6 år efter med Thorup & Rabøl (2007), hvor Kasper – efter flere forsøg i 

diverse tidsskrifter - med stor faglig og politisk tæft fik en publikation ud i Behav Ecol 

Sociobiol med Wolfgang Wiltschko som faglig redaktør. Men det holdt hårdt. Samtlige 

fire referenter var af forskellige og mestendels tåbelige og usaglige grunde imod 

publikationen, men de blev dømt ude af Wolfgang, hvad der jo var pænt af ham al den 

stund, at resultaterne (og konsekvenserne af disse) ikke ligefrem var i overensstemmelse 

med hans tro på ungfuglenes orienterings-system. Men det kostede også nogle 

indrømmelser og udeladelser, bl.a. App.4 i Rabøl & Thorup (2001) samt 13 upublicerede 

forsøg af undertegnede (de står nu som dokumentet Forflytning på min hjemmeside og 

viser som ‖samfund‖ kompensatorisk orientering, dog ikke helt signifikant). 
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Kasper var meget stolt, da publikationen kom i hus. Det havde han også grund til. Det er 

fagligt og socialt farligt at samarbejde med en afviger som mig. Mine følelser var mere 

blandede og præget af udmattet vrissenhed: hvorfor helvede sku det være så besværligt. 

Jeg synes, at de klare resultater og budskabet blev bragt for nedtonet, og artiklen er da 

også senere forblevet stort set urefereret. Ikke mindst af Wiltschkøerne. 

 

I Thorup & Rabøl (2007) tester vi ikke bare for en kompensatorisk afvigelse fra en 

uændret orientering efter forflytningen. Vi ser også på, hvad der beskriver bedst: 1) 

Dette, 2) navigation mod et mål(område) 1000 km. fremme i trækruten, eller 3) 

navigation mod vinterkvarteret. Metoden desangåendes er ikke detail-forklaret eller 

eksemplificeret i artiklen, men det er gjort udpenslet og med eksempler på min 

hjemmeside under headingen Displacement2. Jeg vil vædde på, at hverken Wolfgang 

eller de 4 referenter har forstået indholdet og styrken i proceduren, men der var ingen, der 

brokkede sig over metoden i deres kommentarer; man sku jo nødig fremtræde uvidende. 

Det er bare endnu et eks. på den generelle uduelighed blandt referenterne; de er ikke 

fagligt og konstruktivt kritiske men stort set alene ukvalificerede smags-dommere. 

  

I Displacement2 er yderligere omtalt og diskuteret 1) begrebet pseudo-navigation, 2) 

validiteten af test under en stationær planetarium-‖stjernehimmel‖ og den simple ‖16-

stjerne-himmel‖, samt 3) den mulige indflydelse på den celestielle navigation af tidsskift 

i det ‖indre ur‖. Disse afsnit burde naturligvis have været med i artiklens diskussion men 

blev strøget af plads- og publikations-accept-hensyn.  

 

Min noget forskruede foragt (i Displacement 2) for flertallet af med-forskere giver under 

2) anledning til følgende kommentar: ”Pseudo-navigation should mostly be considered a 

possible (theoretical) experimental artefact or as a useful pseudo-phenomenon for people 

who for some reason or another are sceptical about star-navigation”. Det er ikke en 

bemærkning, som jeg har grund til at være særlig stolt af, men måske nok en forståelig 

reaktion efter de mange år alene derude i den mørke stjernenat. 

 

Under 3) og med henvisning til Mouritsen og Larsen (2001), der testede en gruppe 

Brogede Fluesnappere under en stationær Steno planetarie ‖stjerne-himmel‖, kom der 

følgende kommentar: ”The question is - - whether a stationary ”stellar sky” out of 

rotational phase with the local starry sky is percieved by the birds as a longitudinal 

geographical displacement”. Iøvrigt er jeg ret irriteret på Henrik som endnu engang 

(formentlig uden at Larsen vidste det) bruger urefereret, vigtigt materiale fra en af mine 

publikationer (Rabøl 1997). Det er bare for meget med denne Mou. 

 

 

 

40. De klassiske vektor orienterings forsøg 

I hvert fald den første af disse to undersøgelser betragtes som en eksperimentel 

konfirmation af de unge Stæres kalender-og-kompas orientering i Perdecks (1958) 

klassiske forflytningsforsøg. Problemet er bare, at ‖beviserne‖ (altså data-behandlingen 

og tolkningerne) for et simpelt retnings-skift i kompas-orienteringen fra SV først på 

efteråret til SSØ sidst på efteråret ikke dur. Det kan pilles fra hinanden. 
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Gwinner & Wiltschko (1978) 

omhandler indendørs forsøg med unge Rødhalse testet i Frankfurt-bure. Antallet af 

forsøgsfugle var fra 10 til 19 i de fire efterår 1972-75, og der blev lavet flere til mange 

forsøg med de enkelte fugle i efterårets løb. Artiklen fremtræder forsigtig og ydmyg, men 

det er jo nemt nok at give nogle formelle indrømmelser, når man har overskudet og er 

mere end overbevist om, at resultater og tolkning er klare og ligetil. 

 

I Rabøl (1985, 1988) viser jeg, at der er alt for stor heterogenitet mellem de fire efterår 

til, at materialet kan pooles og betragtes under eet: I tre efterår med mange forsøg først på 

sæsonen er orienteringen (syd)vestlig, medens den i efteråret 1975 med mange forsøg 

sidst på sæsonen er (syd)østlig. Når man så pooler det hele og ser på orienteringen i de to 

sub-sampler før og efter 1 oktober, ja - så fremkommer der et spuriøst skift i 

orienteringen fra SV til SØ. Hvis man ikke pooler det i to sub-sampler men ser på 

retnings-udviklingen som funktion af årstiden i de fire efterår separat og evt. også 

sammenlagt, er der ikke et brat skift (i overensstemmelse med trækrute-forløbet) fra SV-

orientering før 1 okt. til SØ-orientering efter 1 okt. (se nedenfor). 

 

Første halvdel af dokumentet Gwinner2 på min hjemmeside er en ny analyse på det 

gamle data-materiale (Gwinner & Wiltschko 1978) reduceret fra 404 til 300 forsøg. 

Reduktionen skyldes kassation af forsøg med ringe aktivitet og/eller meget lav 

concentration. Gwinner2 er en udvidelse af, hvad jeg tidligere har skrevet og 

kommenteret i Rabøl (1998b). 

 

Udover ovennævnte heterogenitet er der det generelle problem, at et (mere eller 

mindre skævt/filtreret) mønster på populations-plan bruges til at forklare en proces 

på individ-plan. Dette er i øvrigt typisk for Wiltschkøerne. 

 

G&W kommer tilsyneladende ud over heterogeniteten mellem årene ved at fokusere på 

de 12 individer, der har bidraget med mindst 5 forsøg i både august/september og fra 

oktober og fremad. De to grand mean vektorer er her 223º - 0.32 og 125º - 0.40. Ingen af 

de to er statistisk signifikante, men retningerne er – stort set - de forventelige følgende 

vektor-orienterings modellen. 

 

Jeg har i mit materiale på 300 forsøgsnætter set på de 13 fugle, der bidrager med mindst 

3 forsøg både tidlig og sen efterår. Mine to grand mean vektorer ligner ikke uventet 

G&W´s meget: 255º - 0.48* og 161º - 0.53*, men igen – j.v.f. bemærkningerne om et 

mønster på et højere plan som forklaring på en proces på et lavere plan – kun en eller to 

ud af 13 fugle skifter rent faktisk fra ca. SW til ca. SSE.  

  

Ser man nøjere på materialet i de enkelte efterår – og her har jeg brugt både traditionel 

cirkulær afbildning og femte ordens polynomisk regression på sinus og cosinus til 

orienteringen som funktion af datoen – når man frem til, at resultaterne ikke kan tolkes 

som udslag af den simple vektor-orienterings model. 

 

I 1972 skifter orienteringen fra SV midt i august til lidt N for V først i oktober, og derfra 

til SØ midt i november. 

 

I 1973 starter orienteringen midt i august i SSØ, så svinger den mod VNV til sidst i 

oktober og derfra tilbage sydover i SSØ sidst i november. 
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Figur 61: Havesanger-orientering i tre fortløbende perioder af efteråret 1972 

 

 

 
Figur 62: Havesanger-orientering i fire fortløbende perioder af efteråret 1975 

 

 

I 1974 slutter forsøgene i starten af oktober, men inden da ser vi et skift fra VSV midt i 

august til NNØ midt i september og så modurs tilbage til SSØ først i oktober. 
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I 1975 startes med ØSØ over midten af august medurs til VNV midt i september og 

derfra modurs til NNØ og tilbage igen medurs til ØSØ midt i december.  

 

På Fig.61 viser de tre cirkelfordelinger for de individuelle middelretninger pr. nat i 1972, 

hvor A er august indtil 20 sep., B 21 sep. til 10 okt. og C fra 11 okt. og fremad. 

Forsøgene i 1975 er vist på Fig.62, hvor C betyder 11 okt. til 20 nov. og D fra 21 nov. og 

fremad. A og B er som i 1972. 1972 og 1975 er de to år med flest forsøg. 

 

For at beskrive/forstå – både de enkelte år og samlet (se f.eks. 1975A i ovenstående 

figur) må vi formentlig over i noget kors-akse orientering. Der er intet, der tyder på, at 

navigation er indblandet, og det er vel heller ikke så underligt: Der var ingen muligheder 

for celestiel navigation (indendørs forsøg), og det anvendte Frankfurt-bur er formentlig 

mindre egnet til demonstration af navigation end en tragt (bevægelses-mønstret på de 

radierende siddepinde er mere tvetydigt/støjende end opspring i en tragt).  

 

 

Beck & Wiltschko (1988) 

Er den anden halvdel af Gwinner2. Det drejer sig om tre grupper af unge tyske Brogede 

Fluesnappere testet i tragte og indendørs i Tyskland hele efteråret. 

 

Den første gruppe (1) opholder sig og testes i det lokale magnetfelt i Frankfurt hele 

efteråret. 

 

Den anden gruppe (2) udsættes for fire forskellige magnetfelter i efterårets løb. Først 

(indtil 20 sep.) på Frankfurts inklination og intensitet (66º, 0.46G), så en position (til og 

med 10 okt.) svarende ca. til Gibraltar (52º, 0.42G), dernæst (indtil 5 nov.) en position i 

NV-Afrika (35º, 0.39G), og slutteligt ca. i vinterkvarteret ved Guinea-bugten 

(10º/0.32G). 

 

Den tredie gruppe (3) udsættes hele efteråret for 35º/0.39G, altså NV-Afrika. 

 

Der data-behandles nu således, at man ser på sample-orienteringen for alle tre grupper i 

de fire perioder nævnt under (2). 

 

B&W skæv-betragter efterfølgende deres resultater under henvisning til at gruppe (3) er 

uorienteret – men det er den ikke. Den er signifikant NV-orienteret om end med ringe 

koncentration. Det er derfor uheldigt, at (3) kasseres for yderligere betragtning. (1) og (2) 

er normal-orienterede (SSV) indtil 10 okt. (2) fortsætter med at være signifikant 

orienterede (SØ) i de sidste to perioder. (1) er her uorienteret – siger B&W, men en 

anden fortolkning er, at orienteringen bliver bimodal NNV/SSØ (flest i NNV). 

 

B&W fortsætter med en af de sædvanlige, for tidlige over-fortolkninger: I modsætning 

til Havesangeren (Gwinner & Wiltschko 1978) skal den Brogede Fluesnapper holdes og 

testes under de magnetiske forhold som den gennemløber under normaltrækket. Her 

tages der ikke hensyn til, at de to arter er testet forskelligt (bur contra tragt), eller den 

mulige stokastiske variation. B&W mener også (i hvert fald senere), at 35º/0.39G for 

gruppe (2) optræder som en slags positions-markør, der fortæller fuglene, at der skal 

skiftes kurs fra SSV til SØ. 
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For mig at se, kunne den NV-lige orientering i både (1) og (3) henvise til vinkelret 

orientering – måske udløst af de magnetiske forhold der blev testet under. Under alle 

omstændigheder er B&W for tidligt ude med deres fortolkning. Der skal flere forsøg til, 

før der kan generaliseres så meget.   

 

Afrundende kan man måske sige, at de to forsøg på et ikke-operationelt plan beskrives 

nødtørftigt af kalender-og-kompas hypotesen. Men dette er ikke nogen tilfredsstillende 

indsigt for kalender-og-kompas tilhængerne.  

 

 

 

41. Det ny-klassiske vektor orienterings forsøg 

Dette forflytnings-forsøg fra det vestlige til det østlige USA overspringer alle mine 

forflytningsforsøg kulminerende med Thorup & Rabøl (2007) og bomber udviklingen 

tilbage til Perdeck.  

 

Der er dog klare problemer med dette salonfähige forsøg, der mangler en bredere 

diskussion af 1) resultaterne i relation til Thorup & Rabøl (2007), samt 2) 

begrænsningerne i metoden (stor initial vindddrift samt efterfølgende kortvarige 

dæknings-range). Det følgende er taget uoversat fra min kommentar i filen Elfalcon. 

 

―White-crowned Sparrows Zonotrichia leucophrys gambelii were trapped on migration 

in September at Sunnyside, WA and transported 3700 km (in the direction of about 100) 
to Princeton, NJ. 

  15 ad. and 15 juv. were displaced and released within a few days with a radio-

transmitter on the back. 

  The sample mean vectors of the directions towards the first positions more than 5 km. 

away from the release sites were 221 - 0.698*** (n = 8) for the adults and 135 - 

0.631** (n = 9) for the juveniles. 

  The corresponding figures of the last observed positions more than 25 km. away were 

252 - 0.931*** (n = 8) for the adults and 192 - 0.99*** (n = 9) for the juveniles. 

  Certainly, this looks like a repetition of Perdecks Starlings (at least the displacements to 

Switzerland, P 1958): Adults orienting towards the migratory route/wintering area and 

juveniles orienting in the standard direction, i.e. the adults compensate/navigate whereas 

the juveniles are not compensating but only display simple clock-and-compass 

orientation. 

  Not discussed by the authors is that the juveniles seemingly are in a process shifting 

clockwise with increasing distance from the release site, and we lack the directions for 

the last migratory segments/steps recorded. We are also lacking positions for greater 

distances and longer times. In conclusion, for me, it looks like the juveniles perhaps 

compensate at least to some degree, but certainly much less and delayed compared with 

the adults. 

  Thorup et al. remark that ‖it may be that our juvenile birds were displaced outside the 

maximum range of their map under construction‖. This is an at least potentially wise 

consideration. Perhaps the juveniles birds had compensated for a smaller E-ward 

displacement, say 500 or 1000 km - and perhaps the adults had not compensated for such 

a smaller displacement. Clearly, we need more displacements before the finding and 

conclusions of Thorup et al. should be generalized. 
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Thorup et al. mention two papers of Munro et al. (1997a, 1997b):‖A navigation system 

presumed to be based on experience has also been shown in caged adult migrants‖. 

However, not mentioned is the cage/funnel experiment of Rabøl (1981) where adult 

Robins displaced from Denmark to Canary islands were not compensating the 

displacement, whereas the juveniles did so (at least partly). Neither mentioned is another 

experiment (Rabøl 1993), where adult Pied Flycatchers (displaced from Denmark to 

Kenya) were only partly compensating, and if anything compensated to a smaller degree 

than the juveniles.. 

 

Thorup et al. are reasonable open for the possibility that juvenile birds are able to 

perform more than just simple clock-and-compass orientation, and the following 

sentence has my support: ― - - conducting experiments in wild, unrestrained birds is 

necessary to test the results from captive experiments that suggest that even migratory 

juvenile migrants may be able to correct for displacements‖.   

  Clearly, Thorup et al. consider radio-tracking of ―wild, unrestrained‖ birds as superior 

to cage-experiments (―—a recent review documented a number of effects that could 

potentially confound the orientation response in ―Emlen funnel‖ experiments compared 

with free-living birds‖. Apart from the nonsense constellation of ―documented‖ and 

―potentially‖ up cite (signalling theoretical considerations more than real facts), the two 

methods should not be considered as alternatives but as supplementary to reach a 

comprehensive understanding of the processes/system. Caged bird can be manipulated in 

various ways not possible in free-flying birds, and also the free-flying birds of Thorup et 

al. are not totally unrestrained (possible interference from the radio-transmitter – and 

the treatment, of course). 

 

Et finalt gæt ku være, at ungfuglene drifter mere – og især i starten - end de gamle fugle i 

de fremtrædende vestenvinde (?) i slip-perioden. Der mangler basale oplysninger om 

vinden. 

 

Overordnet mener jeg, at disse kort-distance radio-trackings med hensyn til at vinde 

indsigt i træk-orienterings-systemet nok ikke er bedre – måske tværtom - end tragt-forsøg 

efterfølgende i hvert fald nogle timers eksponering i fritstående bure forud. 

 

 

 

42. Prisme-forsøg 

Som bekendt har vi mennesker ikke mulighed for at ændre på den naturlige 

stjernehimmel – og dog. Ser man op på stjernerne gennem et vandret holdt prisme, så 

‖tipper‖ stjerne-himlen nedad mod den tynde ende af prismet. Så rent faktisk har man 

herved en mulighed for at lave en simuleret breddegrads-forflytning (hvis fuglene 

bestemmer en breddegrad ud fra Nordstjernens højde over horisonten). 

 

Allerede i 1975 lavede jeg sådanne indledende prisme-forsøg på Chr.ø. Der blev anbragt 

vandfyldte plexiglas-prismer med den tynde ende mod S (forår) eller mod N (efterår) 

ovenpå tragtene. Disse forsøg er omtalt på min hjemmeside i filen Prisme2 – sammen 

med andre prisme-forsøg fra efteråret 2007 på Chr.ø. Yderligere prisme-forsøg blev 

foretaget på Chr.ø i efteråret 2008 (filen prism-experiments 2008 på min hjemmeside). 
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Det prisme jeg brugte, var 40 gange 40 cm på fladen og med vinkel på 12º. Fyldt med 

vand tippede prismet himlen med en vinkel på 4º, svarende til en geografisk forflytning 

mod S fra Chr.ø til grænsen mellem Polen og Tjekkiet (Fig.63 til venstre). Set med det 

menneskelige øje, så stjerne-himlen gennem prismet helt naturlig og ikke-forvrænget ud. 

 
Figur 63: Til venstre prisme-fugl i tragt ser tipning af stjernehimlen 4º mod S. Til højre prisme-

forsøg i efteråret 1975. Den øverste figur viser orienteringen uden prisme af kontrollerne, og den 

nederste prisme-fuglene i opstillingen til venstre 

 

 

I efterårs-forsøgene 1975 havde jeg helt gennemgående brugt en kontrol-gruppe, der så 

stjerne-himlen som den var, og så en prisme-gruppe, der så en stjerne-himmel svarende 

til en position 4º mod S. Lang-distance trækkere blev testet mellem 1 og 9 sep. 

Kontrollerne viste 218º - 0.277 (n = 35), medens prisme-fuglene var signifikant NNØ-

orienterede (18º - 0.387**, n = 44). Selv om kontrollerne ifølge Rayleigh-testet var 

uorienterede, var deres middelretning dog i god overensstemmelse med den forventede 

(Fig.63 til højre). Så det lignede overfladisk betragtet stjerne-himmel navigation mod et 

målområde beliggende mellem Chr.ø og 4 breddegrader S herfor. Men prisme-

orienteringen tyder nu mere på omvendt orientering i forhold til en normal-trækretning 

(et navigatorisk respons burde have været ca. NNV-rettet). En helt anden fortolkning 

kunne være, at der var tale om et taxisk respons mod den tynde ende af prismet, der jo 

vendte N på. For denne sidste fortolkning var udfaldet af to forårs-forsøg i 1975, hvor 

prisme-fuglene blev testet uden stjerner på himlen. Begge gange var der en meget 

signifikant S-orientering (mod den tynde ende; det var forår), medens kontrollerne viste 

noget andet. Disse forsøg blev dog foretaget under et mindre og delvis bemalet prisme, så 

de er sikkert ikke ganske sammenlignelige. 

 

Jeg var dog overbevist om validiteten og betydningsfuldheden af mine efterårs-forsøg og 

indsendte i mit ungdommelige overmod et manus til tidsskriftet Science. Artiklen blev 
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kasseret. Jeg kan ikke huske grunden, men det var ikke, fordi man nærede taxiske 

mistanker om et tynd-ende respons af prisme-fuglene. Der var ingen faglige indvendinger 

kun forsigtig afstandtagen. I disse post-Sauerske tider var både den sunde og den usunde 

skepsis mod processen stjerne-navigation meget stor. Og det gælder jo stadigvæk. 

 

I 2007 startede jeg med at lave nogle prisme-forsøg med Afrika-trækkere ved 

solnedgangstide i slutningen af august. Nogle gange var det overskyet; andre gange var 

der en synlig solnedgang. De tynde ender af de fire prismer var vendt mod N, Ø, S og V. 

Hvis der ikke var en tynd-ende taxi burde kombinationen af de fire orienteringer pooled 

i forhold til den tynde ende give et uorienteret sample. Og sådan faldt det ud; sample 

mean vektoren var 246º - 0.273 (n = 14). I forhold til geografisk N var samplet af de 

samme fugle orienteret mod 210º - 0.211 (n = 14). Kontrol-fugle (i forbindelse med 

andre forsøg) testet de samme aftener viste 219º - 0.398 (n = 17). 

 

Ligeledes med Afrika-trækkere lavede jeg fire forsøg i første halvdel af september 2007 

under stjerneklare betingelser om natten. Her var den tynde ende i N for alle fire 

prismer (som i 1975-forsøgene). Kontrollerne var SØ-orienterede (134º - 0.350, n = 11), 

medens prisme-fugle var signifikant orienterede i retning af den tynde prisme-ende i N 

(339º - 0.729**, n = 10). 

 

Der blev også i første halvdel af sep. lavet lignende syv stjerne-nætters forsøg med 

mellem-distance trækkeren Rødhals. Kontrollerne var signifikant orienterede i 

normaltrækretningen (201º - 0.583***, n = 37), medens orienteringen af prisme-fuglene i 

forhold til den tynde ende i N var bimodal NØ/SV (32º/212º - 0.398*, n = 20). 

 

Sammenholder vi aften- og nat-forsøg (uden og med stjerner, henholdsvis) kan de 

forsigtigt tolkes som en indikation på stjerne-navigation. 

 

I efteråret 2008 fortsætter jeg med prisme-forsøg på Chr.ø og nu på den måde, at fire 

fugle pr. stjerne-nat testes under prismer, hvor den tynde ende vender mod N, Ø, S 

og V, henholdsvis.  

 

Som for aften/solnedgangs-forsøgene i 2007 er den ureflekterede nul-hypotese, at 

uanset om fuglene stjerne-navigerer eller ej, så bør det resultere i en concentration på tæt 

ved 0 for de fire fugles kombinerede orientering i retning mod den tynde ende. I 

virkeligheden havde jeg ikke forstået det problematiske ved en sådan test-procedure. 

Problemet er kombinationen af stjerner og prisme-udretningerne mod N, Ø, S og V. 

  

Men lad os først se på resultaterne.   

 

Der testes Afrika-trækkere tre nætter og orienteringen er 229º - 0.484 (n = 10) i forhold 

til N, og bimodal 81º/261º - 0.397 i forhold til den tynde prisme-ende (beregnes den 

unimodalt fås 33º - 0.380). 

 

Fem nætter med Rødhals giver 225º - 0.345 (n = 17) i forhold til N og 348º - 0.339 i 

forhold til den tynde prisme-ende. 

 

Kombinerer vi de to grupper fås henholdsvis 227º - 0.396* (n = 27) og 6º - 0.328 

(Fig.64, hvis vi bruger V-testet er denne sidste signifikant ‖N‖-orienteret, hvor ‖N‖ = 

retningen mod den tynde prisme-ende). 
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Figur 64: Prisme-forsøg i efteråret 2008. Den tynde prisme-ende vendt mod N, Ø, S eller V (lige 

mange forsøg i hver). Til venstre orienteringen af kontrollerne, og til højre prisme-fuglene, der viser 

en svag tynd-ende taxi 

 

 

9 ud af 27 fugle viste ”meget lille” aktivitet (formentlig under 10 opspring i tragtene). 

For disse 9 fugle var samplet orienteret som følger: 252º - 0.296 i forhold til N og 28º - 

0.671* i forhold til den tynde prisme-ende. For de 18 øvrige med en aktivitet på mindst 

”lille” var orienteringen henholdsvis 219º - 0.465* og 285º/105º - 0.283 (eller 331º - 

0.220, hvis udtrykt unimodalt). Så det ligner en tynd-ende reaktion for de helt lave 

aktiviteter, medens fugle med større træk-aktivitet ikke viser noget sådant. 

 

For at forstå det underliggende orienterings/navigations-system ses på to forskellige 

scenarier. I begge er der stjerner på himlen, og den tynde ende i de fire prismer er vendt i 

de fire kardinal-retninger: 1) Stjerne-navigation; 2) ikke stjerne-navigation (her 

kompas-orienterer fuglene alene i normaltrækretningen i kombination med en tynd-ende-

taxi). 

1) Fuglene i tragten med tynd ende mod S føler sig displaced 4º mod N og viser 

koncentreret S-orientering (160º, 180º, 180º. 200º) mod et mål mellem Chr.ø og 

Polen/Tjekkiet. Fuglene i tragten med den tynde ende mod N føler mestendels en 

forflytning mod S: Det kommer ud som 340º, 0º, 20º, 180º. Fugle i Ø- og V-tragtene 

føler sig på Chr.ø position og kommer begge ud på 140º, 170º, 190º, 220º. I forhold 

til geografisk N fås nu en to-toppet orientering mod S 180º/0º - 0.720*** (n = 16). I 

forhold til den tynde tragtende i ‖N‖ bliver det 0º - 0.360 (n = 16). 

2) Her laver fuglene et fifty fifty kompromis mellem at orientere sig i 

normaltrækretningen mod SV og gå mod den tynde prisme ende. Fuglene i tragten 

med den tynde ende mod S viser 180º, 195º, 210º, 225º. Fuglene i tragten med den 

tynde ende mod N spreder mere: 225º, 270º, 315º, 0º. Fuglene i tragten med den 

tynde ende mod Ø viser 90º, 135º, 180º, 225º, og endelig fuglene i tragten med den 

tynde ende mod V: 225º, 240º, 255º, 270º. Afbilled i forhold til N bliver 

orienteringen 225º - 0.567** (n = 16), og i forhold til den tynde ende i ‖N‖, 0º - 

0.567**. 

 

Resultaterne af forsøgene tyder på, at der er en ret svag tendens til orientering mod den 

tynde prisme-ende, men vi kan ikke vide, om styrings-systemet er kompas-orientering 

eller stjerne-navigation. Prisme-forsøg under en overskyet himmel (stjerne-løs) himmel 

skal give dis-orientering i forhold til den tynde ende. Og det ses mestendels også. Men vi 

kan vanskeligt slutte videre herfra til forholdene under en stjerneklar himmel, og under 
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sådanne betingelser kan man ikke skelne mellem de to systemer som skildret ovenfor 

under 1) og 2). 

 

Ser vi på 1975-, 2007- og 2008-forsøgene under eet er min konklusion, at der er ret klare 

tendenser til (forsøg på) stjerne-navigation og/eller omvendt orientering, men der er 

måske også – især for svage aktiviteter – en mulig tendens i sig selv til en tynd-ende taxi 

men det kan også være et stjerne-navigatorisk respons for det ses især i de N- og S-

vendte prismer i 2008-forsøgene.  

 

Måske sku man lave en masse stjerne-forsøg med de tynde ender mod Ø og V. Det er 

nemlig vanskeligt at forestille sig navigatoriske responser, som er meget forskellige i 

disse to opstillinger (begge bør være ca. normal-orienterede), men hvis de begge viser 

tynd-ende orientering, så er det et tegn på, at det ikke er navigatoriske responser i forhold 

til stjernehimlen. 

 

For det foreliggende materiale i 2008 er sample mean vektoren i forhold til tynd-ende for 

de Ø-vendte prismer 100º - 0.342 (n = 6), og for de V-vendte 351º - 0.383 (n = 7). 

Sammenlagt er orienteringen i forhold til N 231º - 0.297 (n = 13). Der er her nogen 

forskel mellem Ø- og V-vendte prismer, henholdsvis 190º - 0.342 (n = 6) og 261º - 0.383 

(n = 7). Konklusionen er, at der er meget lidt, der tyder på en tynd-ende taxi. 

 

 

Sammenfatning: 

Den logiske start er naturligvis at bruge en kontrol-gruppe og en exp.s/prisme-gruppe, 

hvor fuglene tragt-testes en stjerneklar nat, og hvor prismet – hvis det er efterår – 

breddegrads-forskyder stjernehimlen 4º mod S. 

 

Næste skridt – hvis der fås hel eller delvis N-orientering for exp.s - er så at undersøge for 

en tynd-ende taxi, fordi den tynde prisme-ende er rettet mod N. Man kan forestille sig, at 

der kommer mere lys ind her, men også et tippet synsfelt, der hælder mod N. 

 

Man kan teste en overskyet a) dag eller b) nat, eller c) ved solnedgangstide, før der 

kommer stjerner på himlen. I a) er en evt. aktivitet næppe styret af en træk-motivation. I 

b) bliver det måske for mørkt, og det dæmper træk-aktiviteten – måske så meget, at der 

sker for lidt. I c) er der (formentlig) træk-motivation til stede, og der er lys nok til pæn 

aktivititet. 

 

Hvis der ikke ses en tynd-ende taxi i a), b) eller c), bør der stadig undersøges for noget 

sådant under en stjerneklar himmel – fordi en tynd-ende taxi måske først (af den ene eller 

anden grund) kommer frem her. 

 

Det forekom mig, at det bedst kunne testes med 4 prismer, hvor den tynde ende var vendt 

mod N, Ø, S og V, henholdsvis. Forventningen var her en r = 0 for en retnings-fordeling 

med den tynde ende som retnings-reference. Da jeg ikke – altid - fandt dette, fandt jeg 

også en mulig forklaring, at sample mean vektoren var N-rettet – både hvis der blev 

stjerne-navigeret og hvis der ikke blev. 

 

Det ender så op med en ide om at undersøge orienteringen alene under Ø- og V-vendte 

tynd-ende prismer; her er der ikke latitude-forskelle mellem de observerede stjernehimle. 

Hvis ikke standard-retningen et stik S, men f.eks. SSV undersøges måske bedst under 
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prismer med tynde ender mod henholdsvis VNV og ØSØ (men de vil – måske for 

fuglene – fremtræde lidt latitude-forskellige? 

 

Det er fristende at sammenligne disse forsøg med Phillips`s og Boles/Lohmann`s forsøg 

med salamandre og langustere. Her viser inklinationsskift på 2º meget tydelig, modsat 

rettet orientering, men om der (også) her er tale om et navigatorisk respons eller blot 

omvendt orientering i et kompas system er (heller) ikke klart. 

 

 

 

43. Generelt om kompas-konflikt forsøg 

Mine første kompas-konflikt forsøg med stort set homogene magnetfelter af samme 

styrke og inklination som jordfeltet lavede jeg i 1999 – d.v.s. min speciale-student Lars 

Bardtrum lavede dem under min supervision. 

  

En kompas-konflikt opstår, når man ændrer indstillingen af et eller flere kompas-

referencer, så der kommer uoverenstemmelse mellem kompasserne med hensyn til 

udretningen af verdenshjørnerne. 

 

De fire vigtigste kompasser, som man ved eller regner med, at trækfugle kan bruge til at 

fastlægge deres trækretning i forhold til, er 1) magnet-kompasset, 2) stjerne-

kompasserne, 3) sol-kompasset og 4) solnedgangs/solopgangs-kompasset. De kan alle 

manipuleres/ændres på. 

 

Ved hjælp af et kunstigt magnetfelt, der går i hybrid med jordfeltet, kan man skabe et 

resulterende magnetfelt med en anden magnetisk vektor end jordfeltets. Det er ret let 

ved hjælp af et par såkaldte Helmholtz-spoler at skabe et kunstigt homogent magnetfelt 

mellem spolerne, der er stort nok i sin midte til at rumme et fuglebur eller en 

orienterings-tragt. Den magnetiske vektor kan udtrykkes ved sin styrke (total-intensitet) 

og hældning (inklination). Den kan også udtrykkes ved sin lodrette og vandrette vektor-

komposant, og sidstnævnte peger mod magnetisk N. Under anførsel af Wiltschkøerne har 

der været en delvis gennem forsøg og erfaring underbygget tradition for at mene, at det 

resulterende magnetfelt skal være 1) meget homogent, og 2) af ca. samme styrke 

(indenfor plus/minus 20-30%) som jordfeltet for at fuglene umiddelbart kan orientere sig 

efter det. Efter nogen tid kan fuglene vænne sig til en svagere eller stærkere feltstyrke og 

derefter igen orientere sig på rette vis, d.v.s. i normaltrækretningen. Denne formening er i 

virkeligheden svagt underbygget og stammer primært fra forsøg med Rødhalse i 

Frankfurt-bure. Testes fuglene i tragte er der tilsyneladende en meget kortere 

tilvænningstid, og måske er en sådan slet ikke nødvendig (i hvert fald for mindre 

ændringer, say +/- 50%). Wiltschkøernes formening bygger på, at koncentrationen af 

sample mean vektoren bliver mindre og statistisk insignifikant, og – i mindre 

udstrækning – på at middelretningen af samplet afviger fra standard retningen. Men som 

sædvanlig ved Wiltschkøerne ikke rigtig, hvad det er, som de med vanlig hurtighed 

generaliserer ud fra. 

 

I de kompas-konflikt forsøg som jeg og Lars har foretaget, er der frembragt en 

resulterende magnetisk vektor af samme styrke og inklination som jordfeltets, hvor den 

vandrette komposant og dermed magnetisk N har peget i retning af geografisk Ø og/eller 

geografisk V. De første af disse forsøg stammer som nævnt fra 1999, hvor magnetisk N i 
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det resulterende felt blev drejet mod geografisk V (eller 250º, se nedenfor). Fra og med i 

2001 har jeg altid i halvdelen af felterne (d.v.s. fire) drejet magnetisk N mod geografisk 

V og i den anden halvdel (andre fire felter) mod geografisk Ø. 

  

Generelt har fuglene i mine forsøg stået i bur to og to indenfor de drejede felter i fra 

nogle timer op til flere uger forud for tragt-testet, der også har fundet sted indenfor de 

drejede felter. Næsten alle andre forskere har først i test-situationen udsat fuglene for det 

drejede felt. Fordelen ved at magnet-dreje halvdelen mod geografisk V og halvdelen mod 

geografisk Ø er symmetrien i den samlede gruppe på otte fugle/retninger. Det er nemt at 

vise og indse – se Rabøl (2010) – at hvis orienteringen er fastlagt af et celestielt kompas 

(og dermed retningsgives i forhold til geografisk N) og gruppen af fugle orienterer sig i 

omtrentlig samme retning – say SV – så vil orienteringsmønstret (Fig.65) afbilled i 

forhold til geografisk N fremtræde en-toppet med toppen i SV, medens det afbilled i 

forhold til magnetisk N vil fremtræde to-toppet med NV-toppen bestående af de fire 

fugle fra V-gruppen (de sorte prikker) og SØ-toppen af de fire fugle fra Ø-gruppen (de 

hvide prikker). Hvis orienteringen derimod er fastlagt som SV i forhold til magnetisk N, 

så vil orienteringen afbilled i forhold til geografisk N fremtræde to-toppet med V-

gruppen i SØ-toppen og Ø-gruppen i NV-toppen. Ved hjælp af denne procedure 

introduceret og – i al beskedenhed - gennemskuet af J. Rabøl råder man derfor over et 

meget stærkt redskab til at vise, om orienteringen er fastlagt i forhold til magnet-

kompasset eller til et af de tre andre kompasser (benævnt 2), 3) og 4) oven for) relateret 

til geografisk N. Den mulighed har man ikke, hvis man som andre forskere ‖kun‖ 

forskyder magnetisk N i én anden geografisk retning (i reglen geografisk Ø eller 

geografisk V). Hvis både det ene og andet kompas har betydning men i uens grad, har 

man også ved hjælp af min procedure mulighed for at beregne, hvor meget de hver for 

sig betyder (se nedenfor i forbindelse med forsøgene på Endelave i 2001-2002). 

  
Figur 65: Orientering i forhold til geografisk N (til venstre) og magnetisk N (til højre), når stjerne-

kompasset fuldstændig dominerer magnet-kompasset 

 

 

Den nordlige stjernehimmels omdrejningspunkt ligger – pr. definition – i stik 

geografisk N og Nordstjernen (Polaris) ligger (tilfældigvis i øjeblikket) meget tæt ved 

dette punkt. Skuer man om natten op mod Nordstjernen, ser den gennem længere tid 

tålmodige observatør stjernehimlen dreje rundt om Nordstjernen i retningen mod uret 

med én omdrejning i døgnet (eller rettere én omdrejning på 23 timer og 56 minutter, for 

stjernedøgnet er 4 minutter kortere end soldøgnet og i løbet af eet år indhenter 

stjernehimlen så at sige solhimlen med én omdrejning). Stjerne-kompasset peger altså 

mod geografisk N, og da den naturlige stjernehimmels N-retning ikke eller kun 
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vanskeligt kan manipuleres rent optisk (ingen har hidtil forsøgt det), så kan man kun 

ændre på reference-retningen stjerne N i et planetarium, hvor omdrejningspunktet ikke 

befinder sig i geografisk N. Det er således en anden måde at lave konflikt mellem stjerne- 

og magnet-kompasset på. I mine planetarium forsøg og specielt i Tycho Brahe 

Planetarium i København var der stor forskel på udretningerne af stjerne N og magnetisk 

N, og det var tydeligt, at fuglenes orientering fulgte stjerne-kompasset. 

 

Solen er og opfører sig som en stjerne på S-himlen. Den står op på den østlige himmel og 

går ned på den vestlige himmel, og midt på dagen kl.12 står den højest på himlen og – på 

den nordlige halvkugle - i stik S. I sin bue bevæger den sig til højre/medurs med 15 

grader i timen, medens (azimuth)retningen mod Solen i det horisontale plan er mindre 

end 15 grader i timen, når den befinder sig lavt på Ø- eller V-himlen og hurtigere end 15 

grader i timen højt på S-himlen; hvor lidt og hvor meget afhænger af breddegraden på 

ikke ganske simpel vis. Mange dyr bruger Solen som kompas – d.v.s de kan i princippet 

identificere de geografiske N-Ø-S-V-retninger i forhold til Solen – og for at ku gøre det, 

skal de kompensere for Solens ‖vandring‖ hen over himlen. Det gør de ved hjælp af 

deres gode tidssans også kaldet det indre ur. Ved at ændre på lys/mørke (dag/nat) 

rytmen kan man manipulere (tiden på) det indre ur og derigennem fuglenes orientering i 

forhold til Solen/sol-kompasset. Ved hjælp af sådanne faseforskydnings-forsøg har det 

vist sig, at trækfugle og brevduer kan bruge Solen som kompas. For en lavtstående sol 

kan man også ved hjælp af sidespejle ændre på Solens indfaldsretning i orienterings-

buret. Det er blevet gjort i flere tilfælde og ændrer også på fuglenes opfattelse af 

geografisk N/verdenshjørnerne.  

 

Solopgangs- og solnedgangs-himlen kan også bruges til kompas-orientering, altså 

fortælle fuglene om retningerne af verdenshjørnerne. I tiden omkring solopgang og 

solnedgang er himlen meget kraftigt plan-polariseret med hensyn lysets 

svingningsretning. Der optræder her en karakteristisk lysbue på himlen, der strækker sig 

vinkelret på solopgangen/solnedgangen og som går gennem himlens toppunkt (zenith). 

For de der kan se polariseret lys (og det kan fuglene men ikke mennesker), må det ligne 

en slags regnbue, og den er ‖let‖ at tage geografisk retning efter, d.v.s. bestemme 

retningen mod geografisk N – i hvert fald hvis fuglen har en kalender, og kender Solens 

op- og nedgangs-azimuth, eller tager et gennemsnit af de to, for det vil udstikke den 

geografiske N/S-akse. Himlens polarisations-mønster kan i stor udstrækning ændres ved 

hjælp af specielle polarisations-filtre og på den måde kan man få en fugl i bur/tragt til at 

se en himmel, hvor geografisk N er forskudt f.eks. mod geografisk Ø eller V. 

 

Den normale tilgang til at belyse hvilket af disse kompasser, der er det primære, 

dominerende og/eller kalibrerende er den ensidige hypotese-testning, hvor man 

lægger sig fast på, at det skal være eet bestemt kompas. Alene den måde jeg her har 

stillet spørgsmålet på lægger op til at bruge denne metode og opfatte den som den 

bedste/mest selvfølgelige. 

 

Bemærk, jeg spørger ikke, 1) hvordan er samspillet/interaktionerne mellem kompasserne, 

eller 2) kan man opfatte det alene som samspil/interaktioner mellem kompasser? 

(underforstået: Er der også gradient navigation med i billedet?). 

 

Problemet med den ensidige hypotese-testning er – i hvert fald for de fleste – at testeren 

simpelthen elsker sin undersøgelses-hypotese ret så højt og derfor er meget lidt tilbøjelig 

til at forkaste den, når den skal forkastes. Der bliver brugt alle mulige og umulige 
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krumspring for at få den konfirmeret, herunder ‖passende‖ filtreringer i 

forsøgsmaterialet.  

 

Basalt set er det bedre at bruge multiple hypotese testning, hvor man ikke på forhånd 

har lagt sig fast, hvilket af kompasserne, der er det dominerende e.l., men hvor man ud 

fra en objektiv analyse kommer frem til den bedst beskrivende/mest parsimone 

forklaring. Her er man i princippet ligeglad med, om det er magnet-kompasset, stjerne-

kompasset eller solnedgangs-kompasset, der dominerer/kalibrerer. Man accepterer med 

lige stor glæde et hvilket som helst klart udfald. Men det er ikke nogen dirkefri metode. 

For med et pænt antal kombinations-muligheder af kalibrerende og dominerende 

kompasser, vil der – formentlig – ofte af tilfældige grunde fremkomme mønstre, der 

ligner udfaldet af en af kombinationerne. 

 

 

 

44. Kompas-konflikt forsøg i 1999, 2001 og 2002 

I efteråret 1999 lavede min speciale-studerende Lars Bardtrum nogle kompas-konflikt 

forsøg på Endelave. Forsøgene er omtalt på filen Lars B på min hjemmeside. 

 

 

Lars´s første forsøgsserie var september med 12 Havesangere og 8 Brogede 

Fluesnappere (alle ungfugle) fanget sidst i august på Blåvand. 

 

Fuglene blev først testet tre nætter i rap under stjernehimlen og i det naturlige magnetfelt. 

Den første nat (3 sep.) viste de en ikke helt signifikant bimodal Ø/V orientering. Næste 

nat var fuglene ret spredt orienterede med fleste fugle i ca. SØ-SSØ. Sample mean 

vektoren var 180º - 0.310 (n = 14). Tredje nat var de signifikant S-orienterede (180º - 

0.645*, n = 18). De blev altså efterhånden klarere orienterede og endte ca. i 

normaltrækretningen (der ofte er SSØ-lig ved Blåvand). 

  

I den efterfølgende uge (6 til 12 sep.) oplevede fuglene hver aften i deres bure en klar 

solnedgangshimmel med begyndende stjerner. Da de to timer efter solnedgang kom i 

tragtene skete det dog under betingelsen ”overskyet” (tragten dækket af uigennemsigtigt 

med lysgennemskinneligt plastik), hvor de ikke kunne se stjernerne. 4 fluesnappere og 4 

sangere (kaldet exp.s) blev holdt og testet i et resulterende magnetfelt, hvor intentionen 

var, at dette skulle være af samme styrke og inklination som jordfeltet, samt at magnetisk 

N skulle være rettet mod geografisk V. De fire kunstige felter var uheldigvis placeret for 

tæt sammen på en række og forstærkede dermed i nogen udstrækning hinanden. Den 

resulterende feltstyrke blev derved ca. 1.1 gange jordfeltets, inklinationen 59º (og ikke 

70º), og magnetisk N var rettet mod geografisk VSV (250º). Dette burde dog ikke – 

ifølge Wiltschkøerne – betyde noget som helst (for deres kompas-orientering), og slet 

ikke hvis fuglene hele tiden blev holdt og testet indenfor det samme kunstige magnetfelt; 

og det gjorde de. De resterende fugle var kontroller holdt og testet i det naturlige jordfelt. 

 

Da orienteringen den første nat var noget anderledes, skal denne betragtes separat. 6 sep. 

var sample mean vektoren af kontrollerne 177º - 0.309 (n = 6), og af exp.s 198º - 0.449 (n 

= 4). Det var altså noget spredt fægtning men uden større forskel mellem de to grupper 

og i gennemsnit ca. i normaltrækretningen. 
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7 sep. var det naturligt overskyet ved solnedgang, så tragtene blev ikke dækket med 

plastik. Senere blev det halvskyet med en del stjerner på himlen, og desuden i en længere 

periode noget billys fra NØ, så det forsøg springer vi over her. 

 

8 til og med 12 sep. var sample mean vektoren for kontrollerne 53º - 0.290 (n = 27). 

Fordelingen virker dog noget bimodal (efter vinkelfordobling fås 25º/205º - 0.230, n = 

31). Exp.s – afbillede i forhold til geografisk N - viste 323º - 0.447 (n = 13), men det så 

også noget to-toppet ud (5º/185º - 0.348, n = 14). Forskellen mellem samplerne af 

kontroller og exp.s var statistisk signifikant, og vinkel-differencen mellem 53º og 323º 

(90º) er ca. den samme som forskellen mellem magnetisk N i de to sampler (110º). 

Betragtet bimodalt – forskellen på de mest fremtrædende toppe i 25º og 5º = 20º - ses dog 

ikke den store forskel. Det ligner altså nærmest et fungerende magnetkompas, og 

ikke nogen forudgående kalibrering fra solnedgangs-kompasset (i så fald burde 

orienteringen i forhold til magnetisk N ha været ca. SSØ, og den er ca. ØNØ). Hvorfor 

orienteringen skifter fra normal (5 sep.) til ca. omvendt 8-12 sep. vides ikke; det kan have 

noget med skiftet fra klar himmel solnedgang/tidlig nat til ‖overskyet‖ under testet at 

gøre.  

 

13 og 14 sep. blev 8 kontroller testet i ‖overskyet‖ i det mod VSV (250º) drejede 

magnetfelt - efter en klar solnedgang i burene i det normale magnetfelt. Exp.s blev 

derimod testet i det normale magnetfelt. Kontrollerne var orienteret mod ØSØ (104º - 

0.521, n = 5), medens exp.s var orienteret mod NNV (338º - 0.316, n = 12). 

Orienteringen de to nætter lignede altså noget orienteringen de foregående fem nætter i 

de anderledes magnetfelter, hvor kontrollerne blev testet i det naturlige magnetfelt og 

exp.s. i det mod geografisk VSV afbøjede magnetfelt. Det er derfor ikke ligetil at opfatte 

magnet-kompasset som retnings-referencen, selv om det er den eneste mulige sådan, der 

forekommer at være til stede. Mystikken stiger yderligere, da det viser sig, at 

orienteringen af de enkelte fugle udtrykt som funktion af orienteringen i det sidste forsøg 

(11 eller 12 sep.) i den forudgående periode 8 til 12 sep. er uændret (1º - 0.597**, n = 

15). 

 

15 og 16 sep. er kontroller og exp.s tilbage i henholdsvis magnetisk N = 360º og 250º. De 

oplever en klar solnedgang og testes for første gang i lang tid under en klar 

stjernehimmel. Kontrollerne er bimodalt orienterede med de fleste i ca. S (173º/353º - 

0.346, n = 19), medens exp.s ser et-toppede ud (259º - 0.495, n = 8). Forskellen mellem 

de to sampler er lige netop signifikant, og måske er der tale om normalorientering hos 

kontrollerne (som 5-6 sep.), medens exp.s viser omvendt orientering i forhold til magnet-

kompasset. 

 

 

Lars´s anden forsøgsserie var med Rødhalse (5) og Munke (10) fanget som trækgæster i 

Blåvand sidst i september og testet på Endelave i oktober. Der var her kommet bedre styr 

på de fire resulterende magnetfelter, der nu var rettede mod geografisk V (270º) og af 

samme styrke og inklination som jordfeltet. 

 

Fuglene kom til Endelave 30 sep., og blev holdt indendørs til 4 okt.. Så kom de ud at stå 

på borde i det fri og blev eksponeret frit for sol- og stjernehimlen. De første to døgn stod 

alle fuglene i det normale magnetfelt. 5 okt. blev de testet i ‖overskyet‖ efter en 

forudgående overskyet solnedgangsperiode. 6 okt. var solnedgangen delvis klar (6/8), og 

fuglene blev testet under en delvis stjerneklar himmel (6/8 gående mod 2/8). 5 okt. var 
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orienteringen bimodal 172º/352º - 0.418 (n = 8). 6 okt. var orienteringen mere normal: 

187º - 0.399 (n = 11), den så dog også noget bimodal ud, og vinkelfordobling gav 

214º/34º - 0.316. Vi kan gætte på, at de helt eller delvise overskyede betingelser har ført 

noget omvendt orientering med sig. 

 

Fuglene blev nu delt i to grupper: 1) kontroller og 2) exp.s, der blev holdt og testet i det 

mod geografisk V drejede magnetfelt. 

 

8, 9 og 15 oktober oplevede fuglene i deres bure en klar solnedgang og de blev testet om 

natten under en stjerneklar himmel. Kontrollerne var signifikant orienterede mod SV, og 

det var exp.s også (sample mean vektorerne var henholdsvis 221º - 0.736***, n = 14, og 

220º - 0.715*, n = 8), henholdsvis). Magnet-kompasset spiller altså tilsyneladende 

ingen som helst rolle. 

 

10, 13 og 14 oktober oplever fuglene en overskyet solnedgang 10 og 13 okt. (14 okt. var 

solnedgangen klar), og alle tre nætter testes de i ‖overskyet‖. Kontrollerne var 

insignifikant bimodalt orienteret (220º/40º - 0.310, n = 8), medens exp.s viser ikke-

signifikant normal-orientering (238º - 0.382, n = 5). 

 

 

Summer vi disse forsøg af Lars Bardtrum op, er der ikke noget, der tyder på et 

dominerende/kalibrerende magnet kompas, men fuglene bruger øjensynlig ofte 

stjernehimlen til at orientere sig efter. Hvis det er ‖overskyet‖, bruger de måske ind 

imellem magnet-kompasset, og orienteringen bliver omvendt. 

 

I sin speciale rapport er Lars inde på, at der synes at være et indtil videre uerkendt 

kompas, der kobler med geografisk N. Jeg omtaler det på min hjemmeside i filen LarsB. 

Det er svært at få øje på, hvad det kan være, hvis vi ser på det som et kompas, der bruges 

som reference for normal-trækket. Men det kunne jo være noget andet, tredje, fjerde, der 

er trækket mere eller mindre uvedkommende, f.eks. en taxisk reaktion mod lys (også  

under betingelsen ‖overcast‖) såsom solnedgangen i Lars´s forsøg og lysskæret fra 

Blåvand by i Rabøl (1975a). Hvis det er korrekt, er det ikke i egentlig forstand et træk-

kompas. Men jeg tror ikke på denne mulighed hverken i Lars´ forsøg eller i de gamle 

Blåvand-forsøg. 

 

 

Det næste, der sker fra min side med hensyn til kompas-konflikter, er forsøg på 

Endelave i efterårene 2001 og 2002 med unge Brogede Fluesnappere (mestendels) og 

Rødstjerte fanget på Christiansø og holdt fra flere døgn til flere uger i udendørs bure 

(plastik-vasketøjs-kurve) på Endelave (Rabøl 2010). I alt blev lavet over 200 forsøg 

fordelt på 12 nætter med stjerner på himlen. 

 

Fuglene var inddelt i kontroller og exp.s. De første stod i Jordens (normale, uforstyrrede) 

magnetfelt. De andre i resulterende magnetfelter, hvor magnetisk N pegede mod Ø (4 

felter) eller V (andre 4 felter). De resulterende felter var meget homogene, og feltstyrke 

og inklination var som hos kontrollerne og i stedets normale, uforstyrrede magnetfelt. 

Eneste forskel var, at magnetisk N hos exp.s pegede mod enten geografisk Ø eller 

geografisk V. 
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Normalt blev kontrollerne tragt-testede i Jordens (normale, uforstyrrede) magnetfelt, og 

exp.s i de mod geografisk Ø- eller V afbøjede felter (de enkelte fugle blev altid tragt-

testede i det samme felt, hvor de havde stået i bur). Ind i mellem testede jeg også a) exp.s 

i jordfeltet, og b) kontrollerne i de afbøjede felter.  

 

Formålet med forsøget var at kaste yderligere og kritisk lys over en af tidens populære 

dogmer, at magnet-kompasset kalibrerer de celestielle kompasser ved 

solnedgangstide. Betegnelsen de celestielle kompasser henviser til de kompas-

referencer, der kan hentes ned fra himlen: Sol-kompasset, og de ‖beslægtede‖ 

solopgangs- og solnedgangs-kompasser. De sidste to bygger ikke så meget på retningen 

mod den lysere solopgangs-/solnedgangs-himmel, men især på den plan-polariserede 

lysbue vinkelret på retningen mod solen. Desuden stjerne-kompasserne, hvoraf de to 

mest indlysende er Nordstjerne-kompasset (celestial rotation), og sydhimmel-kompasset. 

Nordstjernen står meget tæt ved stjernehimlens omdrejningspunkt og derfor altid i 

samme retning (geografisk N). Sydhimmel-kompasset henviser til en stjerne eller et 

stjernebillede, der som Solen bevæger sig fra Ø over S mod V på den sydlige 

stjernehimmel. Som for sol-kompasset skal der her korrigeres for vandringen i 

himmelbuen med 15º i timen og for azimuth-vandringen langs horisonten med ca. 15º i 

timen. Det er blevet moderne - i hvert fald i omtale - at opfatte de celestielle kompasser 

under én kam, men det er noget juks, for det kan i princippet godt være, at f.eks. et af 

stjerne-kompasserne (celestial rotation) er dominerende i forhold til magnet-kompasset, 

medens dette er dominerende i forhold til et andet af stjerne-kompasserne (sydhimmel-

kompasset). Faktisk er der forsøg af Wiltschkøerne og Able, der tyder på dette. Man kan 

heller ikke uden videre overføre et dominans/kalibrerings-forhold fra f.eks. solnedgangs-

kompasset til et af stjerne-kompasserne. 

 

Forsøgene på Endelave i 2001 og 2002 tager især afsæt i en artikel af Sandberg et al. 

(2000), hvor der for to arter af amerikanske småfugle (Red-eyed Vireo og Northern 

Watertrush) konkluderes, at magnet-kompasset ved solnedgangstide har kalibreret det 

stjerne-kompas som efterfølgende bruges om natten (hvor magnet-kompasset så 

ignoreres/ikke længere bruges). Sandbergernes metode var først – ved solnedgangstide - 

at teste fuglene i orienterings-bure, der stod indenfor et resulterende magnetfelt, hvor 

magnetisk N i forsøgene et år var drejet mod geografisk V og i to andre år mod 

geografisk Ø. Herefter kom hver fugl i en sort pose og blev så mindst 1 time senere 

kastet op i luften i den bælgmørke nat efter at have fået påmonteret et lys-mærke på 

halens underside. Normalt kan man følge sådanne fugle 0.5-2 km efter slippet. Fuglene 

blev sluppet fri under den naturlige stjernehimmel (ingen spor efter solnedgangen) og i 

det normale, uforstyrrede magnetfelt. I det forudgående bur-test ved solnedgangstide har 

fuglene har mulighed for at koble solnedgangs-kompasset og det magnetiske kompas, 

samt – i de sidste 10-15 minutter – også stjerne-kompasset med de to andre kompasser. 

Kun nogle ret få og særlig klare stjerner har dog været til stede og kun til sidst i test-

perioden, så fuglenes muligheder for at kalibrere stjerne-kompasset ud fra magnet-

kompasset (evt. via solnedgangs-kompasset) må have været meget indskrænkede. Det er 

Sandbergerne dog alt for beskedne og høflige til at gøre opmærksom på.  

 

Min metode på Endelave er ikke ganske men principielt den samme. I solnedgangsfasen 

henstår fuglene i deres bure (og exp.s desuden i de mod geografisk Ø eller V drejede 

magnetfelter) og har således mulighed for at koble de tre kompasser med hinanden – og 

meget bedre end i Sandbergernes forsøg, for bur-fasen i mine forsøg varer til 6-7 kvarter 

efter solnedgangen. Til sidst er det nat, og der er stort set fuld stjernehimmel på, men 
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solnedgangs-retningen er stadig svagt synlig. 2 timer efter solnedgangen kommer fuglene 

så over i tragtene og bliver testet under stjernehimlen, nu uden synlige spor af 

solnedgangen og i det naturlige, uforstyrrede magnetfelt.  

 

Filosofien bag først Sandbergernes og senere mine forsøg er, at hvis der finder en 

kalibrering sted i solnedgangs/tidlig nat fasen fra et kompas til et andet, og denne 

kalibrering er stabil/vedvarende ind i natten, så kan man ud fra fuglenes orientering 

om natten se, om magnet-kompasset har kalibreret stjerne-kompasset - eller omvendt for 

den sags skyld - om stjerne-kompasset har kalibreret magnet-kompasset. Tester man 

fuglene tidligere på aftenen/natten, hvor der stadig er klar solnedgangshimmel og hvor 

stjernerne endnu ikke er kommet frem kan et evt. kalibrerings-forhold mellem 

solnedgangs- og magnet-kompas undersøges tilsvarende. Problemet (den implicitte 

antagelse) er, at kalibreringen skal holde hjerneløst hele vejen gennem test-fasen; fuglene 

må først gøre tingene om, når de testes næste gang. De fleste orienterings-forskere synes 

at have tilbøjelighed til at mene, at dette kun sker én gang (ved solnedgangstide) eller to 

gange (ved solned- og solopgangstide) i døgnet. Dette scenario har aldrig forekommet 

mig plausibelt. Jeg vil som et første gæt forvente, at fuglene løbende eller i hvert fald ofte 

kalibrerer om og hele tiden bruger det kompas, der er mest hensigtsmæssigt i situationen 

(såsom magnet-kompasset hvis det er overskyet, o.s.v.). Det giver i øvrigt god mening, at 

kalibrere begge veje: a) Fra et eller flere af de celestielle kompasser til magnet-kompasset 

(fordi himlen ofte er overskyet, og i øvrigt er der kun stjerner på himlen noget af døgnet 

og kun solopgang/solnedgang få timer pr. døgn). b) De syns-baserede kompasser er 

formentlig de bedste og derfor de foretrukne til at fastholde en kurs; fuglene er 

mestendels synsdyr. Derfor giver det også god mening at kalibrere fra magnet-kompasset 

til de celestielle kompasser.  

  

Nå, men medens Wiltschkøerne, Sandbergerne, Cochranerne og alle andre i den enkelte 

forsøgsserie altid kun har drejet magnetisk N mod enten geografisk Ø eller geografisk V, 

forekom det mig mest hensigtsmæssigt – først på det intuitive senere på det 

eftertænksomme plan - at magnet-afbøje halvdelen af fuglene mod geografisk Ø og den 

anden halvdel mod geografisk V. Det intuitive formentlig ubevidst påvirket og inspireret 

af Wallraff´s procedure med symmetriske Brevdue-slip fra fire kardinal-retninger. 

Fordelen ved en sådant to-sidet symmetrisk afbøjning er, at det i princippet er meget 

nemt at afgøre, dels hvad der et det dominerende kompas her og nu, og dels hvad var det 

kalibrerende kompas i den forudgående fase (som allerede forklaret, Fig.65).  Her er det 

klart – hvis f.eks. magnet-kompasset i solnedgangs-/tidlig nat-fasen kalibrerer stjerne-

kompasset – at det magnetiske kompas må være det 100% dominerende kompas i denne 

fase, men til en start er dette er jo blot en hypotese, som vi skal teste, og for at påvise den 

med den Sandbergske metode kræves (yderligere), at fuglene - når de testes om natten -  

ikke længere bruger magnet-kompasset, der så er helt ude – midlertidigt - af funktion. Er 

dette overhovedet et rimeligt scenario? Det er helt klart en distant mulighed, men det 

vil i min optik være mere forventeligt, at fuglene, når de blev sluppet løs om natten med 

lys i røven (Sandberg) eller om natten kom i en tragt (Rabøl), ‖tænker sig om‖ endnu en 

gang og ikke bare fortsætter med en eller anden fastlåst kalibrering. De checker igen 

forholdet mellem deres kompasser og bestemmer sig så for at bruge et af disse som det 

dominerende/styrende kompas. Hvis de gør det, kommer der noget andet ud af det – som 

vi skal se med eksemplet nedenfor – end i tilfældet med en fra solnedgangs-/tidlig nat-

fasen fastlåst kalibrerings-kombination. 
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Eks.: Vi forestiller os otte fugle, der tragt-testes om natten, hvor der stjerner på himlen. 

Fire af fuglene står i et resulterende magnetfelt, hvor magnetisk N peger mod geografisk 

Ø, og de fire andre i et felt, hvor magnetisk N peger mod geografisk V. Vi antager først, 

at det enten er magnet-kompasset eller stjerne-kompasset, der er 100% dominerende. 

Fuglene har en intenderet kurs på SV (225º) i forhold til både magnetisk N og geografisk 

N (der normalt – men jo ikke her – er sammenfaldende i retning). Lad os antage, at der 

en vis variation omkring de 225º, say 200º, 220º, 230º og 250º, hvis vi ser på 

orienteringerne af otte fugle (dette kan opfattes som enten en within- eller en between-

variation, eller begge). For et sådant sample bliver mean vektoren 225º - 0.951 (n = 8). 

Hvis nu stjerne-kompasset er 100% dominerende, så vil de otte fugle vise en sample 

mean vektor på 225º - 0.951 (n = 8), hvis orienteringen afbildes i forhold til geografisk 

N. Hvis orienteringerne afbildes i forhold til magnetisk N, vil de fire fugle hvor 

magnetisk N var afbøjet mod geografisk V komme ud som 290º, 310º, 320º og 340º, 

d.v.s. med en sample mean vektor på 315º - 0.951 (n = 4). Tilsvarende vil de fire fugle, 

hvor magnetisk N var afbøjet mod geografisk Ø fremvise en sample mean vector på 135º 

- 0.951 (n = 4), stadigvæk – det skal vi huske – afbildet i forhold til magnetisk N. 

 

Og hvad kan vi så generalisere ud fra det eks.? Jo – det 100% dominerende kompas 

manifesterer sig ved, at der med det som retnings-reference kommer en en-toppet 

retningsfordeling ud, medens det ikke- indflydelsesrige/blot passivt medfølgende andet 

kompas manifesterer sig ved, at der med det som reference kommer en to-toppet 

retningsfordeling ud, der står vinkelret på middelretningen af samplet afbildet i forhold 

til det dominerende kompas, og hvor V- og Ø-fuglene befinder sig i hver sin 

velmarkerede og modsatte top. 

 
Figur 66: Orientering i forhold til geografisk N og magnetisk N ved 2/3 indflydelse af stjerne-

kompasset og 1/3 indflydelse af magnet-kompasset 

 

 

Nu er denne verden sjældent så sort og hvid, at en enkelt ting dominerer totalt. 

Kompromiser er det normale, og man kan meget let som i det foreliggende tilfælde tænke 

sig, at stjerne-kompasset bestemmer f.eks. 2/3 af den valgte kurs, medens magnet-

kompasset har 1/3 indflydelse. Vi kan også sige det sådan, at stjerne-kompasset betyder 

dobbelt så meget som magnet-kompasset. Hvis f.eks. magnetisk N er afbøjet til 

geografisk V, så vil en 220º-kurs i forhold til magnet-kompasset være rettet mod 

geografisk 130º. Kompromis-kursen vil derfor – i forhold til geografisk N – komme ud 

som 2/3 gange 220º + 1/3 gange 130º = 150º + 45º = 190º (S-SSV). 190º er dog kun 

omtrentlig, da der skal tænkes og beregnes in terms of en cirkel-fordeling og en vektor-

kombination. Det rigtige tal er 193.43º. Dette er vist på Fig.66 som den sorte prik med 
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stregen på på figuren til venstre. Afbilled i forhold til manetisk N kommer orienteringen 

ud som 283.43º (figuren til højre).  

 

I Rabøl (2010) har jeg prøvet at regne netop et sådant scenario igennem for at se, hvilken 

indflydelse det vil få på sample mean vektorerne beregnet i forhold til kompas-

referencerne geografisk N og magnetisk N. Jeg brugte her den samme antals- og 

retnings-variation som før, nemlig fire fugle afbøjet mod geografisk V og fire andre 

afbøjet mod geografisk Ø. Desuden de fire basale retninger 200º, 220º, 230º og 250º. 

Afbildet i forhold til geografisk N kommer der nu en (tilnærmet) et-toppet fordeling ud af 

det, med de 4 V-fugle liggende i den venstre afdeling og de 4 Ø-fugle i den højre 

afdeling. Sample mean vektoren er 225º - 0.851 (n = 8). Afbildet i forhold til magnetisk 

N kommer der en tydelig to-toppet fordeling ud med V-fuglene i et VNV-top og Ø-

fuglene i en SSØ-top. Sample mean vektoren bliver 225º - 0.426 (n = 8). Bemærk de to 

ens middelretninger og forholdet mellem de to koncentrationer 0.851/0.426 = 2. Det 

sidste svarer til styrke-forholdet mellem de to kompasser (2:1), og et sådant udfald er 

generelt også for andre styrke-forhold. Hvis man forestiller sig, at der er koblet omvendt 

orientering sammen med eet af kompasserne, kommer styrke-forholdet ud på ganske 

lignende vis, men de to middelretninger bliver modsat rettede. 

 

Ved at afbøje magnetisk N mod geografisk V i halvdelen af forsøgene og mod geografisk 

Ø i den anden halvdel, har vi derved fået et meget powerfuldt værktøj til at forstå og 

kvantificere forhold og styrke mellem to forskellige kompas-referencer, hvoraf den ene 

er magnet-kompasset og den andet et stjerne-kompas eller et kompas relateret til Solen. 

Denne metode til påvisning af styrkeforholdet mellem to kompasser blev fundet/erkendt 

af mig (nærmest ved en tilfældighed) og – som Wallraff´s Brevdue-slip i de fire kardinal-

retrninger – er den at betragte som et essentielt værktøj for beskrivelsen og forståelsen af, 

hvad der foregår i kompas-konflikt forsøgene. 

 

Vi kommer nu til begrebet kalibrering. Det starter med en første fase, hvor et af 

kompasserne er bestemmende og overfører sin dominerende retning til et af de andre 

kompasser. I den følgende anden fase er der lukket af for indflydelse af det førhen 

dominerende kompas, og det andet kompas med den overførte retning kommer nu i spil. I 

Sandbergernes forsøg var der kraftig dominans af magnet-kompasset i første-fasen (bur-

forsøgene solnedgang/tidlig nat). Denne dominans viste sig ved, at kontrol-fuglene var 

normal orienterede i forhold til både stjerne-N og magnetisk N, medens exp.s var 

normal-orienterede i forhold til magnetisk N. For V-exp.s var orienteringen i forhold til 

geografisk N i (ca.) SØ, og for Ø-exp.s var den i (ca.) NV. Da fuglene senere blev 

sluppet fri i stjerne-natten var geografisk N og magnetisk N sammenfaldende, men 

fuglene bibeholdt deres orientering i forhold til geografisk N, og denne observation kan 

kun tydes derhen, at magnet-kompasset var uden indflydelse om natten, medens det i 

solnedgangs-/tidlig nat-fasen havde været helt bestemmende og her havde overført 

orienteringen i forhold til et kompas med rod i geografisk N, formentlig stjerne-

kompasset.  

 

Og hvad fandt jeg så ud af i forsøgene 2001 og 2002 (Fig.67)? 

 

Kontroller testet i det naturlige magnetfelt. 8 nætter i alt. Grand mean vektoren var 

164º - 0.893** (n = 8), og sample mean vektoren (baseret på alle de individuelle 

retninger/nat) 166º - 0.463*** (n = 81). Retningerne er i forhold tilbåde geografisk N og 

magnetisk N, der jo her er sammenfaldende. 
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Figur 67: Endelave efterår 2001 og 2002. Konflikt-forsøg 
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Exp.s testet i de afbøjede felter. 9 nætter i alt. Grand mean vektoren i forhold til 

geografisk N var 207º - 0.797** (n = 9), medens sample mean vektoren (ligeledes i 

forhold til geografisk N) var 196º - 0.431*** (n = 68). I forhold til magnetisk N var 

sample mean vektoren 20º - 0.324*** (n = 68). 

 

Kontroller testet i de afbøjede felter. 3 nætter i alt. Grand mean vektoren i forhold til 

geografisk N var 220º - 0.805 (n = 3), medens den tilsvarende sample mean vektor var 

222º - 0.508** (n = 21). I forhold til magnetisk N var den 92º - 0.255 (n = 21). 

 

Exp.s testet i det naturlige magnetfelt. 5 nætter i alt. Grand mean vektoren i forhold til 

geografisk N var 203º - 0.930** (n = 5), medens sample mean vektoren var 201º - 0.577 

(n = 58) – sidstnævnte i forhold til både magnetisk N og geografisk N, der jo her er 

sammenfaldende. Der var ingen signifikante retningssforskelle mellem Ø-exp.s 

(middelretning 197º) og V-exp.s (middelretning 205º). Dette udfald viser meget klart, 

at der ikke sker en forudgående kompas-kalibrering fra magnetfelt til stjerner. Det 

vil være fristende at tilføje: eller også overrules en sådan senere af et dominerende 

celestielt kompas, der i praksis kun kan være stjernebaseret. Men det ku også være, 

at at kursen under testene blev sat af magnet-kompasset.   

 

Både kontroller og især exp.s, der testes i de afbøjede felter viser klare spor af 

påvirkninger fra magnetfeltet, og højst overraskende ser vi, at indflydelsen i gennemsnit 

er næsten lige så stærk som indflydelsen fra det formodede stjerne-kompas, men går i 

retning af omvendt orientering. Et sådant mønster er så vidt mig bekendt aldrig tidligere 

påvist (Lars i 1999 havde nogle resultater, der ku tyde på det samme, se tidligere), men 

jeg så det ikke i Chr.ø-forsøgene i efterårene 2006, 2007 og 2008, hvor jeg testede fugle 

fanget samme eller just foregående dag(e).  

 

En vigtig erkendelse er, at hvis jeg ikke havde haft Ø/V symmetriske exp.s, havde 

jeg ikke klart kunnet se og indset disse tendenser. 

 

I Rabøl (2010) præsenterer og diskuterer jeg også radiotrack-forsøg med 2 arter af 

amerikanske Catharus-drosler (Cochran et al. 2004) og tragt-forsøg med amerikanske 

Sangspurve (Muheim et al. 2006a, b). Cochranernes resultater tyder på, at droslerne, der 

ved solnedgangstide har stået i et udendørs bur i et mod geografisk Ø afbøjet magnetfelt, 

kalibrerer deres magnet-kompas ud fra et solnedgangs-kompas. Fuglene blev sluppet 

efterfølgende og trak videre i det normale magnetfelt. Men resultaterne er ikke helt 

simple. Den ene art over-kompenserer næste nat efter slippet, og det ka opfattes som et 

(forsinket) navigatorisk respons, men det kan også være en mere simpel men ikke-endnu 

forstået kompas-reaktion. Det ville der have været meget bedre mulighed for at kunne 

sige noget om, hvis nogle af droslerne i solnedgangsfasen også havde været udsat for et 

mod geografisk V afbøjede magnetfelt. 

 

Muheimerne udsætter først deres Sangspurve for et ved solnedgang eller solopgang 90º 

afbøjet polarisationsmønster af himlen. Samtidig stod fuglene i Jordens naturlige 

magnetfelt. Den følgende aften ved solnedgangstide blev de så testet indendørs, så der 

var kun magnetfeltet til rådighed for fuglenes trækorientering. Muheimerne konkluderede 

så – gennem anvendelse af en alt andet end matematisk dirkefri procedure – at magnet-

kompasset var blevet kalibreret af et solnedgangs/solopgangs-kompas. Gennem litteratur-

studier mener de også at kunne sandsynliggøre, at fuglene i prægningsfasen skal ha 

mulighed for at se helt ned til horisonten før en sådan kalibrering kan finde sted. Er de 
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nederste over ca. 10º af himlen screenet af (og det er de formentlig altid i tragtforsøg), så 

kører kalibreringen fra magnet-kompasset til de celestielle kompasser, formentlig især til 

et stjerne-kompas, da varigheden af tilgængeligheden for et solnedgangs-kompas er 

meget kort, så det virker meningsløst at et sådant kompas kan agere som andet end et 

kalibrerende kompas med videreførelsen af retnings-information til magnet- eller stjerne-

kompasserne. Den diskussion vender vi tilbage til i forbindelse med Chr.ø-forsøgene i 

efterårene 2006, 2007 og 2008 (se nedenfor). 

 

Vi skal være opmærksomme på, at hvis der er konflikter mellem to kompasser i en præ-

fase, og der så senere testes med kun eet af kompasserne som mulighed/til rådighed 

(som gjort af Muheimerne, men ikke Sandbergerne og Cochranerne), så vil der altid – 

uanset kompas – kun kunne forekomme overførsel til dette ene kompas, der er til 

rådighed. Hvis der er to (marginalt tre) kompasser tilstede i test-fasen vil en dominans 

her af (d)et ikke kalibrerende kompas kunne override en forudgående kalibrering. Jeg ved 

ikke, hvad jeg vil anbefale, men jeg har fornemmelsen af at man meget nemt ku få 

det ”inkompatible” resultat, at efter en præ-fase, hvor både magnet- og stjerne-

kompasset var til stede, så ku det ende op med en kalibrering af stjerne-kompasset i 

en test-fase, hvor kun stjernerne og ikke et meningsfuldt magnetfelt var til stede, og 

vice versa en kalibrering af magnetfeltet i en test-fase, hvor orientering efter 

stjernerne var udelukket. 

 

Vi kommer snart til konflikt-forsøgene på Chr.ø i 2006, 2007 og 2008, men lad os 

allerede her rekapitulere: Da Lars lavede sine forsøg på Endelave i 1999 havde vi kun 

simpel dominans i tankerne. I mine forsøg på Endelave i 2001 og 2002 var det 

spørgsmålet om en kalibrering fra magnet-kompas til stjerne-kompas, der var i fokus. På 

Chr.ø startede jeg op med de samme simple stjerne-/magnet-kompas forventninger med 

hensyn til dominans og kalibrering. Men i løbet af 2006 dukker så Muheimerne op med 

deres solnedgangs- og solopgangs-kompas og kalibreringen den anden vej (allerede 

indledt af Cochranerne) og alt kører totalen bananas med muligheder og 

uoverskueligheder for dominanser og kalibreringer i diverse konstellationer. Verden 

bliver mere og mere kompliceret og åben for spuriøse mønstre, monstre, fejltolkninger og 

opportunistisk adfærd. 

 

 

 

45. Gradient-navigation efter Jordens magnetfelt 

Vi mennesker fandt aldrig ud af at bruge Jordens magnetfelt til at navigere i og efter – i 

hvert fald kom det aldrig til at spille nogen historisk rolle (og nu hvor det kan lade sig 

gøre, er der ingen grund til at udvikle et sådant system, for der findes bedre/mere 

nøjagtige systemer). Dette på grund af feltets instabilitetet; det ændrer sig (dog langsomt) 

hele tiden. Desuden danner de magnetiske parametre total intensitet, lodret intensitet, 

vandret intensitet, deklination og inklination som oftest sub-optimale grid systemer; 

skæringsvinklerne er mestendels langt fra de 90º, som de geografiske længde- og 

breddegrader danner med hinanden. Desuden er der – måske – svare problemer for 

dyrene med at sanse/måle gradient-værdierne med nogen større nøjagtighed.  

 

Gradient navigation baseret i den magnetiske inklination er ifølge forfatterne en 

‖fastslået‖ kendsgerning for øst-amerikanske salamandre og langustere fra Florida 

(Phillips, Boles & Lohmann). Også havskildpadder formodes at ku magnet-navigere. 
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Magnetisk navigation er desuden ofte suspektet hos Brevduer, hvor især Walker men 

også Wiltschkøerne har ført sig frem. For mig er disse formeninger et godt stykke ude i 

hampen. 

 

Adulte trækkende småfugles vinkelrette responser på en meget stærk, ultra-kortvarig 

magnetisk impuls er som den naturligste men ikke ligefrem mest gennemskuelige sag af 

denne verden blevet opfattet som et navigatorisk respons – måske på grund af den 

besynderlige ‖logik‖, der er så lamslående typisk for Wiltschkøerne m.fl.: Unge fugle 

kan jo ikke navigere (Det ved vi jo! Hvem er vi? Det er os!), og unge fugle viser ikke et 

vinkelret respons, når de udsættes for en kraftig magnetisk puls. Adulte fugle kan 

navigere (‖det ved vi jo, det ved vi jo, Perdeck, Perdeck, Perdeck, skratskratskratskrat‖ 

(kan du høre Nattergalen!)), så derfor må et vinkelret respons fra de gamle fugle vise 

tilbage til et magnetisk baseret navigations-system (Holberg: ”Mor kan ikke flyve. En 

sten kan ikke flyve, ergo er mor en sten”). 

 

Men fordi Wiltschkøerne halter i logikken, kan de jo godt have ret, og det gælder også 

for deres (W&W 1992) fortolkning af det såkaldte ækvator-crossing forsøg, hvor 

efterårs-Havesangere efter at have vist normal-orientering i en inklination på +68º bliver 

udsat for nogle dages bur-ophold i et vandret magnetfelt. Herefter vender fuglene tilbage 

til og testes i den sædvanlige positive inklination på 68º i Frankfurt, hvorefter de viser 

omvendt orientering. I Wiltschkøernes fortolkning bliver det så til, at fuglene tror, at de 

har krydset magnetisk ækvator og nu er inde i den sydlige halvkugles negative 

inklination, og da de jo har et inklinations-kompas og ønsker at fortsætte endnu et stykke 

vej syd på til vinterkvarteret, skal de følgelig vende retnings-referencen 180º. Da de jo 

stadig befinder sig i Frankfurt på +68º, kommer de derfor til at lave omvendt orientering. 

Den mere parsimone forklaring, at den omvendte orientation er en efter-reaktion på det 

(uventede/‖ubehagelige‖) vandrette magnetfelt, falder dem ikke ind: Måske viser 

fuglene omvendt orientering ikke som en navigatorisk reaktion men som et simpelt 

kompas-respons på en meget ændret magnetisk vektor (styrke og/eller inklination 

og/eller inversion af inklinationen).    

 

Der har kun været meget få forsøg på at prøve at vise magnetisk navigation hos 

trækfugle, hvor den indlysende procedure er en simuleret geografisk forflytning. Fischer 

et al. (2003) lavede et forsøg med tasmanske Brillefugle forflyttet fra Tasmanien til 

Armidale i New South Wales, Australien (se også Freake et al. 2006). Brillefuglene blev 

udsat for nogle ændrede magnetiske vektorer, der skulle simulere geografiske 

forflytninger mod N eller S i forhold til vinterkvarteret N for Armidale, og fuglene 

reagerede på en måde, der fik forfatterne til i al forsigtighed at foreslå magnetisk baseret 

navigation. Jeg har dog visse forhold desangåendes. Se på min hjemmeside i filerne 

Magnav og Magnav2. Ikke nævnt her er de seneste svenske bidrag (omtalt i doc. 

Magnav0), Henshaw et al. (2010) og Boström et al. (2010), som er de sidste af flere 

artikler siden Fransson et al. (2001), der mere end antyder muligheden af magnetisk 

navigation også hos unge trækfugle. Fortolkningerne af forsøgsresultaterne er dog klart 

præget af svensk ønsketænkning og publicerings-opportunisme. 

 

Når man simulerer en forflytning på en planetarium-‖stjernehimmel‖ kan det være både 

med hensyn til længde- og breddegrad. Når det drejer sig om en simulering ved en 

ændring i magnetfeltet, kan man kun forvente en forflytning mod ca. N/S (svarende til en 

‖breddegrads‖-forflytning), for de mest indlysende magnetiske gradienter såsom total-
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intensiteten og inklinationen ændrer sig mest langs en ca. N/S-akse – i hvert fald i et 

område som Europa, hvor mine forsøg mestendels finder sted. 

 

I 2004 kørte jeg forsøg med to grupper ungfugle; først 1) lang-distance-trækkerne 

Rødstjert og Broget Fluesnapper, senere 2) Rødhals, der jo er en mellem-distance 

trækker. I 2005 med adulte lang-distance-trækkere (Rødstjert, Havesanger, Grå og 

Broget Fluesnapper). Alle disse fugle var lang-tids fangenskabsfugle fanget på Chr.ø og 

forflyttet til Endelave, og de kom i tragtene flere gange og blev holdt i længere tid  i bure 

indenfor de ændrede magnetfelter. Da jeg har 8 kunstige magnet-felter blev disse anvendt 

således, at 4 blev indstillet, så der fremkom et kraftigt, ret lodret magnetfelt (N-

betingelsen), og andre 4, så der fremkom et svagere, mere vandret felt (S-betingelsen). 

 

I 2007 var forsøgsfuglene næsten alle lang-distance-trækkere (Broget Fluesnapper (2/3 af 

alle fuglene), Havesanger (ca. 20% af alle fuglene), og så resten Rødstjert, Tornsanger, 

Rødhals og Munk. Der var tale om ungfugle fanget og testet på Chr.ø. Det var kort-tids 

forsøgsfugle: De var kun i tragtene én gang efter et få timers ophold forud i bure indenfor 

de ændrede magnetfelter. De var fanget samme dag eller den foregående dag. På grund af 

en fejl var 5 felter indstillet på N-betingelsen og 3 felter på S-betingelsen. 

 

Resultaterne fremgår af de to dokumenter Magnav og Magnav2 på www.jorgenrabol.dk 

om tragt-forsøg foretaget på Endelave i efterårene 2004 og 2005, og på Chr.ø i efteråret 

2007, henholdsvis. 

 

Proceduren i forsøgene 2004, 2005 og 2007 var simulerede geografiske ”N/S” 

forflytninger ud fra ændringer i magnetfeltet. Der blev tilføjet en lodret magnetisk 

vektor enten op eller ned med styrken kvadratrod 2 gange den horisontale magnetiske 

vektor i Danmark. Proceduren medfører ændringer i inklination, vertikal intensitet og 

total intensitet, men ikke horisontal intensitet, deklination, eller udretningen af magnetisk 

N.  

 

Ud fra den resulterende magnetiske inklination svarer det til geografiske forflytninger på 

ca. 1500 km N og 2500 km S (inklinationen) eller 3500 km N og 5500 km S (total-

intensiteten). Udtrykt i magnetiske vektorer: ”S”-forflytning til inkl. 53, og total int. 

0.57 gange jordfeltet (på Chr.ø), og ”N”-forflytning til inkl. 77, og total int. 1.46 gange 

jordfeltet. Der ‖flyttes‖ ikke til noget bestemt sted på Jorden, da ændringerne i 

inklination og intensitet ikke er afstemte, og ændringerne er heller ikke i strikt geografisk 

forstand N- eller S-rettede: De er rettet mod en ‖Ø/V‖-forløbende isoklin, der stort set – i 

hvert fald i denne del af verden – kan sammenlignes med en breddegrad. 

    

Hvilken reaktion på sådanne ændringer kan man forestille sig? 1) Ingen reaktion: 

Magnetfeltet bruges ikke til at navigere efter. 2) Ingen reaktion: Magnetfeltet bruges til at 

navigere efter, men fuglene kan ikke udtrykke sig under de givne forsøgsbetingelser 

(bur/tragt), eller celestial navigation dominerer (der blev jo ikke ændret på sol/stjerner, 

og alle forsøg bortset fra nogle få (16 sep. 2004, og enkelte i 2007) blev foretaget under 

en stjerneklar himmel). 3) Ændringen trigger en reverse orientation for både N- og S-

‖forflytningen‖ i et kompas-system, der ikke indeholder (magnetisk gradient) navigation 

i snæver forstand (jvf W&W 1992). Hvis kontrollerne orienterer sig i 

normaltrækretningen mod SSV-SV, skal exp.s efter både N- og S-‖forflytningen‖ være 

NNØ-NØ orienterede. 4) Fuglene navigerer efter magnetfeltet, og reaktionen viser sig 

som en (kompenserende) retnings-forskel af exp.s i forhold til controls. Hvis 

http://www.jorgenrabol.dk/
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inklination/intensitet er variabel x og reaktion variabel y, kan man forestille sig en lineær, 

logaritmisk, eksponentiel, logistisk eller max-kurve (først stigende så faldende) reaktion. 

Det sidste kan medføre, at man ikke ser nogen reaktion for meget store ændringer (som 

de i forsøget foretagne). Forventningen er, at kontrol-fuglene viser standard-orientering, 

hvilket for de fleste af de undersøgte arter vil sige SSW-SW. Der forventes altså et 

mål/målområde i den retning set fra forsøgsstedet. Den resulterende magnet-vektor for S-

exp.s er så forskellig fra den lokale magnet-vektor, at der forventes en mean orientering 

rettet i ‖NW‖. For N-exps. forventes en ‖SSW‖ orientering. 

   

Hvad skete det så? 

 

Ja - generelt var der meget lidt forskel på orienteringen i de tre grupper. Der sås 

overvejende standard orientering, og resultaterne tyder ikke på, at trækfuglene magnet-

navigerer – i hvert fald ikke under de givne betingelser. Da næsten alle forsøg fandt sted 

under en stjerneklar himmel (der jo var ens for de tre grupper) kan en magnetisk 

navigation derfor evt. være undertrykt af stjerne-navigation. Fuglene blev testet under en 

stjernehimmel, fordi en sådan i forhold til overcast/‖overcast‖ (uigennemsigtigt 

plastikdække) medfører større aktivitet og desuden mulighed for overføring til stjerne-

kompasset af et navigatorisk respons fastlagt i forhold til magnetfeltet. Summen af disse 

to forhold vil øge antallet af forsøg med (et klart) response. 

 

Ser vi på de fire forsøgsserier separat sås følgende: 

 

Lang-distance trækkere, ungfugle 2004. 

Forsøg 5 nætter med i alt 40 kontroller og 39 exp.s. Fuglene blev først testet 9 og 10 sep., 

hvor kontrollerne er signifikant SSØ-orienterede (n = 14) og S-exp.s signifikant SSV-

SV-orienterede (n = 8). N-exp.s viser en ikke-signifikant ØNØ-orientering (n = 8).  

 

16 sep. er der blevet byttet om på S-exp.s (disse fugle befinder sig fra nu af i de kraftige 

mere lodrette felter = N-betingelsen) og N-exp.s (fra nu af i de svagere, mere vandrette 

felter = S-betingelsen). Fuglene testes under en overskyet himmel. De tidligere N-exp.s 

nu anbragt under S-betingelsen viser signifikant SSV-orientering (n = 4). De to andre 

grupper viser ikke-signifikant S-orientering. Klasker vi de tre grupper sammen bliver 

sample mean vektoren 191º - 0.591** (n = 15). 

 

19 og 21 sep. (under samme magnetisme-betingelser som 16 sep.) viser kontrollerne 

signifikant SSV-orientering (n = 15). Orienteringen under S-betingelsen er også 

signifikant; S (n = 7), medens den er ikke-signifikant under N-betingelsen; SW (n = 5). 

 

Pooler vi 9, 10, 19 og 21 sep. (Fig.68) fås følgende sample mean vektorer: Kontroller 

182º - 0.629*** (n = 36), N-betingelsen 174º - 0.203 (n = 17), eller efter 

vinkelfordobling 209º/29º - 0.168, og S-betingelsen 197º - 0.720*** (n = 19). 

 

Konklusion; der er intet der tyder på magnetisk navigation, men fuglene er som gruppe 

dårligt (og ofte bimodalt) orienterede i det kraftige og ret lodrette N-felt. 

 

Rødhalse, ungfugle 2004. 

Forsøg 4 nætter (8 til og med 11 okt.) med i alt 30 kontroller og 32 exp.s (Fig.69). Der 

blev ikke hen ad vejen byttet om på N- og S-exp.s. Kontrollerne viser 178º - 0.582*** (n 

= 23), N-exps. viser 190º - 0.765*** (n = 14), og S-exp.s 179º - 0.424 (n = 14). 
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Figur 68: Endelave efterår 2004, unge Afrika-trækkere. Simulerede geografiske forflytninger ved 

ændring af magnetfeltet mod N (øverst) og S (nederst). Kontroller i midten 

 

 
Figur 69: Endelave efterår 2004, Rødhals. Se Fig.68 

 

Konklusion; Hvis man er meget navigatorisk indstillet kan den ret spredte orientering af 

S-exp.s tolkes som værende svagt hypotese-konfirmerende, meeennn!! En mere 
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parsimon tolkning er, at der – i hvert fald stort set – kun finder kompas-orientering sted i 

den omtrentlige normal-trækretning. 

  
Lang-distance trækkere, gamle fugle 2005. 

Der laves forsøg på 8 nætter fra 30 aug. til 12 sep. med i alt 87 kontroller og 61 exp.s. 

 

30 og 31 aug. er alle tre grupper dis-orienterede, især N-exp.s (41º/221º - 0.058, n = 8). 

Kontrollerne viser 199º - 0.305 (n = 19), og S-exp.s 118º/298º - 0.464 (n = 8). 

 

3 og 4 sep. er kontrollerne signifikant S-orienterede (177º - 0.624*** (n = 17), medens 

N-exp.s viser tendens til SSØ-orientering (152º - 0.662, n = 6). S-exp.s er signifikant to-

toppede mod NNØ/SSV (17º/197º - 0.927**, n = 7). 

 

 Ser vi alene på kontroller og S-exp.s vil den meget magnet-navigatoriske forsker måske 

finde nogen support for forsøgene indtil nu. Men N-exp.s burde være klart ca. S-

orienterede, og det er de ikke. 

 

6 og 8 sep. har jeg byttet om på N- og S-betingelserne for N-exp.s og S-exp.s. Fra 6 

sep. om eftermiddagen kommer N-exp.s nu under de magnetiske S-betingelser (altså de 

svage, mere vandrette felter), og S-exp.s under de magnetiske N-betingelser. De sidste er 

ikke-signifikant orienteret mod SØ (146º - 0.516, n = 8), medens N-exp.s testet under S-

betingelsen viser signifikant SSØ-orientering (153º - 0.624*, n = 8). Kontrollerne er 

stadig holdt og testet under de naturlige, magnetiske betingelser og viser signifikant 

SSØ-S orientering (167º - 0.572*, n = 19).   

 
Figur 70: Endelave efterår 2005, gamle Afrika-trækkere. Se Fig.68 
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10 og 12 sep. (Fig.70) slutter jeg så af med at udvælge 8 godt og konsistent orienterede 

kontroller og dele dem i to grupper på fire hver med ca. den samme gruppe-

middelretning. De bliver nu testet under henholdsvis N- og S-betingelserne: De første 

viser signifikant S-orientering (183º - 0.665*, n = 7), og den anden signifikant SSØ-

orientering (160º - 0.720*, n = 8). Der blev også valgt 12 konsistent orienterede exp.s ud 

og de blev testet under kontrol-betingelserne i det naturlige magnetfelt. Disse fugle var 

signifikant SSV-orienterede (200º - 0.736***, n = 22). 

 

Konklusion for forsøgene i 2004 og 2005. 

Der er reelt intet som helst, der tyder på magnetisk navigation, og de ombytninger, som 

jeg foretog i de to ud af de tre grupper fugle, fik ikke nogen som helst ‖chok-effekt‖; der 

blev ikke induceret omvendt orientering (endsige navigatoriske responser). 

 

Der er flere fortolkningsmuligheder af resultaterne afhængigt af, hvad man tror på. 

 

Magnetisterne vil formentlig advokere for, at de simulerede forflytninger har været for 

store og derfor er blevet ignorerede, eller også, at den uforandrede stjernehimmel har 

undertrykt magnet-navigatoriske reaktioner. Den sidste mulighed implicerer så det for 

magnetisterne ubehagelige scenario, at stjerne-navigation eksisterer og ikke bare er et 

fantasifoster i hovedet på mig. 

 

Min personlige mening er, at fuglene ikke er i stand til at magnet-navigere, og at de i 

disse forsøg viser kompas-orientering i forhold til stjernehimlen, evt. under kompas-

medvirkning/forstærkning af magnetfeltet. Det kan også være, at de navigerer efter 

stjernehimlen, der jo er den samme under de tre betingelser. 

 

Lang-distance-trækkere (næsten alle), næsten alle ungfugle, Chr.ø, efterår 2007.  

Jeg lavede to gange 96 forsøg (kontroller og exp.s) på i alt 12 nætter fra 9 aug. til 5 sep. 

 

De første forsøg falder tidligt i lang-distance-trækkernes træktid og her er den generelle 

erfaring fra Chr.ø i efterårene 2006, 2007 og 2008, at der er meget bimodalitet i de tidlige 

forsøg – fortrinsvis standard/reverse. Senere mere ensidig normal-orientering. Rødhalsen 

synes dog ikke at vise denne for lang-distance-trækkerne generelle tendens. 

 

De første 5 forsøgs-nætter er mellem 9 og 14 aug., og jeg har grupperet i to typer efter 

kontrollernes orientering: 1) 9, 12 og 13 aug. er kontrollerne signifikant bimodalt og 

vinkelret orienterede: 299º/119º - 0.590*** (n = 19). N-exp.s viser 73º/253º - 0.282 (n = 

12), og S-exp.s 223º - 0.462 (n = 7). 2) 10 og 14 aug. er kontrollerne NNV-orienterede 

(ligner en omvendt/vinkelret blanding): 342º - 0.728*** (n = 13). N-exp.s er meget 

spredt orienterede 202º - 0.204 (n = 7), og S-exp.s S-SSV-orienterede (192º - 0.629, n = 

5). Ser vi 1) og 2) sammenlagt er N-exp.s som gruppe meget dis-orienterede, medens S-

exp.s er signifikant orienterede mod SSV (207º - 0.528*, n = 12). Kontrollerne er 

signifikant bimodalt NV/SØ-orienterede med 75% af fuglene i NV-toppen, så der er ikke 

målområde-navigatorisk overensstemmelse mellem S-exp.s (målområde mod SSV) og 

kontroller (målområde mod NV). 

 

De næste 5 forsøgsnætter mellem 17 og 22 aug. (Fig.71) er kontrollerne signifikant 

SSØ-orienterede (168º - 0.396** (n = 33). N-exp.s er bimodale: 172º/352º - 0.206 (n = 

23), og S-exp.s signifikant ØSØ-SØ orienterede (123º - 0.643*, n = 12). Her passer 

kontroller og S-exp.s heller ikke med navigations-hypotesen. 
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Figur 71. Chr.ø efterår 2007, unge Afrika-trækkere. Se Fig.68 

 

De sidste 2 forsøgsnætter er 4 og 5 sep. og her er der dominans af mellem-distance 

trækkere (især Rødhals) og alle tre grupper er statistisk set dis-orienterede 

(koncentrationer mellem 0.394 og 0.459, og n mellem 7 og 9). Så dem kan vi ikke bruge 

til noget.  

 

Den overordnede konklusion er, at der ikke er tegn og slet ikke klare tegn på 

magnetisk navigation. Det vi ser kan være kompas-reaktioner (magnet-kompas og/eller 

stjerne-kompas), eller  navigatoriske reaktioner udgående fra stjernehimlen, der jo som 

bekendt var den samme set fra de tre betingelser.  

  

Problemerne med magnetisk navigation er flere: Der er en meget stor gruppe forskere, 

der tror på og ‖lever‖ af det. Der er altså meget træghed med hensyn til at være 

konstruktiv kritisk over for fænomenet, og der er en masse – sorry to say it - 

uvidenskabelig overfortolkning og adhoc-forklaringer på selekteret materiale indenfor 

feltet med Wiltschkøernes Gernheims-paper (2003) som et lysende eksempel. 

 

Der er concensus (J. Rabøl inklusive) om den generelle tilstedeværelse af et magnet-

kompas hos dyr, herunder fugle, men der er hos forskerne en for ringe helheds-forståelse 

af kompas/navigations-komplekset. Der skelnes for skarpt mellem kompas-orientering og 

gradient-navigation. Der er skodder imellem begreberne/processerne. Dyrene skelner 

næppe så skarpt; de agerer bare. Det betyder, at man mange gange overfortolker noget, 

der mestendels/overvejende er en kompas-reaktion til at være et udslag af gradient-

navigation. Jeg gør måske så iblandt det modsatte – fordi jeg også bliver fanget af den 

ufrugtbare skelnen/dichotomi mellem de to begreber. 
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Disse forsøg skal i øvrigt ses i ‖omvendt symfoni‖ med planetarium-forsøgene: I disse 

sidste ændres der ikke ved magnetfeltet, så hvis magnet-kompasset er dominerende, eller 

hvis de laver magnetisk navigation, så sku der ikke ske ændringer under de forskellige 

‖stjernehimle‖, som fuglene bliver præsenteret for. Men det gjorde der jo som bekendt 

(se tidligere). 

 

Magnetfolket kører mestendels implicit på den form for bevis-førelse for magnetisk 

navigation, at selv om der ikke er nogen direkte, utvetydig evidens så er der masser af 

indikationer, og summen (eller vel rettere produktet) af alle disse er så en til vished 

nærmende grad af sandsynlighed for magnetisk navigation. Problemet her er, at 

indikationerne i forhold til ikke-indikationerne formentlig er stærkt litteratur-biasede. 

Indikationerne er også først og fremmest positive fortolkninger af nogle observationer 

og ikke så meget direkte evidens, d.v.s. observationer/resultater, der klart og entydigt kun 

med rimelighed kan fortolkes som udgående fra et magnet-navigations-system. 

 

Til slut. I de allerfleste af mine magnet navigations-forsøg har der været stjerner på 

himlen. Så manglende reaktioner på ændringer i den magnetiske inklination og intensitet 

kan skyldes dominerende stjerne-kompas-orientering eller stjerne-navigation. Der sker 

heller ikke ændringer med hensyn til magnet-kompaset. En kompas-kurs fastlagt i 

forhold til magnetisk N (uanset om der er tale om et inklinations- eller et polaritets-

kompas) bliver den samme i de tre anvendte konstellationer. Tilbage bliver så 

muligheden af, at fuglene ikke kan magnet-kompas-orientere i et eller begge af de 

ændrede magnetfelter (så den mestendels signifikante normal orientering, som de laver er 

fastlagt i forhold til stjernerne). Hertil er at sige, at påstanden om mindre end 20-30% 

ændring i den magnetiske total-intensitet for at der kan finde øjeblikkelig normal-

orientering sted stammer fra de gamle forsøg med Rødhalse i Frankfurt-bure. De er 

aldrig vist at have relevans for tragt-forsøg, og i de fleste Endelave-forsøg havde exp.s 

også flere døgns tilvænning til de stærkere eller svagere felter.  

 

 

46. Konfliktforsøg på Chr.ø efterår 2006, 2007 og 2008. 

I sommeren 2006 byggede min gode ven på Endelave, tømrer og havnefoged Jørgen 

Holm to styks 12 mm krydsfiner-kasser, der hver kunne rumme otte magnetfelt-rammer 

på 80 gange 80 cm. I tomrummet i midten kunne der så fyldes alt muligt andet 

orienteringsudstyr. På grund af de mange meter kobbertråd i rammerne var kasserne ret 

så tunge. 

 

 Den gamle sorte Opel Van blev stoppet til briste- og udfyldningspunktet og en af de 

første dage i august 2006 kørte drengene og jeg en tidlig morgen fra Virum, over 

Øresundsbroen til Simrishamn i det sydøst-skånske. Herfra gik Bornholmer-expressen til 

Allinge og videre til Chr.ø. 

 

Kasper kørte den tomme bil hjem, og Ras og jeg læssede de adskillige kasser udstyr om 

bord på Expressens hæk. På forhånd havde jeg naturligvis forhørt mig om, man ville 

modtage det meget udstyr. Svaret var ja, men jeg tror nu nok, at vi overraskede 

besætningen en smule med de mange rummeter. 
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Lidt over 11 kom vi til øen og begyndte straks transporten af udstyr fra havnen gennem 

gaden, op og ned af Kongens Bakke til Dronningens Bastion helt nede mod SSØ lavt og i 

læ for fyrlyset. I gamle dage havde jeg lavet forsøg på Bjelkes Bastion og Langelinie, 

men det var jo med daglig op- og nedtagning af udstyret, så der var ryddet, når 

turiststrømmen skyllede igennem mellem kl. 11 og 16. Denne gang skulle jeg have otte 

magnetfelter op at stå, og sådanne kan jo ikke bare pilles ned og sættes op på en daglig 

basis.  

 

Administratoren, Peter Riis* (som jeg ikke havde mødt tidligere) havde telefonisk lovet, 

at vi kunne sætte udstyret op på Dronningens og få el fra udtaget ved Blå Hane, men han 

betonede også, at øen ikke kunne afsætte arbejdskraft til at fragte udstyret fra havnen til 

Dronningens. Så jeg fandt en gammel trækvogn på havnen, og Ras og jeg gik i gang med 

slæveriet, men dengang var jeg kun 66 år, så der var stadig en del kræfter i gamlingen, 

dog ikke så mange som i Ras, der ydede en herkulisk arbejdsindsats.  * Peter Riis var den 

femte fyrmester/forvalter/administrator, som jeg oplevede på Chr.ø. Den første var 

fyrmester J.P. Jacobsen, der blev afløst af H. Priis Rasmussen (vist i 1975), der havde 

været fyrmester på Svaneke Fyr. Han kaldte sig nu forvalter, og det var under hans 

medvirken og støtte, at fuglestationen kom op at stå i 1976. En gang i halvfemserne blev 

han afløst af Gert Vestergaard og under ham øen blev kastet ud i kaotiske tilstande. 

Vejen fra oplyst enevælde til en form for medbestemmelse og demokrati var ikke nem 

hverken på Chr.ø eller i Rusland. 5 år senere kom Jan Kidholm til som forvalter. Han var 

forstkandidat fra Skov- og Naturstyrelsen og var der til 2004. Det var under ham 

Møllerhuset blev udlejet til foreningen CHNF – i hvert fald på papiret. I praksis blev det 

Peter Lyngs´s privatdomicil (se senere). Til sidst kom Peter Riis til. Han havde været 

skattemand på Sjælland og kaldte sig nu administrator. Han var/er en velmenende chef, 

og jeg fik et godt forhold til ham.  

 

I de tre efterår 2006, 2007 og 2008 var jeg hvert år på Chr.ø i ca. 8 uger i august-

september, og jeg fik lavet ca. 1400 tragt-forsøg med lige så mange trækgæster (fuglene 

blev kun testet én gang) fordelt på ca. 80 aftener/nætter. De fleste forsøg var a) kompas-

konflikt forsøg, men der blev også foretaget b) forsøg med prismer (der simulerede S-

forflytninger), for at belyse om fuglene navigerede efter stjernehimlen, samt c) forsøg 

med ændret magnetisk intensitet og inklination (simulerede N- og S-forflytninger), for 

at se, om fuglene navigerede efter Jordens magnetfelt. 

 

b) og c) er allerede omtalt. Her skal ses på a). 

 

 

46.1 2006. 

 

Solnedgangsforsøg.  

 

Der blev lavet forsøg 8 aftener i september med i alt 128 fugle, flest Rødhals (89), og 

resten med Afrika-trækkerne Rødstjert, Havesanger og Broget Fluesnapper. Alle forsøg 

blev lavet under en klar solnedgangshimmel, og fuglene kom i tragtene direkte fra 

Møllerhus-haven uden først at have været eksponeret på Dronningens Bastion. I 

Møllerhus-haven stod de i over- men ikke side-dækkede vasketøjskurve, og det var den 

generelle procedure i hele perioden til og med 2008. 
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Figur 72: Solnedgangs-forsøg, Chr.ø, unge Afrika-trækkere. Kontroller tragt-anbragt parvis mod N 

(odd) og S (even) 

 

 

Kontrollerne viste signifikant VNV-orientering rettet ca. mod solnedgangen (Fig.72). 

Som vi skal se under nat-forsøgene var der også en svag tendens til påvirkning fra tragt-

positionen (på figuren er skelnet mellem tragte der stod mod N (odd) og mod S (even) på 

kontrol-bordet), men denne – og tendensen til træk i normal-trækretningen (SSV-SV) - 

blev klart overskygget af det, der så ud til at have været en positiv solnedgang-taxi (det 

ka dog også opfattes som en vinkelret reaktion, der mere udløses end retningsgives af 

solnedgangen).  

 
Figur 73: Solnedgangs-forsøg, Chr.ø, unge Afrika-trækkere. Exp.s med magnetisk N forskudt mod 

vest (W) eller øst (E) i forhold til paper N, der er i geografisk SV og SØ henholdsvis 

 

 

Exp.s. viste en meget signifikant bimodal ‖Ø‖/‖V‖ orientering i forhold til reference-

retningen paper N (Fig.73). Reference-retningen har normalt (for test i det naturlige 

magnetfelt) været rettet mod geografisk = magnetisk N. ‖Paper‖ stammer fra dengang, 

hvor jeg brugte kridt-papir, der blev skåret i form, drejet i spænd mod tragtens inderside 

og sat fast med tape. For at have et system, der var nemt at huske, blev overlappet 

mellem de to papir-ender altid vendt mod N. I forsøgene med de kunstige magnetfelter er 

det imidlertid ikke praktisk at orientere paper N mod geografisk N, så reference-

retningen i tragtene i de mod geografisk V drejede resulterende magnet-felter blev 

geografisk SV - fordi den lange akse på rammerne er SØ/NV-rettet, og fuglen blev puttet 

i tragten mod retningen SV. Nede- og indefra tragten ser fuglene op på en træramme på 

45 gange 80 cm med et nedadhængende ”ben” fra hvert af de fire hjørner. I de mod 
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geografisk Ø drejede felter er dette rektangel med hængende ‖ben‖ SV/NØ-orienteret, og 

paper N er rettet mod geografisk SØ. 

 

Hvorfor fuglene i solnedgangs-forsøgene viser en kraftig bimodal orientering på langs af 

rammen/rektanglet er ikke godt at vide. Jeg har ikke tidligere bemærket det i nat-

forsøgene, og et check af Endelave-forsøgene (nat) i 2001 og 2002 viser da også, at der 

ingen sådanne tendenser er. Tendensen er der også svag eller manglende om natten i 

Chr.ø-forsøgene år 2006, så det har nok (også) noget at gøre med, at fuglene har stået 

kort tid indenfor rammerne (i solnedgangs-forsøgene kom de i tragtene uden forudgående 

tilvænning, medens de i nat-forsøgene stod i burene indenfor rammerne i nogle få timer 

forud). I de tidligere forsøg stod tragtene også lidt højere på bordet, så det har formentlig 

– set fra tragt-fuglens synsvinkel – givet et lidt andet syn af trærammerne og måske et 

mindre retnings-tryk. I princippet kan man godt hæve tragten så højt, at rammerne slet 

ikke kan ses af fuglen indefra tragten, men så løber man ind i et andet muligt problem, 

nemlig et mere heterogent magnetfelt. I forsøgene har jeg tilstræbt, at tragten stod midt i 

ramme-feltet, hvor magnetfeltet er mest homogent. Det har jo været populært – specielt i 

Frankfurt og omegn - at hævde, at magnetfeltet skal være særdeles homogent, for at 

fuglene kan orientere sig på korrekt vis i forhold til magnetfeltet. Denne formening er 

meget dårlig underbygget af forsøg, hvor der er generaliseret ud fra alt for få forsøg i de 

gamle, nu skrottede Frankfurt-bure. Det har også været bekvemt at kunne hævde dette. 

Så har man altid haft en brugbar (bort)forklaring til at bortluge resultater, der ikke var i 

harmoni med de af én selv godtagne resultater og fortolkninger. D.v.s. sådan var det i 

starten. Nu udelader W´s rutinemæssigt i deres publikationer ethvert forsøgs-resultat, der 

er i disharmoni med deres opfattelse.  

 

Hvis vi kort skal rekapitulere: Der var en spuriøs ramme-effekt, der overridede en spuriøs 

solnedgangs-taxi, der overridede et normalt træk-orienterings respons. Der skulle helt 

klart korrektioner til i de fremtidige forsøg til neutralisering af disse spuriøsiteter.  

   

 

Natforsøg 

 

Der blev lavet konflikt-forsøg 14 nætter, hvoraf 8 standard-forsøg med 128 fugle og 6 

kryds-forsøg med 144 fugle. I alt deltog 166 Afrika-trækkere (81 Broget F, 57 

Havesanger og 28 Rødstjert) og 106 mellem-distance trækkere (74 Rødhals og 32 

Munk). 

  

I et standard-forsøg testes kontrollerne i det normale magnetfelt efter også at have 

tilbragt solnedgangs-/tidlig nat-fasen i burene i det normale magnetfelt. Exp.s testes i et 

afbøjet felt efter også at have tilbragt den forudgående fase i dette felt. 

 

I et kryds-forsøg står kontrollerne i bure i solnedgangs-/tidlig nat fasen i det naturlige 

magnetfelt, men om natten tragt-testes de indenfor de mod geografisk Ø eller V afbøjede 

felter. For exp.s er det omvendt. 

 

Meget overraskende fik jeg problemer med tragt-opstillingen på de borde, hvor 

kontrollerne blev testet i det naturlige magnetfelt. Bordene var 60 cm brede og 240 cm 

lange (den lange ende var orienteret mod geografisk Ø/V), og hver tragt-holder var et ca. 

halv meter langt brædt med et hul i hver ende hvor der var anbragt en tragt. Da tragtene 

er 30 cm i diameter var der kun et mellemrum på 8-10 cm mellem tragtene. Hvert tragt-
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par var orienteret på N/S-aksen og på hvert bord stod fire tragt-par, hvor afstanden 

mellem de nærmeste tragte i retningen Ø/V var ca. 50 cm. Til min store overraskelse var 

der en tydelig ‖centrifugal‖ påvirkning mellem tragtene i parrene: Fuglene i de nordlige 

tragte viste mest nordlig orientering og dem i de sydlige tragte mest sydlig orientering. 

Hvis man slå alle standard-forsøgene sammen fremkommer et meget tydligt bimodalt 

NNØ/SSV-mønster (16º/196º - 0.308**, n = 60). Hvorfor fuglene i de nærtstående tragte 

‖frastødte‖ hinanden, ved jeg ikke. Lyde måske. For exp.s i krydsforsøg testet i den 

samme opstilling var denne N/S-bimodalitet meget mere utydelig. Hvorfor det? 

 

Jeg havde ikke tidligere bemærket, at kontrol-fugle anbragt parvis påvirkede hinanden, 

men i de tidligere nat-forsøg var afstanden mellem tragtene i parret også større (30-40 

cm). Bimodaliteten i 2006 var også mest fremtrædende tidligt på træk-sæsonen, og det 

kobler med en anden observation: Graden af omvendt orientering er ofte stor, evt. 

dominerende tidligt på sæsonen for Afrika-trækkerne (men ikke – af en eller anden grund 

- for mellem-distance trækkerne). Så formentlig er der en ret følsom og labil ligevægt 

mellem normal-træk og omvendt træk, og selv en svag ‖centrifugal‖ påvirkning fra 

nærmeste tragt kan være med til at forskyde ligevægten. At denne effekt så er klart 

mindre for exp.s testet i det naturlige magnetfelt kan ‖forklares‖ ved at sådanne fugle 

gennem konflikt-påvirkningerne i solnedgangs-/tidlig nat fasen har fået ‖andet at tænke 

på‖ (dette er en såkaldt ad-hoc forklaring, som især Wiltschkøerne mestrer at svælge i). 

 

På Fig.1 i filen Dron06b på www.jorgenrabol.dk er vist mønstrene for de natlige 

orienteringer i de 4 konstellationer for hele efteråret: a) kontroller testet i det naturlige 

magnetfelt viser en tydelig SSV/NNØ bimodalitet. Det samme gælder for exp.s testet i 

det naturlige magnetfelt. Ser vi på orienteringen af kontroller og exp.s i de afbøjede felter 

kan denne udtrykkes både i relation til geografisk N og magnetisk N. Sammenlignet med 

mønstrene i det naturlige magnetfelt viser både kontroller og exp.s en lidt mere diffus 

SSV/NNØ-orientering i forhold til geografisk N i de afbøjede felter. Ser vi derimod på 

på orienteringen i forhold til magnetisk N er kontrollerne dis-orienterede og exp.s uklart 

VNV/ØSØ-orienterede. Dette viser med rimelig tydelighed, at et kompas relateret til 

geografisk N er det her og nu i test-situationen bestemmende, samt at der ikke 

forudgående har været en vedvarende kalibrering fra et kompas til et andet. Det 

bestemmende kompas er med meget stor sandsynlighed et stjerne-kompas. Dette er dog 

ikke udtalt først på sæsonen og i de fire standard-forsøg 17/8, 20/8, 21/8 og 25/8 viser 

kontrollerne den sædvanlige SSV/NNØ bimodalitet, medens exp.s testet i de afbøjede 

magnet-felter virker dis-orienterede både i forhold til geografisk N og magnetisk N. 

Sidstnævnte kompas-reference kunne oven i købet se ud til at bestemme ‖mest‖ for 

exp.s. Det samme gælder tilsyneladende for kontrollerne i kryds-forsøgene 24/8 og 28/8, 

hvor orienteringen i forhold til magnetisk N er SV/NØ (og dermed beliggende i 

normal/omvendt aksen), medens den i forhold til geografisk N er SØ/NV. Exp.s testet i 

det normale magnetfelt viser her en ret diffus SSV/NNØ-orientering (198º/18º - 0.221, n 

= 15), men den 28/8 rabler det helt for fuglene. Både V-exp.s og Ø-exp.s er meget klart 

NNV-N-orienterede (henholdsvis 346º - 0.765*, n = 8, og 355º - 0.897***, n = 8), så der 

er helt klart ikke tale om en vedvarende kalibrering fra solnedgangsfasen (så burde disse 

to vektorer være ca. modsat rettede). Den nordlige orientering kan være udløst af en 

meget blæsende og regnfuld foregående nat som fuglene – som altid på Chr.ø – tilbragte 

udendørs dog beskyttet mod elementernes rasen af et krydsfiner-dække foroven i buret. 

Om kursen er fastlagt i forhold til geografisk N eller magnetisk N vides ikke, for fuglene 

blev jo testet i det naturlige magnetfelt hvor geografisk N og magnetisk N er 

sammenfaldende. 

http://www.jorgenrabol.dk/
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I en oversigtsartikel over tidligere konfliktforsøg får Muheim et al. (2006a) sneget sig 

frem til - ud fra mere eller mindre rimelige gæt og specifikationer fremlagt i diverse 

artikler vedrørende graden af afskærmning i tragte eller bure – at der skal være frit syn 

ned til horisonten, før solnedgangs-kompasset slår i gennem og dominerer/kalibrerer 

magnet-kompasset. I modsat fald gælder det modsatte. Der gives ikke nogen egentlig 

forklaring på dette mønster. Muheim et al. mener klart nok, at horisont-afskærmninger på 

blot 10º (som i mine tragte) er for meget – set ud fra det kalibrerende solnedgangs-

kompas`s synsvinkel. Nu er det heldigvis sådan, at i mit set-up kan fuglene i 

bur/solnedgangs-tidlig nat fasen se helt ned til landskabs-horisonten hele vejen rundt. Når 

de så senere testes i tragtene, har kalibreringen (ifølge hypotesen) allerede fundet sted. 

 

Jeg lavede kryds-forsøg 6 aftener/nætter 16 sep. og i perioden 21 til 26 sep., hvor 

halvdelen af exp.s stod i bure (d.v.s. plastik-vasketøjskurve) med frit udsyn ned til 

horisonten og den anden halvdel stod i små plastikspande med en sideafskærmning 

på mellem 20º og 40º (det er umuligt – set fra fuglen inde i spanden - at estimere denne 

mere nøjagtigt). Senere i testfasen i tragtene under stjernehimlen og udsat for Jordens 

normale magnetfelt burde V- og Ø-fuglene (altså de fugle der i solnedgangs-/tidlig nat 

fasen var udsat for magnetfelter afbøjet mod henholdsvis geografisk V og geografisk Ø) 

fra vasketøjskurvene vise modsat rettet orientering, fordi solnedgangs-kompasset ifølge 

Muheimernes forventning burde ha kalibreret magnet-kompasset. Hvis normal-retningen 

således er geografisk SV burde V- og Ø-fuglene være orienterede mod henholdsvis NV 

og SØ. Hvis magnet-kompasset derimod under spand-betingelsen kalibrerer først 

solnedgangs-kompasset og senere og medfølgende stjerne-kompasset burde der også her 

komme modsat rettede orienteringer ud, men nu med V-fuglene i SØ-toppen og Ø-

fuglene i NV-toppen. 

 

Og hvad sker der? Ja – som så ofte før noget helt femte og ret så uforudsigeligt. For det 

første: Der er ingen forskel på V- og Ø-fuglenes orientering. Det gælder både for de 

fugle, der stod i kurvene og de, der stod i spandene i solnedgangs/tidlig nat fasen. Men - - 

- der er en meget signifikant forskel på orienteringen af fuglene fra kurvene (Fig.74) og 

fuglene fra spandene (Fig.75). Slås V- og Ø-fuglene sammen fås følgende sample mean 

vektorer for henholdsvis kurv- og spand-fuglene: 222º - 0.595*** (n = 22) og 159º - 

0.652*** (n = 20). Kurv-fuglene er altså normal-orienterede, medens spand-fuglene 

orienterer sig mod SSØ. Hvorfor spand-fuglene afviger med over 60º modurs/til venstre 

svæver indtil videre i det uvisse, men for mig ligner det udslag af et orienterings-system, 

der ikke bare er baseret i simpel kompas-orientering. Det har i hvert fald ikke noget med 

simpel kalibrering at gøre. 

 

Jeg er spændt på, hvad Muheimerne siger til det resultat, men de vil givetvis starte med at 

påpege, at mine fugle – selv i kurvene - ikke kunne se hele vejen ned til horisonten hele 

kompasset rundt – som man kan på et skib, der sejler på et uendeligt hav uden 

landkending i nogle retninger. Det ku de (fuglene) heller ikke i de få forsøg, som 

Muheimerne generaliserede ud fra, men dette er ligegyldigt ifølge gældende forsknings-

logik og moral. I mine forsøg på Dronningens Bastion var landskabs-afskærmningen 

variende i forskellige retningen mellem 0º til 11º, og den lå mestendels på 4-5º. Dette har 

jeg naturligvis oplyst i artiklen. 
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Et major problem indenfor naturvidenskabelig forskning er, at folk generaliserer alt for 

hurtigt på baggrund af alt for få og ofte stærkt selekterede undersøgelser. Når 

 
Figur 74: Orienteringen af kurv-fuglene 

 

 

 

 
Figur 75: Orienteringen af spand-fuglene 

 

fortolkningen så er publiceret i et eller andet fint tidsskrift forsvares den efterfølgende 

med næb og klør – med mindre forfatteren selv får nye resultater, der viser, at 

generaliseringen ikke holder. Det er sket enkelte gange for Wiltschkøerne f.eks. Og det er 

jo godt, at de indser deres fejl og for tidlige generaliseringer, men det er ikke godt, at de 

indtil da som referenter undertrykker andres artikler eller undlader at nævne andres 

resultater/fortolkninger i deres oversigtsartikler.     

 

 

46.2 2007 

 
Solnedgangsforsøg 
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Jeg brugte en del tid på at finde en opstilling, der korrigerede for ‖Ø/V‖-effekten i 

forhold til paper N. Det lykkedes hen ad vejen med en såkaldt ”mod-ramme”, hvorved 

forstås en rektangulær træramme på 45 gange 80 cm af samme størrelse, dimensioner og 

materiale som spole-rammerne set nedefra af fuglen i tragten. Mod-rammen blev 

ophængt midt på og vinkelret på spole-rammen og var udstyret med fire nedhængende 

‖ben‖, så fuglen nede fra tragten så op på et perfekt 4-talligt radiær-symmetrisk mønster 

af træ-rammer. En sådan symmetri bør ikke retnings-påvirke aktiviteten i tragten på 

spuriøs vis – eller i hvert fald ikke påvirke den resulterende træk-orientering i 

nævneværdig grad. 

 

Det gjorde den heller ikke. Det blev klart i de tre standard-forsøg ved solnedgangs-/tidlig 

nat-tide med i alt 48 Rødhalse, som jeg nåede at lave lige inden lukketid 20, 21 og 22 

sep. 

 

Og dog. Den 20 sep. under en overskyet solnedgangshimmel glemte jeg at sætte mod-

rammerne på, og som sædvanlig indtraf der derfor hos exp.s et (godt nok ikke ganske 

signifikant) bimodalt ‖Ø/V‖-mønster i forhold til paper N (280º/100º - 0.580, n = 8). Det 

er derfor svært at finde ud af, om orienteringen - også – er styret af geografisk N eller 

magnetisk N. Det ligner faktisk mest det sidste (sample mean vektoren er 173º - 0.300, n 

= 7), medens den i forhold til geografisk N er 110º - 0.258. Kontrollernes orientering er 

ikke signifikant men dog rettet ca. i normaltrækretningen (246º - 0.539, n = 6). I øvrigt 

bør man ikke undre sig over, at en kompas-reference i forhold til magnetfeltet er det 

bestemmende: Fuglene kan ikke se stjernerne, men nyere målinger af Hegedüs et. al 

(2007) tyder faktisk på, at himlens polarisations-mønster ved solnedgangstide kan ses 

gennem selv et ret tæt skydække. Det er dog indtil videre kun vist teknisk og ikke 

gennem (konditionerings)forsøg med fugle. Så vi er efterhånden en del ude på Herrens 

mark – og det gælder også i mine overdækninger med ‖translucent but not transparent‖ 

plastic (kaldet ‖overcast‖, eller på dansk ‖overskyet‖). Kan fuglene også se polarisations-

mønstret igennem det?? Jeg har ingen målinger/forsøg, der viser/modbeviser dette. Jeg 

tror bare ikke, at de kan. Nok mest fordi jeg – Jørgen Fugl - ikke kan selv. 

 

Nå – 21 og 22 sep. var der klare solnedgange og nu glemte jeg ikke mod-rammerne. 

Halvdelen af tragtene var udstyret med en 8 cm høj, cirkulær aluminiums-krave, der 

stod på tragt-kanten og som formodes at skygge for de nederste ca. 30º af himlen hele 

vejen rundt. Denne foranstaltning antages – ifølge Muheimerne - at favorisere magnet-

kompasset på bekostning af de celestielle kompasser, og primært solnedgangs-

kompasset. 

 

Desværre var kontrol-fuglene ikke for klart orienterede; der var meget spredning. 

Fuglene uden kraver var bimodale (249º/69º - 0.371, n = 6), og dem med kraver viste 

233º - 0.387 (n = 8). Slår vi dem sammen beskriver de lidt bedre bimodalt end unimodalt 

(241º/62º - 0.333, n = 14). 

 

For exp.s var der nu takket være mod-rammerne ikke nogen fremtrædende og spuriøs 

‖Ø/V‖-orientering. Kontrollerne uden kraver viste 60º/240º - 0.609* (n = 8), og dem 

med kraver 104º - 0.431 (n = 8) i forhold til paper N. I forhold til geografisk N er der 

ikke forskel på uden/med kraver. Begge viser V-VNV orientering og koncentrationerne 

er ret ens (0.46 og 0.58). Slår vi dem sammen bliver sample mean vektoren signifikant 

(283º - 0.522*, n = 15). I forhold til magnetisk N er der heller ikke forskel på uden/med 

kraver. Begge viser et bimodalt mønster, henholdsvis 180º/0º - 0.363, n = 8 og 40º/220º - 
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0.293, n = 8. Slår vi dem sammen bliver det noget bimodalt småmos (17º/197º - 0.258, n 

= 16). Det virker altså som en kompas-reference tilknyttet geografisk N har mere 

indflydelse end magnet-kompasset, men der kan evt. være tale om (medindflydelse af) en 

solnedgangs-taxi. 

  

Under alle omstændigheder synes magnet-kompasset at være uden betydning: Slår vi 

uden/med kraver sammen og inddeler efter magnetisk N = geografisk V, og magnetisk N 

= geografisk Ø fås henholdsvis 292º - 0.573 (n = 7) og 274º - 0.489 (n = 8) ved 

afbildning i forhold til geografisk N. 

 

 

Natforsøg 

 

Der blev lavet natforsøg syv nætter med i alt 110 Rødhalse og 2 Munke. Seks gange var 

det standard-forsøg og een gang et krydsforsøg. Som sædvanligt i natforsøg henstod 

fuglene først i burene på Dronningens Bastion fra før solnedgang (oftest 1-2 timer før) og 

så gennem solnedgangs-/tidlig nat fasen, inden de blev overført til tragtene 2 timer efter 

solnedgang.   

 

Vi starter med det enlige kryds-forsøg hvor både solnedgangen og stjernenatten var klar. 

  

Exp.s testet i det naturlige magnetfelt viste et normal/omvendt mønster (203º/23º - 

0.768*, n = 7). Der er klart nok ingen kompas-kalibrering, hverken den ene eller anden 

vej (så sku vi ha haft et bimodalt mønster vinkelret på det observerede med V- og Ø-

exp.s i hver sin modsat rettede top. I den observerede fordeling udgøres NNØ-toppen af 

halvanden fugl mod fem-en-halv fugl i SSV-toppen, så V- og Ø-exp.s kan ikke engang 

siges at ligge i hver sin top). 

  

Kontrollerne testet i de afbøjede felter viser ikke ‖Ø/V‖ orientering i forhold til paper N. 

Det er lidt svært at ha en mening om, hvilket kompas der er in charge. I forhold til 

geografisk N er mønstret bimodal (218º/38º – 0. 493, n = 7), og i forhold til magnetisk N 

140º - 0.814*, n = 6.   

 

Fire standard-forsøg (Fig.76) blev gennemført under en klar stjerne-himmel (9, 12, 16 

og 18 sep.) og kontrollerne var meget flot orienterede i normal-trækretningen (201º - 

0.591***, n = 27). Desværre – og noget usædvanligt for exp.s om natten – er der en klar 

ramme-effekt (i forhold til paper N er orienteringen 95º/275º – 0.338* (n = 28); husk der 

(endnu) ikke er modrammer på. Det gør det lidt vanskeligt at sige hvilket kompas, der 

betyder mest, men det virker rimeligt at pege på stjerne-kompasset. Sample mean 

vektoren i forhold til geografisk N er nemlig 146º - 0.487* (n = 24), medens den i forhold 

til magnetisk N er 159º - 0.198 (n = 24). Ser vi lidt nøjere på fordelingen i forhold til 

geografisk N forekommer den i øvrigt at være en bimodal SV/NØ-orientering + en lidt 

større SØ-top. 

 

To af nætterne – 16 og 18 sep. – tester jeg halvt uden og halvt med kraver.  

Forventningen er mere indflydelse på orienteringen af magnet-kompasset, når der er 

kraver på.  
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Figur 76: Orienteringen under klar stjernehimmel af kontroller (øverst til venstre) og af exp.s i 

forhold til geografisk N (øverst til højre), paper N (nederst til venstre) og magnetisk N (nederst til 

højre) 

 

Kontroller uden er klart bedre orienterede (212º - 0.973***, n = 8) end dem med (196º - 

0.436, n = 7). For exp.s uden kraver er orienteringen klart bedst i overstemmelse med 

geografisk N som retningsgiver (189º - 0.549, n = 7 contra 310º/130º - 0.466, n = 7 i 

forhold til magnetisk N). Exp.s med kraver er sværere tolkelig, men et celestielt kompas 

er formentlig dominerende på grund af en tæt ved signifikant sample mean vektor i 

forhold til geografisk N (98º - 0.679, n = 6). Retningen er godt nok miskrediterende. I 

forhold til magnetisk N er orienteringen meget mere diffus (157º/337º - 0.149, n = 6). Det 

ser altså ikke ud til, at magnet-kompasset får mere indflydelse med kraver på.  

 

Endelig blev der 11 og 17 sep. gennemførst to standard-forsøg under en overskyet 

nattehimmel. Ved solnedgangstide var himlen halvskyet i det første forsøg, og helt 

overskyet i det andet. 

 

11 sep. er de få kontroller mest normal-orienterede (218º/38º - 0.498, n = 4), medens 

exp.s i forhold til henholdsvis geografisk N og magnetisk N viser 150º - 0.636 (n = 7) og 

160º - 0.612 (n = 7). Her er det svært at blive klog på, hvad der er det dominerende 

kompas men qua den overskyede himmel kan det jo næsten kun være det magnetiske. 

Den halvskyede solnedgangs-/tidlig nat himmel  muliggør også en evt. kalibrering fra et 

celestielt kompas til det magnetiske kompas. If so skal V-exp.s så være NV- og Ø-exp.s 

SØ-orienterede i forhold til magnetisk N. Det sker sådan nogenlunde for Ø-exp.s medens 
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V-exp.s mere viser SV-lig normal-orientering (Ø-exp.s: 90º, 105º og 135º, V-exp.s 

255º/95º, (150º), 225º og 215º). Så måske et forsigtigt/delvist ja til kalibrering fra et 

celestielt til et magnetisk kompas. 

 

17 sep. er kontrollerne signifikant V-orienterede (272º - 0.778*, n = 6). Det er noget 

vestligt, men kan næppe være en solnedgangs taxi, da himlen jo er overskyet. Exp.s i 

forhold til geografisk N er VNV-NV-orienterede (307º - 0.892**, n = 6), men det kan 

vanskeligt være en solnedgangs taxi. Det ligner geografisk N som det dominerende 

kompas, også fordi orienteringen i forhold til magnetisk N er 43º/223º - 0.677 (n = 6). 

 

 

46.3 2008 

 

Der blev lavet konfliktforsøg fra 24 aug. til 28 sep., i alt 22 solnedgangs-/tidlig nat 

forsøg (21 standard og 1 kryds) med i alt 357 fugle, hvoraf 160 Afrika-trækkere og 197 

Rødhals. Kryds-forsøget var med Afrika-trækkere. Dertil 4 nat-forsøg (standard) med 64 

fugle (48 Afrika-trækkere og 16 Rødhalse.  

 

Solnedgangsforsøg 

 

Der blev for første gang – med nogle af fuglene - lavet solnedgangs-/tidlig nat forsøg 

efter forudgående solnedgangs-eksponering på Dronningens Bastion. I 2006 og 2007 

kørte alle forsøg med direkte overførsler fra Møllerhus-haven til tragtene. Det var også 

første år, at jeg testede fuglene med tragtene dækket foroven med ‖translucent but not 

transparent‖ plastik. Det blev benævnt +”overskyet”, fordi det formodedes at have 

samme effekt som en rigtig overskyet himmel: Stjernerne kan ikke ses gennem dækket 

og det kan solnedgangshimlens polarisations-mønster formentlig heller ikke (se dog 

tidligere). Når tragtene ikke var tildækket med dette plastik blev set-upet kaldt –

”overskyet”. 

 

I de følgende afbildninger er orienteringen af kontrol-fugle angivet med en hvid prik 

med en lille sort prik i midten, medens orienteringen af V- og Ø-exp.s er angivet med 

henholdsvis sorte og hvide prikker.  

 
-”overskyet” uden forudgående eksponering under solnedgangshimlen 

 

Der blev lavet fem forsøg med Afrika-trækkere fra 24 til 31 aug., men i det ene glemte 

jeg mod-rammerne, så det er ikke med på Fig.77. 

 

Kontrollerne viste signifikant orientering (282º - 0.398*, n = 26), der lignede et mixtur 

af normal-orientering mod SV og en mere fremtrædende VNV-NV-top rettet lidt N for 

retningen mod solnedgangen. 

 

Exp.s var mere tricky. I forhold til geografisk N var sample mean vektoren 27º - 0.217 (n 

= 30), medens den i forhold til magnetisk N ser svagt SSØ/NNV to-toppet ud, og en 

vinkelfordobling forbedrer da også beskrivelsen (til 147º/327º - 0.143, n = 32). Der var 

tendens til flest Ø-exp.s i NNV og flest V-exp.s i SSØ, og forskellen er tæt på at være 

statistisk signifikant på 5%-niveauet. Det er ikke ligetil at udnævne hverken geografisk N 

eller magnetisk N som det (mest) styrende kompas, men fraværet af en solnedgangs-
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taxi hos exp.s er prominent. Sammenlignet med kontrollerne har exp.s åbenbart andet 

at tænke på og lade sig påvirke af. 

 
Figur 77: Solnedgangsforsøg 24 – 31 aug. 2008. Klar solnedgang. Kontroller (øverst) og exp.s 

(nederst – i forhold til geografisk N og magnetisk N) 

 

Næste forsøg med samme procedure var 11 og 12 sep. med Rødhalse. Desværre glemte 

jeg at sætte mod-rammerne på 11 sep., så man kan kun bruge exp.s fra 12 sep. 

 

Kontrollerne er meget ens orienterede begge aftener, og den samlede orientering er 

noget overraskende NNV-rettet (334º - 0.576*, n = 13) – altså klart til højre for 

solnedgangs-retningen. Solnedgangen er i VNV, men den var meget lidt fremtrædende 

begge aftener, da himlen var næsten overskyet. Så det ligner ikke (med)indflydelse af en 

taxi mod solnedgangen. 

 

I forhold til geografisk N er exp.s NØ-orienterede (44º - 0.533, n = 5), og i forhold til 

magnetisk N er de S-orienterede (181º - 0.439, n = 5). Det ligner mest indflydelse af et 

kompas relateret til geografisk N. 

 

Tredje forsøgs-serie i denne konstellation er med Afrika-trækkere og Rødhalse de fire 

aftener 14, 16, 17 og 18 sep. Solnedgangshimlen var klar alle fire gange, og halvdelen af 

fuglene blev testet i  – ”overskyet” og den anden halvdel i +‖overskyet‖. Her ser vi kun 

på de første (Fig.78).  

 

Kontrollerne er meget signifikant V-VNV-orienterede (281º - 0.785*** (n = 18), og det 

ligner dominans af en solnedgangs-taxi. 
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Figur 78: Solnedgangsforsøg 14 – 18 sep. 2008. Klar solnedgang. Ellers som Fig.77 

 

Exp.s er uklart orienterede i forhold til både geografisk og magnetisk N (henholdsvis 

222º - 0-301, n = 14 og 119º - 0.364, n = 14). Det er dog kun V-exp.s, der er 

uorienterede. Ø-exp.s viser signifikant orientering (P < 0.05) mod henholdsvis SSV-SV- 

og ØSØ-SØ. 

 

Fjerde serie er principielt i samme regi som foregående, men solnedgangshimlen var 

(naturligt) overskyet alle tre aftener 15, 19 og 20 sep., så der var ingen klar eller 

fremtrædende solnedgangshimmel. Der var kun Rødhalse i forsøg. 

 

Kontrollerne viser uklar SØ-orientering (131º - 0.251, n = 16). 

 

Exp.s er ligeledes uklare, og orienteringen i forhold til geografisk N og magnetisk N er 

henholdsvis 181º - 0.449, n = 11, og 231º/51º - 0.353, n = 12. V-exp.s er henholdsvis SØ- 

og SV-orienterede i forhold til geografisk N og magnetisk N. Ø-exp.s mere diffust V- og 

SØ-orienterede. 

 

Konklusionen på denne afdeling er, at der er tydelig påvirkning hos kontrollerne af 

solnedgangen i de to konstellationer (et og tre) med klar solnedgangshimmel. De samme 

to aftener er der absolut ingensomhelst sådan påvirkning at spore hos exp.s. Det er ikke 

klart hvad for et kompas, der styrer. Det ser mest ud til at være et celestielt kompas 

relateret til geografisk N. 

 
Figur 79: Solnedgangsforsøg 14 – 18 sep. 2008. Klar solnedgang men tragte dækket med 

uigennemsigtigt plastik. Ellers som Fig.77 

 
 

+”overskyet” uden forudgående eksponering under solnedgangshimlen 

 

Her er der lavet forsøg de samme aftener med den anden halvdel af fuglene omtalt 

ovenfor i den tredje forsøgs-serie (14, 16, 17 og 18 sep.). Her ses på +”overskyet” 

fuglene (Fig.79). 



 211 

 

Kontrollerne er tæt på at være signifikant V-orienterede (272º - 0.440, n = 14). Det 

ligner således noget en taxi mod solnedgangen (de kan måske se/ane denne gennem 

plastikken?). 

 

Exp.s er to-toppet orienterede både i forhold til geografisk N og magnetisk N, 

henholdsvis 277º/97º - 0.444 (n = 13) og 7º/187º - 0.444 (n = 13). Det ligner mest styring 

af et celestielt kompas i reference til geografisk N. 

 

Her er der forsøg de samme aftener med den anden halvdel af fuglene tidligere omtalt i 

den fjerde forsøgs-serie  –”overskyet uden forudgående eksponering (15, 19 og 20 sep.). 

Her ses på +”overskyet” fuglene. 

 

Kontrollerne er signifikant to-toppet S/N-orienterede (173º/353º - 0.510*, n = 14). Der 

er ikke noget der ligner en solnedgangs-taxi, men himlen var også naturligt overskyet – 

hvortil så kom +‖overskyet‖. 

 

Exp.s viser diffus henholdsvis SSV-orientering (i forhold til geografisk N) og ØNØ-

orientering (i forhold til magnetisk N). Sample mean vektorerne er 204º - 0.480 (n = 12) 

og 66º - 0.360 (n = 12). Faktisk beskriver den sidste næsten lige så godt – og med et 

meget forskelligt resultat – efter vinkelfordobling til 128º/308º - 0.326 (n = 12). 

Geografisk N beskriver lidt bedre end magnetisk N. 

 

Det tredje forsøg i denne konstellation er med Rødhalse den 23 sep. Disse fugle havde 

stået i bure i Møllerhus-haven tildækket to dage/nætter forud uden mulighed for at koble 

celestielle kompasser og magnet-kompasset. Dette forsøg var bound til at sku vise 

normal-orientering i forhold til magnetisk N. Solnedgangshimlen var nemlig næsten 

overskyet, og forsøget startede først én time efter solnedgang, så der burde ikke være 

mulighed for foto-taxisk indflydelse af denne og heller ikke for brug af et kompas 

relateret til geografisk N. 

  

Og hvad skete der så (Fig.80)? 

 

Ja – kontrollerne opførte sig som de ‖burde‖ (eller i hvert fald ikke som de ikke 

‖burde‖). Mønstret var svagt bimodalt men mest i normal-trækretningen (212º/32º - 

0.544, n = 7). Men for exp.s rabler det. Orienteringen er signifikant i normal-

trækretningen i relation til geografisk N 220º - 0.834**, n = 7), og to-toppet i forhold til 

magnetisk N (125º/305º - 0.476, n = 8). Hvad værre er: V-exp.s er i NV-toppen og Ø-

exp.s i SØ-toppen og det viser meget klart at et celestielt kompas er total-styrende og 

magnet-kompasset kun medfølgende. Sådan burde det ha set ud efter en kalibrering fra et 

solnedgangs-kompas til magnet-kompasset! Men det er jo ikke/næppe muligt. 

 

Der er også et fjerde forsøg, hvor exp.s men ikke kontroller falder ind under 

konstellationen. Det drejer sig om en gruppe Rødhalse testet 28 sep. 

  

Kontrollerne blev testet om natten i –”overcast” og viste signifikant SSV-SV 

orientering (214º - 0.725*, n = 7). Exp.s blev tested solnedgang/tidlig nat og i 

+”overcast”. Orienteringen i forhold til geografisk N var 244º - 0.413 (n = 7) og i 

forhold til magnetisk N 234º - 0.563 (n = 7). Det ligner mest/størst indflydelse af magnet-

kompasset – også fordi de fire V- og de tre Ø-exp.s ikke overlapper i forhold til 
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geografisk N. I forhold til magnetisk N er der noget overlap (rækkefølge med uret Ø, Ø, 

V, Ø, Ø, V, V).  

 
Figur 80: Solnedgangsforsøg. Rødhals. Næsten overskyet og tragte dækket med uigennemsigtigt 

plastik. Øverst kontroller, og nederst exp.s i forhold til geografisk og magnetisk N 

 

 
-”overskyet” med forudgående eksponering under solnedgangshimlen 

 

Her er der et enkelt forsøg – oven i købet et kryds-forsøg – med Broget Fluesnapper 7 

sep.  

 

Her ses kun på den ene halvdel af exp.s, der blev testet i –‖overcast‖. Den anden halvdel 

af exp.s og alle kontroller blev testet i +‖overcast‖ (se næste sektion). Exp.s tilbringer 

altså først en times tid omkring solnedgang i de afbøjede magnet-felter, og testes så 

umiddelbart bagefter sidst i solnedgangs-/tidlig nat perioden i det naturlige magnetfelt. 

Der testes i alt 8 fugle og V- og Ø-exp.s viser stort set modsat rettede reaktioner. V-exp.s 

er overvejende NØ-orienterede (39º/219º - 0.575, n = 4), og Ø-exp.s mere diffust SV-

orienterede (192º - 0.505, n = 3). 

 

Den forsigtige tolkning af disse mønstre (der jo ikke er statistisk signifikante) er, at der 

kan være tale om en kalibrering fra et solnedgangs- til et magnet-kompas, men – i så fald 

ud fra en intenderet kurs mod NV i forhold til geografisk N. Hvis der derimod er tale om 

en kalibrering fra magnetisk N til et celestielt kompas koblet med geografisk N, så skal 

det være ud fra en intenderet kurs på SØ i forhold til magnetisk N. Begge dele ser 

mærkelige ud. Standdard retningen er jo ca. SV. 

 

Det ligner altså mest en her-og-nu orientering uden forudgående kalibrering på 

normal/omvendt-aksen med V-exp.s i den omvendte og Ø-exp.s i den normale retning. 

Men antallet af fugle er så lavt, at man nok ikke skal fabulere for meget over det. 
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+”overskyet” med forudgående eksponering under solnedgangshimlen 

 

Dette er den anden afdeling af forsøget omtalt just ovenfor. 

 

Kontrollerne testet i de afbøjede magnet-felter viser ca. normal-orientering i forhold til 

geografisk N (242º - 0.743*, n = 6), medens orienteringen i forhold til magnetisk N er 

bimodal (305º/125º - 0.314, n = 6). De fire V-exp.s er i NV og de to Ø-exp.s i SØ. Så det 

ligner helt klart en her-og-nu normal-orientering styret af et celestielt kompas tilknyttet 

geografisk N. 

 

Vi kommer nu til den anden halvdel af exp.s denne gang testet i +‖overcast‖. Mønstret er 

meget tydelig snævert bimodalt med ca. to modsat rettede toppe i ØSØ og V-VNV. 3 ud 

af 4 V-exp.s ligger i V-VNV-toppen og 2 ud af 3 Ø-exp.s i ØSØ-toppen. Efter vinkel-

fordobling fås 282º/102º - 0.945*** (n = 7). 

 

Bortset fra de små sample-størrelser og tvivlsom over-all statistisk signifikans ligner det 

her unægtelig en kalibrering af magnet-kompasset (der jo også er det formodet eneste 

kompas til rådighed i test-fasen) ud fra et solnedgangs-kompas og med basis i en SSV-lig 

normaltrækretning i forhold til geografisk N. 

 

Den anden test-serie i ovennævnte konstellation er forsøg med Afrika-trækkere 1, 2, 4 og 

6 sep. 

 

Kontrollerne viser en ikke signifikant vestlig orientring (262º - 0.285, n = 27). Denne 

orientering har næppe eller kun meget lidt med en solnedgangs-taxi at gøre, for himlen i 

både prægningsfase og testfase var enten helt eller ganske overvejende overskyet, og 

testene fandt jo sted i +‖overcast‖. 

 

I forhold til geografisk N er exp.s er orienteret bimodalt SSV/NNØ med den største top i 

SSV (200º/20º - 0.305, n = 26). Mønstret er ligeledes bimodalt i forhold til magnetisk N 

men nu ØSØ/VNV med flest i ØSØ (110º/290º - 0.306, n = 26). Der er ca. lige mange V-

exp.s i de to toppe, men bortset fra én ligger 11 ud af 12 Ø-exp.s i SSV-toppen i forhold 

til geografisk N og i ØSØ-toppen i forhold til magnetisk N. Faktisk er både V- og Ø-

exp.s statistisk signifikante (P < 0.05), hvis de betragtes hver for sig. Det ku godt ligne en 

kalibrering af magnet-kompasset ud fra et solnedgangs-kompas. Alternativet er her-og-nu 

normal/omvendt orientering i forhold til et uerkendt kompas relateret til geografisk N. 

‖Uerkendt‖ fordi de celestielle kompasser ikke burde kunne bruges under forsøgs-

omstændighederne. 

 

Tredje og sidste solnedgangs-/tidlig nat forsøg i konstellationen er med Rødhalse 27 sep. 

  

Det er en slags halvt kryds-forsøg, hvor der kun blev brugt exp.s der i solnedgangs-

fasen stod i bure/kurve (8 fugle) eller spande (også 8 fugle) i de mod geografisk V eller 

Ø drejede magnetfelter. I den umiddelbart efterfølgende test-fase blev deres orientering 

testet i det naturlige magnetfelt. Fuglene i kurvene ku se helt ned til landskabs-

horisonten, medens de nederste 20º - 30º var skærmet af for spand-fuglene. 

 

Forventningen – følgende Muheimerne – var, at kun fuglene fra kurvene ville (være i 

stand til at) kalibrere magnet-kompasset ud fra solnedgangs-kompasset. Med en SV-lig 
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normal-trækretning burde en sådan kalibrering vise sig efterfølgende som en to-toppet 

NV/SØ-orientering med V-exp.s i NV-toppen og Ø-exp.s i SØ-toppen. For spand-

fuglene forventer Muheimerne dominans af magnet-kompasset i prægnings-fasen 

omkring solnedgang, men en evt. retningsoverførsel til et celestielt kompas, der så træder 

i karakter i den efterfølgende test-fase vil ikke kunne manifestere sig selv, da vi 

formoder, at kun magnet-kompasset er til stede og til rådighed i denne fase. Man kunne 

derfor for spand-fuglene forvente en her-og-nu dominans af magnet-kompasset. 

 

Og hvad sker der så. Som sædvanlig noget (ret) klart men svært fortolkeligt (Fig.81). 

 
Figur 81: Solnedgangsforsøg. Rødhals. Forudgående eksponering under solnedgangshimlen i kurve 

(til venstre) og spande (til højre). Tragte dækket af uigennemsigtigt plastik 

 

Kurv-fuglene viser en to-toppet NØ/SV-orientering i forhold til geografisk og magnetisk 

N (disse er jo sammenfaldende i testfasen). 3 V-exp.s i en NØ-top og 3 Ø-exp.s i en SV-

top. Hvis den forventede kalibrering fandt sted, sku V-exp.s have udgjort SØ-toppen og 

Ø-exp.s NV-toppen, så kalibreringen er ikke – hvis den er sket – sket udfra normal-

orientering mod SV i forhold til magnetisk N. Den er sket ud fra en SØ-retning. Er det 

rimeligt/sandsynligt? Det er mere parsimont at forestille sig en her-og-nu 

normal/omvendt orientering i forhold til magnetisk N i test-fasen. 

 

Spand-fuglene viser også en to-toppet normal/omvendt SV/NØ-orientering og igen er Ø-

exp.s at finde i SV-toppen. For V-exp.s er to i SV og to i NØ.  

 

For mit øje er den mest parsimone over-all forklaring at både kurve- og spand-fugle viser 

normal/omvendt orientering i forhold til magnet-kompasset i test-fasen. Hvorfor så alle 

seks Ø-fugle er i normal-toppen og kun 2 ud af 7 af V-fuglene er det, er puzzling. Selv 

med Yates correction er forskellen signifikant med et chi square test. Det er godt nok 

ikke nemt at fortolke disse resultater.    

 

 

Natforsøg 
 

-”overskyet” uden forudgående solnedgangs-eksponering 

 

8 og 9 sep. lavede jeg nogle natforsøg uden forudgående solnedgangs-eksponering i 

burene på Dronningens – altså fugle blev overført direkte fra Møllerhus-haven. Det var 

med Afrika-trækkere (mest Broget Fluesnapper), og standard-forsøg i –”overskyet”. 

 

Orienterings-mønstrene er meget forskellige de to nætter til trods for at alt andet syntes 

lige. 
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8 sep. var kontrollerne orienteret i SSØ (160º - 0.662*, n = 8). Exp.s testet i de drejede 

felter var orienteret mod S i forhold til geografisk N (180º - 0.893**, n = 8), medens de i 

forhold til magnetisk N var bimodalt Ø/V-orienterede (92º/272º - 0.633*, n = 8), med V-

exp.s i V-toppen og Ø-exp.s i Ø-toppen. Det viser helt ny-klassiskt (Rabøl 2010) tilbage 

til brug af et geografisk relateret (stjerne?) kompas, medens magnet-kompasset blot er 

medfølgende. 

 

9 sep. var kontrollerne orienteret i VNV-NV (303º - 0.738*, n = 7), medens exp.s. i 

forhold til både geografisk N og magnetisk N var uklart orienterede i henholdsvis VNV 

og ØSØ-SØ (292º - 0.534, n = 7 og 120º - 0.357, n = 7). Igen virker det som om, at et 

stjerne-kompas er det retningsgivende for nattens orientring. 

 
 

+”overskyet” uden forudgående solnedgangs-eksponering 

 

Der er ingen natforsøg i denne konstellation. 

 
-”overskyet” med forudgående eksponering solnedgang/tidlig nat 

 

Der er ingen natforsøg i denne konstellation. 

 

 
+”overskyet” med forudgående eksponering solnedgang/tidlig nat 

 

Det første sådanne forsøg blev lavet med Havesangere 29 aug. og startede tidligere end 

de andre natforsøg, nemlig 1½ time efter solnedgang med svagt spor af den lyse 

solnedgangshimmel mod VNV. 

 

Kontrollerne er orienteret i NV (317º - 0.772*, n = 6). Exp.s er orienteret mod VNV-

NV (307º - 0.739*, n = 6) i forhold til geografisk N og bimodalt SSV/ØNØ i forhold til 

magnetisk N. V-exp.s lå i NNØ-toppen og Ø-exp.s i SSV-toppen. 

 

Det ligner helt klart styring af et kompas i relation til geografisk N– men retningen kunne 

godt tyde på en taxisk reaktion mod solnedgangen. Det er ikke første gang denne NV-

reaktion ses. I andre tilfælde er den klart for N-lig til alene at ku være en solnedgangs-

taxi, og der er heller ikke en indlysende solnedgangsretning at styre mod (jo også 

‖overcast‖). Det kan måske opfattes som en vinkelret reaktion på normal-retningen. Når 

det så er sagt – og ihukommende den manglende tilstedeværelse af kompasser relateret til 

geografisk N – så er den mest parsimone forklaring af orienteringen af Ø- og V-exps., at 

de holder kursen til et magnet-kompas, der forud er kalibreret af et solnedgangs-kompas. 

 

Et sidste sådant forsøg blev foretaget med Rødhalse 24 sep. Halvdelen af exp.s var 

eksponeret i kurve og halvdelen i spande. Næsten ingen fugle var aktive – og det er i 

øvrigt det tilbagevendende problem med nattrækkere, der testes om natten under en 

overskyet himmel. Det bliver for mørkt. Hvis der er stjerner på himlen og testes i + 

‖overcast‖ dæmpes aktiviteten også normalt meget mærkbart, og denne gang ikke på 

grund af mørke men sikkert på grund af manglende mønstre overhead.  
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46.4 Resume 

Overordnet set er der meget stor retnings-spredning og variation i disse konflikt-

forsøg på Chr.ø, hvor fuglene mestendels er fanget samme morgen, som de er testet om 

aftenen eller natten.  

 

Dette er (formentlig) typisk for fugle, der hives brat ud af trækket og testes lige efter. Her 

ses ofte en orientering, der er meget langt fra normaltrækretningen – og som fremtræder 

med reverse eller vinkelrette islæt. Islættet af normal-orientering bliver normalt mere 

fremtrædende efter nogen tid (få dage op til 2-3 ugers ophold), men går så igen ned ved 

længere tids fangenskabsophold. 

 

Problemet med den meget store retnings-spredning og variation er, at vi ofte kun kan 

konkludere med rimelighed ud fra klare sample-mønstre, og den nødvendige 

forudsætning for sådanne er, at individerne i et sample er homogene med hensyn til 

motivation og træk-system. 

 

Sammenlignet med forsøgene på Endelave i 2001 og 2002 (Rabøl 2010) er disse 2006, 

2007 og 2008 forsøg overvejende forvirrende/mangfoldige. 

 

I 2001 og 2002 forekom det hele enklere: Der blev fokuseret på, om magnet-kompasset 

kalibrerede stjerne-kompasset, og der blev testet under en stjernehimmel som i 

Sandbergernes forsøg. Der var ikke spor af en sådan kalibrering – og heller ikke af den 

modsatte kalibrering (de to nætter 16 og 26 sep. blev nattehimlen næsten totalt overskyet 

efter en forudgående stort set skyfri solnedgangs- og tidlig-nat himmel). Sunset-

kompasset var ikke inde; jeg tænkte kun i baner af et stjerne-kompas. 

 

Før forsøgene i 2006, 2007 og 2008 havde Cochran et al. (2004) fået resultater, der 

tydede på en celestiel kalibrering af magnet-kompasset, og i løbet af forsøgs-perioden 

kom der – med Muheimernes papirer – stigende fokus på solnedgangs-forsøg og 

forventning om en sunset-kompas-kalibrering af magnet-kompasset, hvis der var frit syn 

ned til horisonten i en følsom præ-fase før testet (hvis der ikke var et helt-ned-til-

horisonten syn skulle denne effekt forsvinde – eller evt. reverseres, d.v.s. magnet-

kompasset ville kalibrere de celestielle kompasser, i hvert fald stjerne-kompasset som 

konkluderet af Sandbergerne). 

 

Det er svært at få et overblik over mine 2006, 2007 og 2008 forsøg. Jeg har lavet ‖alt for 

mange forsøg i alt for mange konstellationer‖ – i modsætning til andre forskere, der har 

meget færre forsøg under færre og enklere betingelser. Jeg har indledende problemer med 

med spuriøse retningstryk fra opstillingen, og jeg undersøger også for solnedgangs-taxi 

(som de andre ignorerer), og jeg eksperimenterer med plastik-overdækninger (+ 

‖overcast‖). Korrigerer det fuldt ud for en solnedgangs-taxi? Der kommer også undervejs 

komplicerende rapporter (Åkesson et al.) om muligheden for at se himlens polarisations-

mønster gennem en overskyet himmel (og + ‖overcast‖?). Resultaterne er meget 

skiftende – også fordi forsøgene er lavet med ‖friskfangede‖ fugle og en del i starten af 

træksæsonen, hvor islættet af orientering i normal-trækretningen er mindre end senere i 

træksæsonen. Men meget groft: Der er stort set intet, der tyder på magnet-kompas-

kalibrering af de celestielle kompasser, og heller ikke meget der tyder på det 

modsatte. Dertil nogle svært tolkelige forsøgsresultater, der slet ikke tyder på, at et 

frit syn ned til horisonten i en præ-fase har betydning for den senere orientering.  
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47. Begrebet kalibrering  

Ovenstående begreb/betegnelse er brugt meget i foregående kapitel. Hvad betyder det? 

Hvad indebærer det? 

 

Går vi tilbage i tiden var det først et spørgsmål om at demonstrere brugen af en mulig 

kompas-reference. Senere blev det essentielt at demonstrere, om en given kompas-type 

var primær/medfødt, dominerende og/eller kalibrerende. 

 

For trækfugle påviste Wolfgang magnet-kompasset i 1968, og Steve Emlen stjerne-

kompasset i 1970-erne. Steve påviste som den første, at stjernehimlens rotationspunkt 

(rotational N) var et primært kompas, der overførte information/kalibrerede en anden 

type stjernekompas baseret på stjernemønstre. Moore, Bingman og Ken Able fulgte snart 

efter med påvisning af et solnedgangs-kompas, som man så efterhånden fandt ud af var 

baseret (mere) på himlens polarisations-mønster end på solnedgangs-himlen i sig selv. 

 

Wiltschkøerne fandt allerede i 1970-erne ud af, at retnings-information kunne overføres 

fra magnet-kompasset til stjernehimlen – både den rigtige stjernehimmel og et stationært 

lysmønster kaldet ‖16-stjerne-himlen‖ af mig. Able fulgte efter med at påvise, at en 

roterende ‖16-stjerne-himmel‖ kunne kalibrere magnet-kompasset. Senere fulgte slav i 

slav – som allerede skildret - Sandbergerne, Cochranerne, Muheimerne m.fl. 

 

Hen ad vejen settlede der sig det scenario, at solnedgangsperioden var specielt vigtig. 

Alle tre kompas-typer var her samtidigt tilstede og interagerede med hinanden. Der var 

mulighed for at et af kompasserne kunne kalibrere de andre kompasser gennem en 

proces, der så var fastfrosset for resten af natten (og måske endnu længere til næste 

solnedgangsperiode). 

 

Jeg har allerede giver udtryk for, at jeg ikke tror på sådan én vigtig og afgørende 

kalibrerings-periode i døgnets løb (og heller ikke, at det altid er eet primært kompas, der 

kalibrerer de andre), men lad os nu bare lege, at det er sådan, hvad kan vi så rent logisk 

forvente? 

 

Lad os først slå fast: At kalibrere betyder, at en kurs, der er fastlagt/established i forhold 

til kompas X, overføres og fastholdes/maintaines i forhold til et andet kompas Z, hvorfra 

den så i princippet kan overføres videre et tredje eller fjerde kompas. 

 

Desuden, og i relation til mine forsøg: Det dominerende kompas eftervises bedst i 

standard-forsøg ved sammenligning af mønstrene afbilled i forhold til de forskellige 

kompas-referencer, f.eks. geografisk (celestial) N og magnetisk N. Det dominerende 

kompas vil generelt vise sig ved den største sample concentration og en en-toppet 

orientering rettet i normaltrækretningen. Det medfølgende kompas vil vise sig med en to-

toppet sample-orientering, hvor V- og Ø-exp.s befinder sig i hver sin top. Et kalibreret 

kompas vises bedst ved kryds-forsøg, hvor man ikke nødvendigvis får samme resultat 

med det kalibrerende kompas til stede eller fraværende i test-fasen. Det er p.t. usikkert, 

hvor meget og hvor synlig solnedgangen – og himlens polarisations-mønster - er sanselig 

under betingelserne naturligt og kunstigt overskyet (overcast og ‖overcast‖). 
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I mine forsøg har der som oftest været en forudgående bur-fase i det fri i perioden 

solnedgang/tidlig nat før overførselen til tragtene og registreringen af træk-orienteringen. 

Før forsøgene på La Gomera i 1978 blev fuglene dog ofte – som i mange af solnedgangs-

forsøgene på Chr.ø i 2006-2008 – overført direkte fra indendørs (ellers udendørs under 

låg afskærmende himlen) til tragtene i nat-forsøg. I disse tilfælde kan vi ikke vide om der 

kalibreres; vi kan alene finde ud af, hvad der er det i test-situationen dominerende 

kompas. 

 

I Endelave-forsøgene har exp.s stået (stort set) hele døgnet – og i flere døgn i træk – i de 

udendørs mod Ø eller V afbøjede magnetfelter. Her har der således været mulighed for 

kompas-kalibrering i en fase (såsom solnedgang/tidlig nat) forud for tragt-testene om 

natten. Hvad kan vi her forvente af kalibrerings-muligheder? Ja – en kalibrering fra 

magnetfeltet til solnedgangen lyder ret uforventelig – solnedgangs-perioden er for kort 

til, at det kan få praktisk betydning. Derimod giver det god mening, at kalibrere et 

magnet-kompas ud fra solgangs-kompasset – specielt selvfølgelig, hvis det er 

lettere/hurtigere at fastlægge trækretningen ud fra solnedgangs-kompasset. Det giver 

mindre mening at forvente kalibrering fra solnedgangs-kompasset til et stjerne-kompas: 

Det forekommer lige så nemt – eller nemmere – at fastlægge en trækkurs direkte i 

forhold til stjerne-kompasset. Det forekommer selvfølgelig endnu mere usandsynligt, at 

kalibrere solnedgangs-kompasset udfra et stjerne-kompas. Overlapningsperioden er kort, 

og solnedgangen forsvinder om natten. Derimod kunne man godt tænke sig en 

kalibrering af solopgangs-kompasset (og herfra videre til sol-kompasset) udfra stjerne-

kompasset for fugle, der både er dag- og nattrækkere. Til sidst; det giver god mening at 

kalibrere både den ene og anden vej med hensyn til magnet- og stjerne-kompasset. 

Magnet-kompasset er der hele tiden men det er måske sværere/mere unøjagtigt at bruge 

løbende, og stjerne-kompasset kan ikke bruges, når det er overskyet. 

 

Et til magnet-kompasset kalibrerende sunset-kompas giver derfor bedst mening, hvis 

solnedgangen altid/mestendels er der (altså synlig og anvendelig gennem et ikke alt for 

tykt skydække). Hvis ikke sunset-kompasset er det for trækfugle meget mindre 

undersøgte sol-kompas overlegent, er der så i øvrigt ikke grund til at forvente en specielt 

vigtig kalibrerings-periode omkring sunset/early night. 

 

 

48. Betragtninger vedr. orienterings/navigations-systemet 

I mange år har jeg forsøgt at forstå systemet bag fuglenes træk, og jeg har stort set hele 

tiden været overbevist om utilstrækkeligheden af et vektor orienterings system 

(clock-and-compass). Naturligvis ikke fordi jeg har noget følelesesmæssigt imod det, 

eller fordi stort set alle andre gik ind for det hvad angår de unge, uerfarne fugles træk 

(Rasmus Modsat attituden). Min tvivl opstod dels af teoretiske grunde (der er/‖må være‖ 

for stor usikkerhed i systemet til, at det har overlevelses/selektions-værdi), dels af 

manglende forsøgs-fit.  

 

I 2003 indsendte jeg et manus til J. Avian. Biol. (JAB): ”The orientation/navigation 

system of migrant birds – reflections inspired by ”The concepts and terminology of 

bird navigation” (Able 2000)”. 
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Den videnskabelige redaktør Thomas Alerstam accepterede sådan set manus til 

publikation, men kunne/ville ikke gå imod de nedadvendte tommelfingre fra de tre 

referenter, hvoraf især ref.1 (Wallraff) var meget afvisende på en destruktiv snarere end 

konstruktiv måde. Wallraff har med årene udviklet en klar Rabøl-alergi, så det var jo lidt 

af en satsning, da jeg anbefalede JAB at bruge ham som referent. JAB har ikke 

efterfølgende villet kommentere på, om de fulgte min anbefaling, men jeg kender 

Wallraff og hans stil, så han var klart nok ref.1. Wallraff er især irriteret over min 

vedvarende skepsis over for vektor orienterings modellen. Han opfatter denne skepsis 

som bundende i såvel stædighed som dumhed, fordi det i hans ingeniør-univers 

simpelthen ikke kan lade sig gøre for en fugl at navigere mod et sted (et vandrende 

målområde f.eks.), hvor den ikke har været før. Det kan det heller ikke for en brevdue 

(den gør det i hvert fald ikke), men det kan det altså principielt godt for en trækfugl. 

Wallraff ved for lidt om og interesserer sig for lidt for trækfugle, som han mestendels 

betragter som en slags due-derivater, og han må presently sidde med kuldegysninger i det 

sydtyske efter, at Gschweng et al. (2008) har vist – om end ikke påpeget explicit – at 

unge, uerfarne Eleonorafalke navigerer ganske uledsagede mod vinterkvarteret 

Madagaskar. 

   

Manus med referent-kommentarer JABLE står at læse på min hjemmeside (bemærk den 

elegante sammenkøring af JAB og Able). 

 

JABLE kom i gang som en irration fra min side over, at Ken Able (2000) simpelthen 

bare ved med sikkerhed, at unge trækfugle vektor-orienterer og kun vektor-orienterer. 

For Able – som for Wiltschkøerne og mange andre – er dette simpelthen en naturlov, 

der ikke kan betvivles. Hvis man betvivler naturloven, har man sat sig udenfor det gode 

selskab. Den kan heller ikke testes, for man kan altid komme med (bort)forklaringer af 

manglende test-fit. Efter min mening er dette en arrogant og uvidenskabelig holdning. 

 

Som jeg ser det, er der kun eet orienterings/navigations-system, hvor der så er 

forskellige sider, og en af disse ‖fremtræder‖ som et vektor orienterings system. 

 

Jeg kan ikke lide Kramer´s ”two-step compass and map hypothesis”, fordi den er med 

til at opretholde illusionen om et isoleret og selvstændigt kompas (der så på trækfronten 

styrker hypotesen om et vektor orienterings system). Jeg tror, at systemet kan forstås – 

som jeg noget uklart skriver - som et ”one-step/one-and-half gradient navigation 

system”. Kompasset indgår i hoved-gradienten (med en smal usikkerhedszone), der 

forløber N/S. Derudover er der a) en Ø/V forløbende ‖gradient‖ (med en bredere gående 

til uendelig bred usikkerhedszone) og/eller b) et vinkelret respons. a) er den hele og b) 

den ‖halve‖ gradient. 

 

Bortset fra adskillige observations- og forsøgs-inkompatibiliteter med vektor orienterings 

modellen har jeg voldsomme teoretiske problemer med at acceptere den(s enegang), fordi 

usikkerheden summer op som et produkt af fastlæggelses- og fastholdelses variationen i 

hvert eneste træktrin. I et navigations system er der ‖kun‖ at kere sig alvorligt om en 

fastlæggelses variation i det sidste led. Jeg kan heller ikke se, at den genetiske 

programmering af et vektor orienterings system er væsentligt simplere end 

programmeringen af to gradient-værdier i et navigations system. Er det overhovedet 

simplere? Det hele kan starte simpelt fra post-fledging området som kompas-orientering, 

hvor der bygges gradient-kendskab op og på, og hen ad vejen udkrystalliserer der sig så i 
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fuglens bevidsthed to gradient-værdier som f.eks. Nordstjerne-højde på 10º og en 

deklination på -2º svarende til vinterkvarteret for en Gærdesanger i Sudan. 

  

JABLE skal klart nok publiceres – i modificeret form – på et eller andet tidspunkt, men 

om jeg nogensinde når frem til at forstå og skildre helt klart og explicit, hvordan det 

grundlæggende system er, ja – det er et spørgsmål (j.v.f. Peter Høegs problemer 

desangåendes).  

 

 

 

49. Diverse 

49.1 Snyd/videnskabelig uredelighed 

 

De fleste forskere er opportunister, der handler – om ikke mestendels uredeligt så dog 

meget ofte - ‖uhensigtsmæssigt‖ set ud fra en langsigtet videnskabelig 

erkendelsesmæssig synsvinkel. Den typiske forsker søger at maximere sin kortsigtede 

succes, og det vil sige at publicere i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og med skelen 

til, hvad han/hun mener, politisk set kan lade sig gøre at få igennem.  

 

Der bliver publiceret en masse artikler, der bekræfter et populært paradigme, og mange 

bekræftelser hviler på en tvivlsom eller ligefrem forkert/biaset/tilpasset databehandling. 

Det er meget svært at publicere konstruktiv kritik af et velaccepteret paradigme, og 

indenfor orienterings-området er der masser af eks. på, at det er en god strategi at sætte 

sig hårdt på en eller anden påstand, som kritikerne så skal bruge en masse krudt på at 

gendrive. Det gælder således den Wiltschkoske påstand om nødvendigheden af et meget 

homogent kunstigt magnetfelt som en forudsætning for at magnetisk orientering kan 

manifestere sig: Hvis man ikke kan påvise magnetisk orientering eller det ikke er 

dominerende, vil man/Ws hævde, at de anvendte felter har været for heterogene. Noget 

lignende er ved at mase sig ind vedrørende Muheims/Phillips påstand om 

nødvendigheden af et frit udsyn helt ned til horisonten/vandret i eksponering-fasen. 

Ellers har den polariserede solopgangs/solnedgangs-himmel ikke mulighed for at 

manifestere sig som det kalibrerende kompas – siger man, uden at have klar evidens for 

det.  

   

Nogle forskere som Anders Pape Møller fabrikerer ligefrem passende data til 

bekræftelse af en eller anden hypotese, men hvor udbredte fabrikationer er vides ikke, 

for det er et tys-tys felt, som man (forsknings-samfundet) ikke ønsker at vide for meget 

om. Det er pinligt og ødelæggende for forskningens folkelige omdømme og for 

bevillingerne. I øvrigt – jvf et af de næste afsnit (Broderskabet) – anses det for værre at 

anklage en forsker for snyd, end det er at snyde. I virkeligheden forventes en vis grad af 

snyd og smukkesering af resultater, selv om de Møllerske overskridelser for de allerfleste 

er for vidtgående.  

 

Wiltschkøerne – efterhånden altid med Rosi i spidsen – publicerer løbende flere årlige 

oversigtsartikler, der ikke er dækkende og objektive. I en nylig artikel (2010 i Current 

Zoology om magnetisk orientering), omtaler de således ikke vores artikel i Ital. J. Zool. 

(2002), hvor vi ikke kan påvise det magnetiske inklinations-kompas. De omtaler heller 

ikke Rabøl & Thorup (2006), der ikke kan bekræfte deres setting-hypotese. I en 

oversigtsartikel om Avian Navigation i Auk fra 2009 står der ikke noget om min 
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påvisning af stjerne-navigation, og de nævner heller ikke den gennemgående 

kompensation for geografiske forflytninger (Rabøl & Thorup 2001, Thorup & Rabøl 

2001, 2007). Jeg er ked af at sige det, for jeg kan meget godt lide dem som personer; det 

er patetisk, og deres ukommenterede udeladelser kommer krystalklart ind under begrebet 

scientific misconduct*.    

 

Et vigtigt procedure-krav til en videnskabelig artikel er, at man holder resultater og 

fortolkning/diskusssion (af disse) ude fra hinanden. Problemet er, at det kan/gør man 

ikke, men man bør forsøge at tøjle sig. Niels Bohr var det vist, der indså, at 

forsøgsopstillingen/instrumenterne påvirker resultaterne: der er ingen 

objektiv/bagvedliggende tilstand eller proces, der passerer unbiased. Et eks. fra 

træk/orienterings-verdenen ku være kompas-konflikt-forsøgene, hvor forsøgsopstillingen 

og omstændighederne naturligvis har indflydelse på resultater og konklusion med hensyn 

til den relative indflydelse af f.eks. stjerne-kompasset i forhold til magnet-kompasset. 

 

Den menneskelige psyke/tankegang spiller også meget afgørende ind – og meget 

forskelligt fra person til person spændende over spektret fra 1) den extremt 

objektive/lidenskabsløse iagttager og fortolker (f.eks. J. Rabøl), over 2) den normale, 

gennemsnitlige forsker med betydelig forventnings-indblanding til 3) den psykopatiske 

manipulator/data-fabrikant (f.eks. A.P. Møller). 

 

I den løbende omtale af Milena Penkowas (formodede) snyd (jan. 2011), er jeg blevet 

klar over en vigtig forskel på snyd i medicin og biologi: I medicin har snyd med data 

vigtige effekter. Der er mange penge i det og menneskers liv og helbred står på spil. 

Derfor er det også normal praksis, at forsøg og resultater bliver gentaget og 

efterkontrolleret af andre forskere. Der er sikkert også mere kollegial mistro, misundelse 

og konkurrence i den medicinske verden. I biologi har f.eks. de Møllerske fabrikationer 

ingen umiddelbare praktiske eller økonomiske implikationer. De opfattes efterhånden 

heller ikke som umoralske. Det er jo ‖bare‖ en hypotese, der bliver voldtaget. Det 

vigtigste for en forsker i biologi er som nævnt andelssteds her i trækhistorien det sociale 

tilhørsforhold til og i gruppen. Jeg har just set, at Peter Berthold er den ene forfatter ud af 

tre på en ny bog om tidens store dyr i åbenbaringen, ‖climatic change‖. Møller er 

medforfatter, så enten sanktionerer Berthold videnskabelig uredelighed, eller også lukker 

han øjnene for det af sociale/politiske grunde. Han kan ikke undskylde sig med, at han 

ikke ved, at Møller er ‖dømt‖ for data-fabrikationer af danske UVVU. Bertholds Møller-

medforfatterskab stempler ham naturligvis ikke som værende videnskabelig uredelig; det 

vil være at gøre begrebet for omspændende, men det sætter spørgsmål ved hans moralske 

standard. 

 

I UVVU`s 1999 beretning er begrebet videnskabelig uredelighed omtalt og defineret i 

Bilag 1 (der er også – bl.a. på Wikipedia – nogle lidt andre og overlappende definitioner 

inde). ”Videnskabelig uredelighed omfatter handlinger eller undladelser, hvorved der i 

forskning sker forfalskning eller forvridning af de videnskabelige budskab eller grov 

vildledning om en persons indsats i forskningen, og omfatter bl.a.: 

1. Konstruktion af data. 

2. Selektiv og skjult kassation af uønskede resultater. 

3. Substitution med fiktive data. 

4. Bevidst vildledende anvendelse af statistiske metoder. 

5. Bevidst forvredet fortolkning af resultater og forvridning af konklusioner. 

6. Plagiering af andres resultater eller publikationer. 
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7. Bevidst fordrejet gengivelse af andres resultater. 

8. Uretmæssig angivelse af forfatterrolle. 

9. Ansøgninger med urigtige oplysninger.” 

 

Videnskabelig uredelighed er altså ikke bare 1, og vi kan konstatere, at de fleste forskere 

i deres publikations-proces og praksis er langt inde i gråzonen af flere af de efterfølgende 

punkter. I bedste fald sker der beskeden fremhævelse af egne tal og synspunkter og 

moderat nedtoning af andres ditto, hvis disse ikke stemmer overens med egne tal og 

synspunkter. Ofte er der mere eller mindre grove filtrationer inde.  

 

I virkeligheden er det en stort set umulig opgave at skrive en videnskabelig artikel, der 

både skal være en afrundet beretning på et lokalt plan (en repræsentativ historie, der skal 

være overskuelig og have indre harmoni og underholdningsværdi), og dertil være 

nuanceret og dækkende på et højere mere generelt plan. 

 

* Kasper T har gjort mig opmærksom på (marts 2011), at W´s måske ikke gør sig 

skyldige i videnskabelig uredelighed, når de f.eks. i deres oversigtsartikler ikke nævner 

muligheden af og evidenserne for stjerne-navigation (hos ungfugle): Fænomenet stjerne-

navigation falder nemlig uden for deres paradigme. Det er fairy tale, og det ved alle; 

det er ‖vi‖ (‖os‖ indenfor det toneangivende paradigme) for længst blevet enige om. Der 

er jo heller ingen, der (mere) omtaler solbue-navigation a la Matthews og Pennyquick; 

det er derfor ikke videnskabelig uredelighed at udelade det i en oversigtsartikel. Jeg kan 

godt følge ‖logikken‖, men den halter specielt i tilfældet stjerne-navigation, der jo hele 

tiden (til trods for hyper-kritiske referenter) bopper op i faglitteraturen – godt nok 

mestendels på grund af mine skrifter. W´s dømmer altså stjerne-navigation ude. Som 

allerede nævnt: Alle fire referenter til Thorup & Rabøl (2007) dømte manus ude 

(formentlig i nogen udstrækning for at behage W´s), men den rådgivende editor, W. 

Wiltschko godkendte den alligevel til publikation, hvad der formentlig mestendels var en 

vennesæl gestus og udslag af dominant tolerance. Der var ingen faglig accept af artiklens 

indhold; han ku roligt lade den trykke, der var alligevel ingen, der ville tage den ad 

notam og mindst af alle ham selv. Men kan man af-paradigmatisere sig væk fra at 

være videnskabelig uredelig? Er det ikke noget fidelifut? Er det rimeligt at have fire 

skoler/paradigmer, der – uden forsøg på samkøring – hævder, at Solens lys er 

henholdsvis rødt, gult, grønt og blåt samt – mere eller eller mindre explicit – at opfatte 

tilhængerne af de andre skoler/paradigmer som nogle idioter, der bedst ties ihjel. Er det 

sand og eftertragtelsesværdig forskning? Næh – det er det ikke; det er en social tilstand 

på reptil-stadiet, der er forsknings-ødelæggende. 

  

 

49.2 Møller 

 

Anders Pape Møller fra Kraghede i det vendsysselske har ikke noget direkte med min 

trækhistorie at gøre, men han fik stor betydning for min opfattelse af 

videnskabssamfundet og påvirkede dermed også min trækhistorie. 

 

Videnskabssamfundets accept af hans fabrikationer torpederede min barnetro på og 

illusion om det objektive og sandhedssøgende system: I virkelighedens verden er der lige 

så meget (forsøg på) snyd og bedrag i naturvidenskaben som i sport, politik og i anden 

omgang mellem mennesker. Og hvad værre er: Der er ingen faglige organer, der tager 

selvstændige initiativer og ansvar og gør noget ved det. 
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Jamen – hov, hov. APM blev da dømt for sine fabrikationer i Steneg-artiklen fra Oikos 

1998! Ja – han blev ‖dømt‖ af lille danske UVVU, men en efterfølgende 

‖frifindelse‖/benådning af det franske forskningsråd kortsluttede den danske ‖dom‖ og 

sendte ham tilbage i folden af stort set respektable forskere. Herved dømte 

videnskabssamfundet sig selv: Snyd og bedrag er blevet en acceptabel metode til at opnå 

indsigt, anerkendelse, status og berømmelse. Hvis man blot holder stand, ikke indrømmer 

noget og har gode, indflydelsesrige venner, så kan man gå fri. Det er ret så flovt og 

frustrerende. 

 

Anders randt af det meget nordjyske. Hans far havde en gård, og ifølge Jon Fjeldså 

forventede faderen, at Anders blev landmand og hans efterfølger. Det ville Anders ikke, 

og så fik han tæv og blev tyrraniseret. Er det korrekt? Hvem kendte Anders som barn? 

Hvordan var han i skolen? Skrev han af; snød han til eksamen? 

 

Anders måtte ikke læse biologi – eller måtte han? I hvert fald blev han først uddannet 

bibliotikar. Han fik også tidligt et barn med en dame, der vist senere blev gift med af 

hans venner.  

 

Så startede bibliotikaren med at læse biologi i Århus. Han stormede gennem studiet. Han 

var meget stille og tavs. Han smilede meget men talte kun lidt. Han publicerede en masse 

om fugle og især på dansk. Hver gang han havde lært noget om et eller andet begreb eller 

område, såsom ø-økologi, skrev han mindst én artikel om det. Han voksede og fik 

utvivlsomt en masse selvtillid. Måske udviklede det sig til et overført fader-oprør. Han 

sku vise sin far, at han var en stor mand, og at han ku selv. Måske var det derfor, at han 

begyndte at snyde og fabrikere data: Det øgede antallet af publikationer og beviste, at han 

var dygtig og en stor succes. 

 

Der gik tidligt rygter om, at han snød. Han fandt for mange Bomlærke-reder, der er 

næsten umulige at finde. Og han ringmærkede så mange Landsvaler på så fjerntliggende 

gårde, at han måtte ha cyklet med mindst 60 km i timen mellem gårdene for at ku ha nået 

det hele. 

 

Han blev biolog og rejste til Sverige, hvor han blev verdensberømt i Norden for sine 

mange publikationer. På et vist tidspunkt søgte han et lektorat i Århus, og bedømmerne 

H. Dreisig og J. Rabøl indstillede ham til jobbet. Men han sprang fra. Han skulle videre. 

Oxford og andre store steder vinkede forude. 

 

En gang i halvfemserne mødte jeg ham på en nordisk fuglekongres i Jyväskulä i Finland 

og opfordrede ham til at søge det ledige professorat i terrestrisk økologi i København.  

Det gjorde han nu ikke i første omgang, og en canadier lå til at få jobbet, men så gik der 

sladder i det, og han trak sig/blev gået. I næste omgang søgte Anders professoratet og fik 

det og blev tiltænkt motor-rollen i at få den noget uambitiøse økologiske afdeling op at 

stå og ekspandere forskningsmæssigt mod de internationale højder. 

 

Anders kom i oktober 1995 og rejste igen halvandet år efter i april 1996. Han var blevet 

tilbudt et job ved det franske forskningsråd, og da han ikke ku få orlov fra universitetet i 

København, sagde han op. Medvirkende hertil var nok, at han havde lagt sig ud med gud 

og hvermand på cirkus UNI og dertil var ved at komme i klemme med en indsendt 
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doktordisputats; da bedømmelsesudvalget udbad sig supplerende oplysninger om 

mærkværdigheder i disputatsen, blev han fornærmet og trak den tilbage. 

   

I 1998 publicerede han sammen med F. de Lope en afhandling i Oikos om fluktuerende 

asymmetri i Stenege-blade. Vor laborant, fru Andersen havde målt bladene for ham, og 

da det stod mig og hende klart, at han ikke havde brugt hendes målinger til noget som 

helst, startede et forløb som senere udviklede sig til UVVU-dommen for videnskabelig 

uredelighed/data-fabrikation. Men det kan man alt sammen læse mere om på min 

hjemmeside www.jorgenrabol.dk 

 

 

49.3 Broderskabet 

 

Mennesket er et socialt dyr og vel-cementerede gruppe-tilhørsforhold er alfa og omega 

for de allerfleste mennesker. Specielt hanner er hierarkiske personer; de kender deres 

plads og forsøger mestendels at forbedre deres position og evt. nå helt til tops i gruppen, 

hvor de så – nogle af dem - kan have glæde af at tryne og dominere alle de andre for 

næsten enhver pris. Andre er bestemt bedre og til gavn og glæde for de fleste i gruppen, 

men for (stort set) alle topforskere gælder, at de har et uhumoristisk og stærkt personligt 

forhold til deres egne observationer, forsøg og hypoteser. Generelt er de totalt 

uimodtagelige for faglig kritik, der opfattes som personlige angreb og bekæmpes med 

alle til rådighed stående midler og lidt til.  

 

For forskere gælder, at positionen i gruppen opbygges gennem hyppige 

kontakter/møder/kongresser/symposier og de (pseudo)ven- og bekendtskaber, der knyttes 

på sådanne. Naturligvis spiller også publikationen af videnskabelige afhandlinger en rolle 

– dog kun hvis de publiceres i de fine, meritgivende tidsskrifter. Men det er ikke det 

vigtigste for positionen, for videnskabelige afhandlinger er upersonlige og læses sjældent 

grundigt og kritisk igennem. De scannes mestendels for nyttevirkning i forhold til egen 

produktion/position: Er der noget der kan bruge til at promovere en selv. Bl.a. derfor er 

snyd i forskning ligegyldig og måske ligefrem noget positivt. Det bekræfter jo ofte et 

paradigme på vej frem og kan derfor bruges til at fremme egen publikationsrate og 

karriere. 

  

Er det ønskværdigt at gøre noget ved denne tingenes faktiske tilstand? 

 

Jeg ved det ikke, men set ud fra en strikt videnskabelig nytte/erkendelses-virkning burde 

personlige kontakter (og dermed venskaber og ‖venskaber‖) om ikke forbydes så dog 

indskrænkes (det kan man ikke. Nu bliver jeg umenneskelig). Problemet er, at venskaber 

blokerer for en saglig debat; de fremmer alene kortsigtet personlig profilering og 

profitering. Man kan simpelthen ikke kritisere en ven, så er man nemlig ikke venner 

længere. Så i forskning – som indenfor andre grupperinger – er der en masse blokeringer 

og fortielser. Der er vigtige observationer, som man ikke nævner og refererer til, og der 

er resultater og fantom-hypoteser, som alle refererer til, selv om de fleste godt ved, at de 

er selekterede, fabrikerede eller ganske lufttomme. 

 

 

49.4 Set fra galaksen 

 

http://www.jorgenrabol.dk/
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og i relation til ‖The Big Bang‖ er videnkabelig uredelighed noget ganske ligegyldigt. 

Det har ingen vidtrækkende effekter (eller har det?). Vi mennesker er sat her på Jorden 

for at formere os, æde, drikke, bolle damer og indgå i sociale sammenhænge såsom et 

fodboldhold eller en naturvidenskabelig forsknings-gruppe. Kan det så ikke være 

ligegyldigt, om man fabrikerer, filtrerer eller tilpasser sine stærkt lokale og ubetydelige 

forsknings-resultater? 

 

Svaret er et rungende JO. Det er måske oven i købet socialt fremmende for et eller andet 

højere universielt formål, som vi ikke evner at gennemskue. 

 

Jeg kommer til at tænke på Arthur Clarkes livs-afsluttende trilogi, hvor der specielt i de 

to sidste bind optræder en ubehagelig avanceret livsform kaldet ‖The First-born‖, der 

efter bedste evne forsøger at udrydde fremspirende kulturer rundt om i galakserne, når 

disse kommer op på et vist teknisk og dermed accelerende energiforbrugende niveau. 

Formålet er tilsyneladende at forsinke tidspunktet for Universets energetiske 

sammenbrud og død. Måske forsinker snyd vores udviklingshastighed? 

 

Men måske er dette ikke så godt. Måske er det godt at fremskynde tidspunktet for det 

næste ‖Big Bang‖ og nye adaptive radiationer?  

 

   

49.5 Hvis navigationen er tillært 

 

Tesen er jo, at unge fugle kompas-orienterer og efter en vis tid og/eller tilbagelagt afstand 

stopper op og etablerer vinterkvarter. I de næste år navigerer de gamle fugle så mod dette 

tillærte vinterkvarter. 

 

Men hvis en ad. ‖kun‖ navigerer mod det sted, hvor den som ung mere eller mindre 

tilfældigt endte op som følge af kalender-og-kompas orientering, så skal der ikke for en 

given bestand være forskel på udstrækningen/formen af unge og gamle fugles 

vinterkvarter med mindre, at der er/har været differential survival på ‖flankerne‖. 

 

For at pinde det ud: Et navigations-system der afløser et kompas-orienterings-system 

forbedrer ikke (i sig selv) noget; det fastholder kun med mindre der efterfølgende 

selekteres ‖centralt‖.  

 

 

49.6 Forskeren J. Rabøl 

 

Dette er et noget selvsmagende og selvforherligende men også selvkritisk afsnit. Jeg har 

aldrig været i tvivl om egen dybsindighed og originalitet og evne til at se ind bag 

observationerne og komme ud med en balanceret helhedsforståelse. Jeg har altid følt mig 

anderledes og udenfor i gruppe-sammenhæng og i et gruppe-hierarki. Jeg har kort sagt 

været en dårlig parti-soldat. Jeg har været god til at bide mig fast i en problematik, og 

ideerne og forståelsen er jævnt hen kommet ud som åbenbaringer, når jeg beskæftigede 

mig med andre ting (J. Lennon sagde i sin tid noget tilsvarende med hensyn til lykken).  

 

I løbet af min studietid blev jeg forsker. Det startede med Rabøl (1964), og der har så 

været en stadig udvikling frem til i dag. Blev jeg en god forsker? Har jeg levet op til egne 

og andres forventninger? Givetvis ikke det sidste, og vel heller ikke ganske det første. 
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Hvad er en god forsker? 

 

Ja – det er en, der forstår og kan beskrive/visualisere/modellere noget nyt og originalt, så 

primært helhedsforståelsen indenfor et eller andet område ekspanderer - evt. over i et nyt 

frugtbart paradigme. Men det er også en, der sætter sig spor og påvirker udviklingen. 

 

I første instans skal man selv forstå det. Men hvis man ikke kan bringe det videre til 

andre, nytter det ikke så meget. Evnen til at kommunikere og politisere er derfor helt 

nødvendig. Dertil kommer selvfølgelig en masse stædighed og smidighed i forbindelse 

med specielt publiceringen: Det er ikke nemt at få publiceret noget, der bryder med de 

etablerede holdninger og paradigmer.  

 

Hvad har været mit mest vigtige bidrag til forskningen?  

 

Iblandt joker jeg med, at det var ‖opfindelsen‖ af kridtpapiret til afløsning af 

blækpapiret i tragt-forsøg. Måske er det ikke engang en joke. 

 

Min meget tidlige visualisering (1964) af en træk-vektor som værende sammensat af 

trækkræfter (mål, modvind, geografi) samt betydningen ikke bare af 

gennemsnitsretningen men også R/S-procenten (= koncentrationen i en sample-mean-

vector) var også godt (ind)set. Men har de sat sig spor? Ikke rigtig og direkte. 

 

Senere (1969) kom så målområde-navigations-hypotesen. Den er vel – omsider – ved 

at slå lidt igennem. Men min fortolkning af Gschweng et al. (2008), hvor åbenbar 

navigation først finder sted mod vinterkvarteret – og ikke mod et vandrende målområde - 

står vel noget i vejen (typisk med denne hensynsløse selvkritik). Tolkningen af 

Gschweng et al. er jo nærmest, at det starter som noget parabolsk clock-and-compass, 

men hen ad vejen bliver det så til ellipsoidt navigation mod et mål.  

 

Min 1988-bog er også indlysende et originalt sammenhængende, symfonisk værk – der 

ville have været endnu mere fuldendt, hvis ikke Kjeld Hansen havde skåret 30-40 % af 

harmonierne ud. Desværre blev bogen skrevet på dansk, og den er stadig aktuel og 

konstruktivt nytænkende på mange punkter. 

 

Min (1978) simulering af genfundsfordelingen for en Rødhalse-bestand, der benytter sig 

af vektor-orientering. Senere tog Mou som bekendt æren for den og kørte videre med og 

grassat i hypotesen, og i den efterfølgende debat – afsluttende med Thorup et al. (2007) – 

spillede jeg også en vigtig rolle med hensyn til forståelsen og udmøntningen af within- 

og between-variationen i en retnings-fordeling. 

 

Som forsker har jeg været meget mig selv, og som jeg er. Jeg har aldrig været interesseret 

i at føre mig frem, og jeg har haft et job, hvor jeg i mange år ku lave det, som jeg havde 

lyst til, selv om der ikke var kortsigtet profit i det.  

 

Gennem min undervisning lærte jeg noget om niveauer; det lokale, regionale, globale, 

galaktiske o.s.v.. Individ, bestand, samfund, økosystem. Jeg er nok mere høj-niveauet i 

handling og tankegang end de fleste, der svømmer rundt med røven i vandskorpen i den 

lokale politiske sump. Så, fred være med Wiltschkøerne, Møller, Mouritsen m.v.  
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Alle der kender mig ved, at jeg aldrig lyver. Jeg siger måske ikke altid (men ofte) hele 

sandheden, men jeg siger aldrig (bevidst) noget, der ikke er sandt. 

 

Jeg ku ha (med)styret diskussionen om trækfuglenes orientering, men meget forenklet 

sagt: Jeg havde ikke lysten og kaldet til at lede. Det faldt mig ikke naturligt og specielt 

ikke indenfor et felt, der var karakteriseret ved sociale ambitioner på individ-niveau 

snarere end fagligt betingede visioner på højere niveau.  

 

Jeg indså tidligt, hvor svært det er at generallisere en observation eller et forsøgsresultat. 

Hvis vi ser på en bestemt art, et bestemt sted, under bestemte omverdens/vejr-forhold, på 

en bestemt årstid, i et bestemt trækhøjde-interval - - - - - - toner der ofte et klart mønster 

frem. Men man kan ikke generallisere det til at gælde for alle arter, alle steder, under 

enhver ydre betingelse, på alle årstider o.s.v. En nærliggende fejl er, at jeg har lavet alt 

for mange orienterings-forsøg, så jeg har svært ved at se skoven for bare træer. Jeg har 

ofte sagt, at man aldrig skal gentage et godt forsøg, hvorefter jeg så – gud bedre det – 

alligevel har gjort det. 

 

Hvorfor publicerede jeg ikke mere – i hvert fald i forhold til, hvad jeg havde gang i og 

nåede erkendelsesmæssigt frem til? 

 

Formentlig fordi publikationer (i sig selv) aldrig var hoved-målet. Dette var at forstå – og 

mere sekundært også at bruge resultaterne i min undervisning (fordi det altid vil være 

bedst/mest levende at bruge egne eksempler og erfaringer). 

 

En publikation har altid social/karrieremæssig værdi (i hvert fald hvis den bliver bragt i 

et betydningsfuldt tidsskrift), men den har næsten aldrig en længerevarende faglig værdi, 

så i den forstand er 99.5% af samtlige publikationer ligegyldige og døde sild. 

 

Næsten ingenting sætter sig spor i denne menneskeverden. 

 

Set fra galaksen (eller udefra og ind på galaksen) er alt ligegyldigt. Og dog. Ikke alt 

måske, men menneskeheden har ikke kapacitet til at erkende og forudse hvad. 

 

Jeg stod også for alene. I Danmark havde jeg i mange år ingen sparringspartnere – jo, 

Dalle og Henning i gamle dage, men så kom der et hul på mange år, indtil Kasper Thorup 

meldte sig som specialestuderende. Jeg tog for lidt – stort set aldrig - ud til symposier og 

kongresser, og det var givetvis medvirkende til, at jeg blev brugt og citeret så lidt. 

Medvirkende til det sidste var også, at jeg på det nærmeste blev bandlyst i Tyskland på 

grund af målområde-navigations hypotesen. Den gjorde mig utroværdig specielt i 

Wallraffs øjne. I hans ingeniør-stivnede brevdue/homing univers var det ikke muligt for 

uerfarne fugle at navigere mod en position, hvor de aldrig havde været før. 

Wiltschkøerne har heller ikke kunnet bruge det, som jeg leverede; det passede ikke ind i 

deres magnetisme-forskævede univers. 

 

 

49.7 Administratoren, underviseren og familie-mennesket J. Rabøl 

 

I min mere end 30 årige ansættelse på KU havde jeg aldrig ledende, administrative 

stillinger, for jeg har aldrig haft lyst til at lede andre end mig selv (bortset fra måske 

dengang i FO som underordnet redaktør). Jeg har ofte følt mig som en hund i et spil 
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kegler i social sammenhæng, som f.eks. da jeg kortvarigt var medlem af 

hovedbestyrelsen i DOF. Jeg har aldrig følt det naturligt at tage initiativ til fælles 

opgaver. Det højeste jeg sneg mig frem til – jeg blev nærmest tvunget til det (”Nu er det 

sgu din tur!”) - var at sidde i Biologisk Studienævn i nogle år. Dog naturligvis ikke som 

formand; jeg sad der bare, men snakkede dog bravt med. Jeg har altid været god til at 

snakke med folk – også som den initiativ-tagende - og derigennem fået gennemført (for 

mig) vigtige ting, såsom at sætte net op et eller andet sted, eller få lov til at lave forsøg i 

diverse planetarier o.l. Men mine initiativer har altid været selv-orienterende. 

 

Som en blanding af underviser/administrator tog jeg tidlig ansvar for at få en ugentlig 

intern forelæsning op at stå, hvor folk – til en begyndelse under frokosten på det gamle 

Zoologiske Laboratorium - snakkede om deres forskning, eller hvad der nu optog dem 

fagligt. Senere som økolog på den økologiske afdeling var jeg en særdeles aktiv debattør 

og Rasmus Modsat i de ugentlige seancer. Jeg holdt blandt andet et foredrag, der 

handlede om, at fire-benede heste løber hurtigere end tre-benede heste. Foredraget var 

inspireret af en Møller et al. artikel (no.5 i rækken): Hannerne af Sørgestenpikker scorer 

damer på at samle dynger af småsten. Hunnen udvælger sig så den han, der laver den 

største dynge af de største sten. Møller et al. viste med stor snedighed, at hanner med 

bortfjernede håndsvingfjer no.5 og 6 lavede mindre stendynger end ellers. Ved hjælp af 

diverse transformationer, afledninger og tågesnak rakte det til i en artikel i et af de fine 

tidsskrifter. Møller var ikke til stede (han var rejst til Paris), så det var lidt tarveligt, og 

flere af tilhørerene syntes jeg var illoyal overfor den stakkels science fiction producent. 

Senere forsvarede og forklarede Møller i øvrigt nævnte angreb for UVVU med en 

argumentation, der synliggjorde, hvilken besynderlig logik han var befolket af. 

 

Som underviser var jeg både god og mindre god. Jens Høeg – som jeg i sin tid var lærer 

for – har flere gange pointeret (uopfordret), at jeg var en rodet/uorganiseret underviser, 

men dog inspirerende på grund af min viden og mit engagement. Det var måske – i hvert 

fald ind i mellem – lidt det samme som med Johannes Møllehave, der bryder alle regler 

for, hvordan man skal holde en forelæsning/prædiken, men som alligevel gennem sit 

engagement får fat i folk og giver dem en følelse af at overvære og indse noget basalt og 

vigtigt. Ind i mellem når jeg forelæste, og måske især når jeg improviserede til øvelserne, 

fik jeg i hvert fald folk til at høre efter, sidde stille og se på mig, og det var ikke bare sex 

(las mujeres) og dominans (mænderne) alt sammen. Jeg var altid velforberedt til 

undervisningen ofte dog på en lidt kaotisk måde, hvor jeg havde læst og tænkt en masse 

men ikke lagt en klar linie. Så jeg startede ofte lidt tøvende og tilfældigt men ramte så  

henad vejen den kreativt inspirerende tone. Jeg sagde sjældent det samme to år i træk, 

delvis af princip og delvis fordi jeg havde dårligt styr på mine gamle noter.  

 

Som underviser tog jeg i øvrigt ansvar for oprettelsen af en tidssvarende undervisning i 

community ecology. Det skete sammen med botanikerne Adser, Marianne og Tybjerg, 

men vingesuset kom – i al beskedenhed – mest fra mig. Det banede klart nok vejen for 

makroøkologien i Danmark og Carsten Rahbek. 

 

Jeg havde en klar holdning til min rolle som underviser især på fagmodulet terrestrisk 

økologi: Jeg skulle uddanne fagligt gode og kritiske ”embedsmænd”. Når de først sad 

ude i staten, amtet eller kommunen gik det meste nemlig op i politik og varme i systemet, 

så det faglige grundlag og holdningen skulle være der fra starten af. Der var derfor meget 

kritisk data-analyse af videnskabelige artikler inde i min undervisning, hvor de 

studerende undersøgte om der var hold i forfatternes konklusioner i relation til de 
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anvendte metoder og data-behandlingen. Iblandt balancerede min attitude på grænsen til 

det destruktivt kværulantiske. Meget ofte til øvelserne var jeg sammen med én af de tre 

botanikere, og så spillede vi rollerne som den flinke (botanikeren) og den onde (mig) 

politibetjent. Det faldt os ikke svært. Botanikerne var generelt venlige og positive med 

hensyn til forfatternes holdninger (”Lad os nu bare lege, at de har ret”, som Marianne 

en gang sagde). Hvortil Rasmus Modsat stor-vrissede ”Vi skal ikke lege noget som helst; 

vi skal undersøge om deres meninger og konklusioner støttes af deres metoder og data”.  

  

Iøvrigt havde jeg den store fornøjelse at smide den sortsnakkende destruktør Jan 

Brøndum ud fra en forelæsning. Han gik nu kun, da han blev klar over, at jeg ellers ville 

ha slæbt ham ud tværs over/igennem borde og stole. Halvdelen af de studerende sad som 

lammede over den normalt så flinke lærers nul-tolerante adfærd. De kendte ikke 

Brøndum. Det gjorde en lille pige på øverste række. Hun klappede (ad mig), da døren gik 

i efter ham. Mange år senere –  i 2006 – skubbede jeg ham ned ad en stentrappe på Chr.ø, 

fordi han kvalmende og dræbersneglsk slesk forsøgte at komme i kontakt med mig. 

Mærkelig nok smed han sig ikke ned og slog hul i hovedet.  

 

Familie-mennesket Jørgen var altid flink til at tage sine drenge på skulderen og gå tur 

med dem og se på fugle. Ifølge min kone var det nu mest for min egen skyld, så jeg 

kunne slippe hjemmefra og undgå de fælles og huslige pligter. Hun har ikke ganske uret, 

men overdriver dog noget. Hun synes selv, at hun altid har haft stor overbærenhed og 

forståelse for min forskning. Igen er vi ikke ganske enige. Ofte har jeg måttet snige mig 

ud på lokum med en afhandling under trøjen for at kunne læse den i fred og ro. Lige 

indtil hun fik mistanke og skreg ”Sidder du nu igen derude og forsker!?”. Det var i 

mange år hendes hyppigste spørgsmål til mig. Det var (er) ikke altid nemt – for hende 

eller for mig.  

 

Med fruen og børnene har jeg haft mange gode og langvarige ture i Sydafrika, Kenya og 

Tanzania. Vi har også været på månedlange ture til Madeira og La Gomera. Vi er her 

kommet hinanden nærmere end derhjemme med de mere adskildte liv. På det sidste er 

jeg begyndt at optræde som rejseleder på min kones safarier til vor farm m.v. i Sydafrika. 

Det har vi stor gensidig fornøjelse af, og jeg har ligefrem fået en vis forundret form for 

ros for min evne til at formidle rejser ud fra reklamerende foto-stande opstillet på 

Endelave og Geels Plads i Virum. Som nævnt er jeg god til at snakke, og det virker 

åbenbart troværdigt, og jeg forsøger da heller ikke at prakke folk noget på. Jeg starter 

bare et sted og snakker løs om et eller andet. Det virker så ind i mellem. 

  

Efterhånden er jeg blevet ældre (i halvfjerdserne), børnene er fløjet af reden, og jeg tager 

endnu mindre del end tidligere i det, som man kan kalde hjemmets drift. Det tager min 

kone sig suverænt af – med stor fornøjelse og nogen forurettelse. Jeg kunne godt deltage 

noget mere aktivt, mener hun. Jeg er dog mestendels den, der køber ind og laver mad, og 

hun får oven i købet hver morgen kl.6 kaffe på sengen, inden hun står op og tager tidligt 

på arbejde i Hvidovre (hvorefter jeg så kryber så til sengs igen). Det er lidt men også kun 

lidt synd for hende, og det bliver med garanti kun værre med årene. 

 

I september solgte hun huset på Olesvej til et yngre tandlægepar. Vi skal være ude midt i 

april 2011, og så flytter fruen og delvist jeg til Frederiksberg, og jeg og delvist fruen til 

Endelave. Om nogle år bliver det nok helt Endelave for mit vedkommende. Ind i mellem 

vil familien samles derover, men det meste af tiden vil jeg bo der alene, men aldrig være 
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alene, så længe lærken synger, og stjernerne blinker deroppe, og det lokale og universet 

smelter sammen i passende blanding og harmoni. 

 

 

49.8 Dr. Salomonsen 

 

Da jeg startede med at læse biologi først i tresserne residerede Finn Salomonsen som 

afdelingsleder/docent i ornithologi inde i Kejsergade. Engang sidst i tresserne rykkede 

han så ud i Universitetsparken. Han havde en betydelig, lidt sindig udstråling, et skævt 

ulve-smil og glat tilbagestrøget hår, der startede straks efter en meget skrånende, næsten 

neanthertaler-agtig pande. Dertil hornbriller. 

 

Hans Johansen – forhenværende professor i Tomsk og vist nok tidligere gift med en 

tatar-prinsesse - var leder af den beskedne ringmærknings-afdeling. N.O. Preuss havde 

også sin gang i Kejsergade og tog senere over som ringmærkningschef. 

 

Salomonsen udsprang af det københavnske bourgeoisi. Hans far var en vekseler(?) 

Salomonsen, og hans fraskildte mor giftede sig ind i Jacobsen-dynastiet på Carlsberg. 

Det forlød, at han som ung kørte rundt i åben sportsvogn og gjorde Køvenhavn (som han 

sagde) usikker. Han var formuende i en eller anden grad, og før og i starten af krigen 

(nr.2) opholdt han sig meget på Chr.ø, hvor han indfangede såvel fugle som lokale 

ungmøer til fysiologiske undersøgelser. Hans interesse for damer var legendarisk; han 

mente, at disse væsener ganske overvejende var skabt til hans underhold og 

tilfredsstillelse. Under krigen flygtede han til Sverige, fordi der randt jødisk blod i hans 

årer. 

 

Som ung student og arbejderbarn fra provinsen var jeg jo socialt set milevidt fra denne 

signifikante verdensmand, men han var altid venlig og imødekommende, når man traf  

ham på de ornitologiske gange. Hans sekretær hed Alice Skikkild og var hans hel- eller 

halv-kusine. Som ung havde hun giftet sig med den noget ældre grosserer Skikkild, og 

hun blev enke i en ret ung alder. Hun var en stor skude af en dame, der hektisk og små-

dramatisk sejlede ind og ud af doktorens kontor. Efter forlydende var hun i sin ungdom 

blevet omtalt som men næppe tiltalt frk. Kolossalonumsen. Hun sagde selvfølgelig du til 

fætter Finn, der i øvrigt også var dus med konservator Ib Trap Lind, som han havde været 

i felten med (fugle – og små damer?) på Noona Dan expeditionen til Palawan. Vi 

studenter (herunder Poul Hald) var naturligvis Des med dr. Salomonsen, selv om han 

tiltalte os med et faderligt du ved særlig festlige lejligheder såsom, når der var fremmede 

gæster i huset. Især Poul blussede så rødt op i hovedet ved denne anerkendelse fra den 

store mand. Dennes forhold til Preuss var i øvrigt noget patroniserende. Den ikke specielt 

høje og imposante Preuss blev skiftevis tiltalt De og du, så den stakkels mand – der vist 

nok så meget op til doktoren - blev helt rundtosset og til sidst og til sine dages ende 

nægtede han at tiltale ham med andet end De. 

 

I 1969 (?) fik Salomonsen et alvorligt hjerteanfald, men det hindrede ham ikke i at være 

præsident for den internationale ornithologiske kongres, der blev holdt i Den Haag i 

Holland i 1970. Til den afsluttende banket på kongressen skulle han holde tale. Med faste 

skridt nærmede han sig podiet og i et øjeblikkets rus og storhed forsagede han trappen og 

lettede beslutsomt direkte fra gulvet op mod podie-kanten. Her fik han fat med det 

yderste af tæerne, svajede nogle gange frem og tilbage og fortsatte til sidst med let bøjede 

knæ og hængerøv Chimpanse-agtigt fremad efterfulgt af først den yderste stilhed og så et 
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dybt lettelsens suk fra den ganske pipfugle-forsamling. Han levede med sit dårlige hjerte 

i ca. 10 år til og var formentlig sidst i tresserne, da han døde. I de sidste år skiftede han 

sin distante faderlighed ud med den ældre mands frygtløshed og glæde over, hvad han 

havde opnået og skabt her i tilværelsen. Det var jo ikke så lidt, og han var svært stolt af 

sin syngende datter Sanne som blev et godt mix mellem ham og hans frodige og djærve 

kone Birgit (som just i skrivende stund, juni 2010, er død). 

 

Inden da havde jeg oplevet nogle muntre episoder med ham. 

 

Den første: Dr. Salomonsen holdt foredrag i Aud. A om bl.a. Stærenes mellemtræk. Hans 

foredrag havde en stærk men ikke uvenlig karakter af one-way-communication fra den 

vidende til de absolut uvidende. Der var ikke noget at diskutere; man fik besked om 

tingenes rette sammenhæng. Efter foredraget var det så meningen, at man skulle gå hver 

til sit, men jeg kunne ikke dy for en uddybende kommentar til noget, han havde meddelt. 

”Dr. Salomonsen” indledte jeg: ”De sagde, at mellemtrækket kun bestod af unge Stære, 

men min erfaring er, at det indledes af gamle Stære, der så efter en uges tid forsvinder og 

efterfølges af mange flere unge Stære”. I stedet for at blive glad over denne nuancering 

blev han forlegen og indvendte ”Det må have været meget lokalt og kun ganske få gamle 

fugle”. Hvortil jeg gensvarede ”Nej, det drejer sig om i tusindvis af gamle Stære, og om 

indtræk ved Knudshoved tværs over Storebælt”. Herefter flygtede han på det nærmeste 

ud af auditoriet stærkt utilpas mumlende ”Så må det have været vest-sjællandske fugle”.  

   

Den anden: I efteråret 1967 var der nogle dages fugletræk-møde i Falsterbo, hvor bl.a. 

David Lack og Peter Evans fra England deltog. Fra Danmark kom udover dr. 

Salomonsen de herrer Preuss, Hesselbjerg, Netterstrøm, og Rabøl. Salomonsen optrådte i 

skakbræt-mønstrede plusfours og sixpence, blå vindjakke, grå sportstrømper og brune 

travesko. En dag på Nabben med i 100-vis af fuglekikkere og i 10.000-vis af 

overtrækkende fugle – bl.a. en masse Blåmejser, som Lack noget uforståeligt synes var 

vanvittig søde – kom ringmærkerne fra Fyrträdgården ud med en Taigasångare, som de 

stolt viste frem til hoben. Det var første gang denne art blev fanget på Falsterbo og kun få 

år efter det første fund hinsidan (Ottenby, 1964).  Bo Netterstrøm og jeg stødte lidt 

senere ind i Salomonsen, og jeg spurgte ham elskværdigt: ”Så De den Hvidbrynede 

Løvsanger dr. Salomonsen”, hvorefter han ærgerligt skævede op mod de overtrækkende 

fugleskarer og sagde: ”Ærlig talt Rabøl, jeg kan sgu ikke holde øje med alt det der 

trækker forbi”. Bemærk, hvordan han på en eller andet hierarkisk måde følte sig 

forpligtiget til at følge med i alt hvad der foregik for så evt. at kommunikere dette videre 

til pøbelen, der nu var kommet ham i forkøbet og dermed undergravede hans authoritet 

og position. Det var meget upassende. Heldigvis gik han snart videre, så Bo og jeg kunne 

få fniset ud, og i lang tid derefter sagde vi ”ærlig talt” til hinanden hver gang vi mødtes, 

men ærlig talt var det noget af en feltflovser, når Danmarks førende ornitholog kikkede 

efter en nattrækker udtrækkende ved højlys dag. 

 

Min sidste historie om Dr. Salomonsen er mere en historie om den unge ufølsomme og 

noget hensynsløse træk-komet J. Rabøl. I FO 9 (1967): 96-97 skrev jeg en anmeldelse af 

Finn Salomonsen: Fugletrækket og dets gåde. 2. reviderede udgave. Munksgaard, 

København 1967. 333 s. 87 fig. 

 

Den første udgave fra 1953 hed vist Fugletrækket over Danmark, og Salomonsen 

nåede faktisk også at udsende en tredje udgave inden han døde. Jeg starter anmeldelsen 

med at sige, at ”Det er på mange måder en fremragende bog. De svage punkter i bogen 
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kunne endda være undgået ved, at forf. havde ladet andre kyndige udi fugletrækket læse 

manuskriptet igennem – som det synes at være almindelig kotyme for 

håndbogsforfattere”. Jamen – lige netop dette kunne Salomonsen jo bare ikke (finde ud 

af). Han var anderledes skabt og formet. 

 

Så små-revser jeg i øvrigt videre og bebrejder manden, at han ikke er i god 

overensstemmelse med den udvikling, som jeg selv er godt i gang med. Men hvor vidste 

man lidt om orienteringen under trækket på det tidspunkt, der jo ligger lige før Steve 

Emlen og Wolfgang Wiltschko starter op, og hvor opkomlingen J. Rabøl heller ikke 

endnu har lavet sit første forforflytningsforsøg. Mine indledende Knudshoved-

observationer var også først lige blevet publiceret (1964); den næste mere omfattende 

kom først i 1967. Matthews´s solbue-hypotese var dog fremsat før 1967, men den afvises 

kategorisk. Det er Salomonsen jo ikke den eneste, der har gjort gennem årene, og nu 

ignoreres/forties hypotesen i alle tidens oversigtsartikler. Både dengang og nu tror jeg 

dog på en eller anden slags solbue-navigation somewhere i det store redundante, 

multifaktorielle system.  

 

Jeg kan godt – skriver jeg - lide hans kapitel om trækfuglenes fysiologi. Dengang var 

forskerne meget optaget af binyrer, gonader, skjoldbruskkirtler og andre endokrine 

kirtler. Man mente, at forandringer i kirtlerne initierede og styrede trækket. Jeg bebrejder 

dog Salomonsen, at han roder med begreberne trækdisposition, trækstemning og 

trækdrift. Det gik man også meget op i dengang: Ord forklarer, eller rettere forfører til en 

pseudo-forståelse. Man vidste så lidt og kompenserede ved at blæse sig op. 

 

Det jeg selv vidste mest om i 1967 kom ind under kapitlet Ydre forholds indvirkning 

på trækket. Så det udnævner jeg til bogens svageste kapitel. Der er for meget 

generalisering ud fra Lack´s radar-undersøgelser (Evans´s er bedre), mener jeg. Desuden 

”Medvinde og temp. tillægges for stor almen vægt som trækudløsende faktorer” skriver 

hr. Klogesen. Til slut brokker jeg mig over ”at fig.40 på grundlag af fyrfald påstår, at 

Sanglærker foretrækker medvinde, og Bogfinken sidevinde”. Der er mere af samme 

slags. 

 

For kapitlet Oversigt over de danske fugles trækforhold revses den lærde doktor for 

sine forældede oplysninger, og der kunne han også godt med konsultationer til 

Feltornithologen og Blume/Frølichs rapporter ha gjort det bedre og mere tidssvarende – 

”hvorfor er ingen danske feltornithologer blevet spurgt???”, vrisser jeg noget 

anklagende.  

 

Salomonsen tog anmeldelsen pænt i den forstand, at han ikke lod sig mærke med den. 

Formentlig læste han den heller ikke, og hvis han gjorde, er han højst blevet lidt ærgerlig.  

”Ærlig talt Rabøl jeg kan sgu ikke holde øje med, at Hvidbrystet Præstekrave er gået 

meget tilbage, at unge Høgesangere færdes langs Vestkysten om efteråret og andre 

småting”. 

 

Salomonsen var god nok. Nu er vi andre blevet lige så gamle og afdankede. Sådan er det 

bare. Vi manifesterer os mere (FS) eller mindre (JR) et stykke tid, og så dør vi ud med 

større (FS, JR?) eller mindre (JR?) ynde. 

    

”And in the end the love you take is equal to the love you make” som Beatles synger på 

―Abbey Road‖ (og hvorfor det skal stå her henligger til det intuitive). 
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49.9 Mønstre og forklaringer 

 

Der kan gives en god forklaring på alle observerede mønstre. Derfor er hypotese-testning 

farlig. Man kan altid forklare en (forventet) observation. 

 

En formiddag i april for ca. 7 år siden hørte jeg mindst én Ringdrossel synge fra 

Slipshavnskoven på Knudshoved-halvøen ved Nyborg. Dette er ikke ganske usædvanligt. 

Det usædvanlige var, at tre Ringdrosler lettede og steg opad mod SSØ ud over engene og 

stranden med kurs mod Langeland i det fjerne. Jeg fulgte dem flere kilometer ud. Hvad 

får skandinaviske Ringdrosler til at foretage en sådan manøvre, for det var altså ikke 

alpestris`ser på på vej tilbage til Alperne/Karpaterne efter et forlænget forårstræk.  

 

Dette eks. er naturligvis ikke nogen indikation endsige et bevis imod vektor orienterings 

modellen. Det tyder dog på, at denne model ikke er tilstrækkelig (nuanceret). 

 

 

49.10 Chr.ø revisited 2006, 2007 og 2008 

 

Mine store og mest følsomme år på Chr.ø faldt i 1970-erne. De fleste år til og med 1978 

var jeg derovre i månedsvis og samlet i årevis og lavede et utal (formentlig flere 1000; 

jeg har aldrig forsøgt en optælling) orienterings-forsøg på Bielke (især) og Langelinie. 

 

Forsøgsfuglene stod normalt i plastik-spande i Hertugindens Vaskehus indtil dette i 

foråret 1976 blev bygget om til fuglestation. Fra da af boede 1-2 moniterings-

ringmærkere i huset, og der var ikke mere mulighed for fuglehold. Jeg boede som regel 

på ‖Slottet‖, som Ebba Lund var flink til at låne ud – og ganske gratis i mange år. Man 

gjorde så gengæld ved at gøre meget rent, købe gasflasker, male havemøbler, efterlade en 

kasse øl og naturligvis betale for elektriciteten. Fuglene gik i spande eller vasketøjskurve 

i haven eller i lysthuset, indtil Susanne indrettede dette til sit jomfrubur. 

 

Da jeg startede forsøgene op i 1970 var der meget lidt bevoksning på Bielke – faktisk så 

lidt, at jeg stillede tragtene op på stien, der gik indenom mellem den høje mur og 

Loppehytten. Efterhånden blev buskene dog større og nogle til træer, og det blev 

nødvendigt at flytte op på den ydre omgang, der gik oven for og uden om Loppehytten. 

Nogle gange satte jeg også tragtene op på Langelinie. Begge steder stod de i ‖læ‖ for 

Fyret, selv om fyrstrålerne normalt kunne ses, når de fejede hen over himlen. Men meget 

ofte var luftfugtigheden lav i skumringen og først på natten uden dug-dannelse – 

imodsætning til ved Blåvand og på Skallingen, hvor duggen ofte sjaskede ned allerede i 

skumringen og gjorde fuglene i spande og vasketøjskurve ret så beduggede. Så 

fyrstrålerne – fra retningen VNV-NV - var sjældent fremtrædende, og gav ikke anledning 

til bekymring med hensyn til deres mulige foto-taxiske indflydelse. Tragtene stod i tragt-

holdere, der ofte var et kvadrat på ca. 1 gange 1 meter bestående af fire brædder klasket 

op med to brædder på kant forbundet af de to andre brædder på den flade side og med hul 

i de fire hjørner, som tuden på tragten kunne presses ned i til fastgørelse og indstilling i 

absolut vater. Normalt kørte jeg med 4 gange 4 = 16 tragte ad gangen. Tragt-holdere og 

tragte blev pillet ned hver dag inden turisterne kom, og blev sat op igen efter at folket var 

taget tilbage til Bornholm om eftermiddagen. Selv om der ikke er katte og normalt heller 

ikke ugler om natten på Chr.ø blev jeg i reglen ude hos fuglene i tragtene i den time eller 
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halvanden, som forsøgene varede. Jeg brugte ikke lys – heller ikke, når jeg løftede op på 

låget og lindede fuglen ned i tragten. Normalt fik fuglene lov til at flyve efter forsøget, og 

mine øjne havde så vænnet sig så meget til nattemørket, at jeg kunne se 

opflyvningsretningerne fra tragtene. Fuglene steg svagt blafrende skråt op i æteren og 

mestendels i samme retning som sporene i tragten viste. Hvis det regnede eller blæste for 

meget pillede jeg dog fuglene ud af tragtene og kom dem tilbage i burene til slip næste 

morgen. Man skal naturligvis være god ved og respektere fuglene, der arbejder så hårdt 

for ens (selv)forståelse af, hvad der foregår. Det er kun sjældent en fordel for fuglene at 

komme i bur og tragt (mad, hvis der er mangel på det). Det er mest en bagdel, men 

overlevelses-sandsynligheden i det lange løb skal helst ikke være for meget nedsat (det 

kan man ikke måle, kun have en fornemmelse af, og min fornemmelse er – meget 

bekvemt – at den ikke mindskes til under den værdi, som indsigten i forsøgs-resultaterne 

giver. Det samme ordvalg kan sikkert bruges af neurologen, der studerer abe-hjernens 

funktion gennem operative indgreb).  

 

Som nævnt var jeg som oftest ude ved tragtene under forsøget og jeg så aldrig nogle 

Chr.ø-boerne derude på denne tid. De sidste – i reglen Grethe Harder og Emmy – kom 

forbi i skumringen, men så var det også slut. Først efter flere år fandt jeg ud af, at der 

havde været en galgebakke ved Bielkes Port, så der var lokale grunde til fraværet af 

nattevandrere. Desværre så jeg aldrig spøgelser eller genfærd til trods for ihærdig udkik. 

 

Vi er nu nået frem til 2006 til 2008. I god tid før solnedgang står fuglene i burene på 

bordene og forbereder sig på det kommende træk. Som regel er den en tydelig pause i 

deres aktivitet, hvor de sidder stille og eftertænksomme på de øvre pinde. På et eller 

andet tidspunkt – og før stjernerne kommer frem - starter der så en livlig aktivitet. 

 

På Chr.ø sad jeg tæt på ved Blå Hane, for Spurvehøgene var ofte påtrængende på dette 

tidspunkt.  Pludselig dukker der en op bag muren og lander på toppen af et bur til skræk 

og rædsel for de indespærrede fugle. Så stormer jeg ned mod burene vildt råbende, arm-

fægtende og sten-slyngende. Meget ofte letter høgen først modvilligt på 10 meters 

afstand og vender snart tilbage igen. Kombinationen af Spurvehøg og mig er næppe den 

bedste opstart for fuglene. 

 

På Endelave var der mere ro på. Der var aldrig Spurvehøge men iblandt katte. Så efter at 

fuglene var sat i tragtene og beskyttelses-burene slået ned listede jeg rundt under 

tragthøjde i natten og lyttede efter katte. Ind i mellem lå jeg på ryggen og kikkede op i 

stjernehimlen til de lejlighedsvise stjerneskud, satellit-passager og flyvemaskiner. Der 

var en spændt ro og afslapning på; nu var det op til fuglene at præstere. Natten var min 

ven, og jeg var altid tryg, hvor jeg som barn gøs uden lys i skoven. Ude i natten trækker 

man vejret langsomt og går i eet med naturen, som når man gogler med vand i 

næseborene. 

 

Fra 2006 og i de næste år lærte jeg ø-boerne at kende på ny og på en anden måde. En del 

af dem har jeg jo kendt som børn, og i årene mellem 1978 og 2006 er jeg også kommet 

derover stort set hvert år, så på sin vis har jeg fulgt med, set dem blive voksne og set nye 

folk komme til. Ebba Lund er død og borte, og Susanne har overtaget ‖Slottet‖. John og 

Annemarie er ikke længere kroparret på Bella Vista men er flyttet til Frederiksø og blevet 

til havnefoged og kiosk-mutter. Kirsten og Mogens har nedlagt kryddersildene, og 

Kirsten har i perioder været flyttet til Bornholm. Ruth ser man aldrig mere, og Rikke er 

ved at blive kørt i stilling til at overtage sildene. Erling og Puf og senere Hans er døde, og 
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Ulla sidder tilbage med tre piger efter Gunnar`s farvel. Pjøk og Lene er gået fra hinanden, 

og Lene har fået ny kæreste, der er søn af Christian Sonne, der igen var søn af Peter 

Sonne og hedder det samme. Jan Marcher har fået en særegen norsk kone og en søn, der 

hedder Gabriel (i daglig tale dog Bulder). Sådan er der så meget. Det er herligt at være 

tilbage igen på ‖skibet‖ og på trods af meget arbejde forsømmer jeg sjældent at være i 

Porten ved middagstid og før lukketid kl. 5.  

 

 

49.11 Peter Lyngs, CHNF og Møllerhuset 

 

Første gang jeg så Peter Lyngs var i Blåvand i 1970-erne, hvor han optrådte med meget 

langt hår ned ad ryggen, en total afslappet og uansvarlig livsførelse (som kun en direktør-

søn fra Søllerød kunne gøre det) og en lokal verdensberømmelse for en foto-foreviget 

nærkontakt på Hukket med en soldat med dragent gevær. PL havde i al sin afslappethed 

forsøgt at flagre ind i det af militæret afspærrede område. 

 

Da vi startede Chr.ø Fuglestation op i 1976 begyndte han at dukke op på øen stadigvæk 

uansvarlig og afslappet, men på et vist tidspunkt metamorfoserede han og blev en meget 

ansvarlig og bidragende moniterings-ringmærker. Vi manglede en sådan, og da Stefan 

nævnte, at Peter gerne ville, var min første reaktion: ”Peter Lyngs, det ka’ du da ikke 

mene”. Jeg tog fejl, og ind i mellem er det jo herligt at tage fejl. Senere stødte John 

Faldborg og Jens Bagger til, og alle tre var mig meget hengivne og behjælpelige med 

mine uendelige orienteringsforsøg. Desværre var de noget bissede (dog ikke Peter, han 

var blot elskværdig fjernt afvisende) og negative overfor for de mulige kommende 

generationer af ringmærker-emner, der dukkede op på øen fra tid til anden. Helt hindre 

deres egen afløsning kunne de dog heldigvis ikke, og andre signifikante ringmærkere 

kom til og bed sig fast. 

 

Efterhånden fik Peter nok af netfangster af småfugle og slog sig på ynglefuglene, hvor 

der var opstået et vakuum med Niels-Erik Franzmann´s alt for tidlige død. Han boede i 

de følgende år andre steder end på fuglestationen, mestendels i Tin´s Hytte og senere i 

Pjøk´s Skorsten på Frederiksø, men en gang omkring år 2000 fik han Kalø til at betale 

for huslejen i Møllerhuset, der stod tomt efter kunstneren eller i hvert fald heraldikeren 

og våbenhistorikeren Åge Wulff. Møllerhuset (uden rindende vand og WC) blev – af 

øens befolkning – opfattet som en kunstner-bolig, men det var dog ikke så længe siden, 

at det havde tjent som bolig for øens befolkning (sidst Hilmar og Henny Frithiof).  

 

I 2003 overgik huslejen af Møllerhuset til en nystartet forening, CHNF (Christiansø 

Naturvidenskabelige Feltstation). Initiativ-tageren var Peter Lyngs, der blev støttet af 

daværende forvalter Jan Kidholm. Peter var med-underskriver af husleje-kontrakten, men 

var i øvrigt ikke nævnt som værende i besiddelse af særlige rettigheder. Det samme 

fremgår af det Ø-råds-referat fra 26 marts 2003, der baner vejen for husleje-kontrakten til 

CHNF. Her anføres det, at ”ornitologer tilknyttet DMU, og som er kommet her på øen, 

har lavet en forening. Foreningen ansøger DMU om at overtage lejemålet med 

forskningsforpligtelse”. I husleje-kontrakten står der i øvrigt, at ”Det udlejede må ikke 

uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andet end: Naturvidenskabelig forskning 

med tilknytning til Chr.ø samt overnatning for forskningspersonel”. 

 

Jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor det ikke var personen Peter Lyngs, der i 2003 fik 

huslejekontrakten på Møllerhuset. Hvorfor gøre sit indtog gennem en forening, som der 
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jo ingen garanti er for, at man kan styre. En god forklaring er, at Ørådet måtte forventes 

at være positiv over for en forening i højere grad end en person, der hverken var kunstner 

eller stod forrest i køen på ventelisten. Men det kunne forvalteren Jan Kidholm 

formentlig have tromlet igennem. Der er dog ingen tvivl om, at Peter synes, at han 

fortjener huset, og måske også, at det er socialt meriterende at have en forening i 

ryggen. I mange år har han lavet et stort arbejde, boet lidt usselt under fremmed tag og 

følt en godt skjult bedrehed i forhold til øens befolkning.  

 

Peter og Gitte Lyngs startede nu opbygningen/indretningen af Møllerhuset. Der blev 

nedsat en bestyrelse i CHNF, der siden har holdt 1-2 møder om året. Medlemmerne af 

denne bestyrelse er/var en lukket kreds af personer, der alle er venner, bekendte eller 

kone af Peter Lyngs med tilknytning til øen og/eller fugle/feltstations-arbejde. Jeg var en 

af disse. 

  

Efter et par år blev det klart, at Peter og Gitte Lyngs opfattede Møllerhuset som deres 

private domæne. Andre fugle/felt-folk fik ikke – eller kun nødigt/kortvarigt – adgang til 

at betræde og bebo huset, og indretningen af huset (sengepladser f.eks.) udviklede sig 

ikke i retning af, at det kunne tjene som feltstation med beboelse af mere end én 

person/ét par ad gangen. Det blev heller ikke – mod vedtagelse i bestyrelsen - oplyst på 

foreningens hjemmeside www.chnf.dk, at forskere udefra kan søge om at bo i 

Møllerhuset som basis for deres forskning på Chr.ø. Desuden kørte forenings-kontoen i 

praksis som en forretnings-konto for familien Lyngs, og da husets indbo ikke var mærket 

af, kunne der ikke skelnes mellem foreningens og familien Lyngs´ ejendom. 

   

Den generelle observation er og var, at PL ikke bebor/vil bebo huset sammen med andre 

end sin kone, og i hvert fald forår/sommer, hvor han tæller ynglefugle op og studerer 

Alken på Græsholm er Møllerhuset helt lukket af for beboelse af andre.  

 

Først på efteråret 2006 havde jeg på øen hørt rygter om, at administrator Peter Riis havde 

planer om at forvandle Møllerhuset til et kunstner-hus. Jeg drøftede rygtet med Peter 

Lyngs, men han ville ikke opsøge administrator for en af/bekræftelse af rygtet. Det 

gjorde jeg så med Peters viden. Administrator ‖indrømmede‖ da også frejdigt, at han 

godt kunne tænke sig noget sådant. Jeg bad så om at få en kopi af husleje-kontrakten, 

fordi jeg følte ansvar for, at CHNF ikke gjorde sig skyldig i noget, der kunne bruges 

imod foreningen. Med til denne historie hører, at Lyngserne efterhånden kommunikerede 

meget lidt med Administrator. Ifølge Lyngserne hørte han ikke efter, når man fortalte 

ham noget, så det holdt de op med. Desuden blev han – som meget relevant påpeget af 

fruen - søsyg af så lidt som en sejlads til Græsholm. Så da Administrator i efteråret 2006 

holdt et stort haveselskab i Kommandantens Have, hvor hele øen var indbudt og kom, 

dukkede hr. Lyngs ikke op, men tronede ensom i Møllerhuset 100 meter fra 

sammenkomsten. Jeg forstod mildest talt ikke denne holdning til administratoren Peter 

Riis, som jeg lærte at kende som en velmenende og positiv mand. 

 

Forud for bestyrelsesmødet i december 2006 kontaktede jeg to andre 

bestyrelsesmedlemmer, Kasper Thorup og Stefan Pihl, og gjorde dem opmærksom på det 

problematiske i familien Lyngs´ ‖besættelse‖ af Møllerhuset. På bestyrelsesmødet i det 

Lyngske hjem bebrejder fruen mig, at jeg på egen hånd har opsøgt administrator og dertil 

bedt om et udskrift af lejekontrakten. Jeg skulle have bedt dem (Lyngserne) om at se 

denne. ”Jamen, Peter var jo underettet om, at jeg opsøgte Peter Riis”, indvender jeg. 

Det benægter han så. ”Jamen, du var jo på øen, og vi snakkede sammen om det”. 

http://www.chnf.dk/
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”Næh”, siger han bare og ser væk. Stefan Pihl bliver efterfølgende valgt til ny formand. 

Ved samme lejlighed udtrådte Peter af bestyrelsen og blev udnævnt til direktør for 

CHNF.   

 

Så sker der ikke noget yderligere før en begivenhed i efteråret 2007 satte sagen på 

spidsen: Mark Desholm fra Kalø ønskede at foretage radar-studier af fugletrækket på 

Chr.ø. Det blev godkendt på mødet i CHNF i december 2006, og det var meningen, at 

hans forskning skulle udgå fra Møllerhuset.  En gang i september 2007 kontaktede jeg 

ham fra øen for at høre, hvornår han kom, og en noget utilfreds Mark Desholm fortalte, 

at Peter Lyngs havde presset på, for at han skulle indlogere sig på kroen og ikke i 

Møllerhuset, hvor Peter Lyngs boede. Mark Desholm boede efterfølgende på kroen under 

sit forsknings-ophold til 700 kr./dag. 

 

Efter samtalen med Mark Desholm sendte jeg et par emails til PL, hvor jeg i direkte 

vendinger gav ham en kammeratlig skideballe, og det følte jeg mig berettiget og 

forpligtiget til i kraft af mit medlemskab af bestyrelsen for CHNF. Forinden havde jeg 

dog kontaktet formanden for CHNF, Stefan Pihl, der gav mig ret i min kritik, og vi blev 

enige om, at jeg skulle kontakte PL og kalde ham til orden.   

 

I stedet for at sætte Peter Lyngs på plads, vendte formanden på en tallerken og 

ekskluderede mig med et formands-dekret fra bestyrelsen af CHNF. Det skete under 

henvisning til, at jeg havde optrådt illoyalt overfor foreningen og bedrevet femte kolonne 

virksomhed. Begge påstande var rent paranoia og skete efter, at Peter og Gitte Lyngs 

havde meldt ud til formanden (og vist også de andre bestyrelsesmedlemmer), at de ikke 

længere ville ”sidde til højbords” med mig.  

 

Efter min eksklusion trådte lederen af ringmærkningsafdelingen på Zoologisk Museum i 

København, Kasper Thorup ud af bestyrelsen. Det skete bl.a. under henvisning til, at 

formanden i et øjebliks uforståelig uforstandighed havde givet skriftligt udtryk for, at det 

var vigtigere at studere de på Chr.ø hjemmeboende (men vel oprindeligt indførte?) tudser 

og frøer end at monitere fremmede trækfugle, der jo kun gæstede ø-gruppen så 

kortvarigt. Desuden var KT ikke tryg ved den måde foreningen blev kørt på, hvor der var 

sammenrod af foreningens økonomi og familien Lyngses privat-økonomi.  

 

På et møde i CHNF i november 2007 blev min eksklusion konfirmeret af resterne af 

bestyrelsen. Der blev ikke ved den lejlighed optaget nye medlemmer af 

CHNF/bestyrelsen, hvor der nu kun sad én universitetsuddannet biolog. Der blev ikke 

meddelt noget om de indtrufne begivenheder til øens befolkning i CHNF´s nyheds-brev 

2007. 

 

I januar 2008 sender jeg nogle enslydende emails til Administrationen på Chr.ø og 

CHNF. Formålet med disse var at få åbnet op for Møllerhuset så også andre forskere end 

Peter Lyngs kan bebo det. Jeg bemærker, at PL ikke kan forske i Ederfugle og Alke om 

efteråret, hvor disse fugle – og især sidstnævnte – jo glimrer ved deres fravær. Derfor kan 

han ifølge huslejekontrakten ikke bebo Møllerhuset på denne årstid. At jeg skriver dette 

explicit kan selvfølgelig opfattes som et snigløb på Peter Lyngs (men ikke nødvendigvis 

CHNF), men ærlig talt (som dr. Salomonsen ville have sagt) vi er jo ikke længere at 

betragte som bon-kammerater og slyngveninder efter min brutale eksklusion fra 

foreningen. Så hvorfor tage hensyn til ham, når han klart og tydeligt blokerer for anden 

forskning, der kan udgå fra huset.  
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Formandens allerede i efteråret 2007 udsendte påstand om min illoyalitet og femte 

kolonne virksomhed havde formentlig noget at gøre dels med min venlige omgang med 

Administrator og dels med nogle indsendte kommentarer fra mig og Mikkel Lausten til 

Administrator vedrørende den fra øens side påbegyndte træ- og busk-rydning langs 

murene: Hvis ringmærknings/moniterings-virksomheden skal genoptages, er det vigtigt, 

at vi får medindflydelse på, hvor der bliver ryddet, og at der i det hele taget bliver ryddet 

en del især midt på øen, så de nye moniterings-tal bliver sammenlignelige med de gamle. 

På det tidspunkt, hvor Mikkel og jeg sender vores kommentarer ind har CHNF ikke 

nogen officiel vedtagen holdning til øens rydnings-arbejde, men vi vidste da godt, at 

personen Peter Lyngs var modstander af vegetations-rydning – formentlig dels på vegne 

af ynglefuglene (især Ederfugl), men sikkert også på grund af hans negative holdning til 

en genoptagelse af ringmærknings/monitrerings-virksomheden. På et bestyrelsesmøde i 

2005 eller 2006 gav han således klart udtryk for, at CHNF ikke burde genoptage denne, 

men andre i bestyrelsen fulgte ham ikke og undrede sig tværtom over hans holdning.  

  

Efterfølgende optager man den tidligere forvalter på Chr.ø, Jan Kidholm i bestyrelsen af 

CHNF. Kidholm er forstmand og gode venner med Lyngserne, så det ligner ikke en 

faglig styrkelse af CHNF, men en extra gardering for Lyngsernes fortsatte sociale 

dominans. 

 

Som et tilsyneladende positivt tiltag – men i virkeligheden som en tom gestus - kommer 

der nu til at stå på hjemmesiden, at forskere udefra kan ansøge om at måtte bebo og 

forske ud fra Møllerhuset, hvis der er plads. Det har man jo hidtil omhyggelig sørget 

for, at der ikke er, når Peter er der, idet kun det østre loftrum er indrettet til besovelse.  

 

Jeg fortsætter med at moppe CHNF, idet jeg beder redaktionen af DOF-bladet ‖Fugle i 

felten‖ om at få CHNF til at skrive om Chr.ø; hvad foregår der i regi af foreningen og om 

muligheden for at bebo Møllerhuset i forbindelse med forskning. 

 

Noget arrogant meddeler CHNF, at man først vil melde ud, når tiden er inde til det. I 

vinteren 2010 indsender jeg derfor en artikel til ‖Fugle i Felten‖: ”Christiansøs 

Naturvidenskabelige Feltstation. Privatbolig eller åben forskningsstation? Artiklen 

blev ikke optaget; der gik berøringsangst og politik i det, og CHNF undgik endnu engang 

at komme forpligtigende ud af busken. 

 

I vinteren 2010 indsendte Kasper Thorup, Zoologisk Museum en anmodning til CHNF 

om brug af Møllerhuset i en foreløbelig tre-årig periode med henblik på en genoptagelse 

af moniterings-ringmærkningen af trækfugle. CHNF svarede meget kort, at der var plads 

om efteråret, men at CHNF (læs PL) selv bruger huset forår og sommer. CHNF´s svar er 

arrogant og ukammeratligt overfor Kasper Thorup. Der er masser af plads i det hus, der 

jo officielt har status af en feltstation og ikke af et privat fritidshus. 

 

Efterfølgende har KT/Zoologisk Museum indsendt ansøgning til og haft samtaler med 

Administrator på Chr.ø om leje af hus/lejlighed for en tre-årig periode startende i 2011. 

Det er der indtil videre ikke kommet noget ud af, bortset fra beskeden om, at han kan leje 

sig ind på den gamle fuglestation (Hertugindens Vaskehus) på linie med og i 

konkurrence med andre potentielle lejere. Administrator vægter klart nok ikke 

moniterings-arbejdet og dets positive sociale effekter på øens liv og trivsel særlig højt – 

eller også mener han (med nogen ‖ret‖), at biologerne har fået deres hus, så det må de 
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finde ud af at enes om. For at fremme denne udvikling bad jeg i efteråret 2010 ø-rådet 

tage stilling til, om Peter Lyngs/CHNF overholdt betingelserne for at leje Møllerhuset. 

Det kom der ikke noget ud af, selv om mange ø-boere giver udtryk for, at familien Lyngs 

sidder for hårdt og ensomt på Møllerhuset. Administrators og ø-råds indblandingulyst 

gav efterfølgende anledning til følgende kommentar/konklusions-digt forfattet under et 

ophold på øen først i maj 2011: 

  Én Lyngs alene 

  (Måske plus madammen) 

  Er bedre for øen 

  End Lyngsen 

  Og andre fugleflok sammen 

 

Undervejs har CHNF fået problemer med betalingen fra de forskere uden for CHNF, der 

en gang i mellem bebor Møllerhuset. Forsvarsministeriet – der står som udlejeren – vil 

ikke have, at CHNF opkræver en egentlig husleje. Så vidt jeg har forstået, er der nu 

indgået en aftale, hvor Møllerhuset får status a la Ravellinen, der jo er udlejet til 

journalist- og skuespiller-forbundet. Brugerne skal altså i en eller anden forstand være 

medlemmer af CHNF – formentlig dog kun (hvis det står til den såkaldte bestyrelse) 

temporært og uden at have stemmeret. Spørgsmålet er, om der fortsat er forskningskrav 

til brugerne. Hvis ikke kan Lyngsen jo råde over huset hele året i den udstrækning, som 

han har lyst og råd til.  

 

Så indtil videre er status, at direktør Lyngs residerer ensomt rødvins-sippende fra toppen 

af Møllebakken, skuende hen over den søsyge administrators hus, Grønningen og 

Baggården med den øl-drikkende lokal-befolkning og videre over til Græsholmen, som 

han en gang imellem tøffer over til for at fotografere Alke og Gråsæler i medsol og 

bølgegang. Om han stadig forsker derovre, er der ingen der ved. Måske ved han det ikke 

engang selv. 

 

 

49.12 Sydafrika 

 

I starten af af 1990-erne var Danna – dengang ansat i ingeniørfirmaet NIRAS - i 

Sydafrika på flere missioner. I 1994 eller 1995 ‖vandt‖ NIRAS en miljø-opgave med 

ansættelse i Nelspruit. Danna lå til at blive projekt-leder, men en udefra kommende 

mand, der rangerede på et højere CV-niveau, fik mænget sig ind, og hun røj af pinden.  

Hele familien Borg/Rabøl var ellers forberedt på at tage 2 år i det Mpumalanganske. Det 

var synd for fruen, men i 1997 kom hun af sted alligevel denne gang som project 

manager hentet udefra af det konkurrende firma Rambøll. Det var et job med basis i 

Pretoria og gang i to ministerier, hvoraf det vigtigste var DEAT (der betyder noget i 

retning af Department of Environmental Affairs and Tourism). Så vor mor rejste derned i 

august og lejede sig ind i hus med stort svømmebasin på East Avenue i Arcadia. Det med 

svømmebasinet havde hun lovet drengene som kompensation for deres forflytning.  

 

Sidst i september fulgte drengene og jeg og en masse orienterings-udstyr efter. Det var 

planen, at sende Havesangere og Rødhalse fanget på træk i Danmark derned og teste 

deres orientering under de exotiske betingelser, hvor Solen gik venstre og stjernerne 

højre om, og hvor magnetfeltet var inverteret med en mindre styrke og svagere 

inklination end i Danmark. Havesangerne formentes at være evolutionært tilpassede til at 

ku klare denne situation. Anderledes forholdt det sig med Rødhalsene, der nærmest var at 
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betragte som jokere med uforudsigelige nonsense-reaktioner i vente. Dog kunne disse 

måske bruges til at ‖forstå‖ Havesangernes orientering.  

 

Det var meningen, at Henrik Mouritsen og min trofaste laborant fru Andersen skulle 

dukke op med fuglene først i oktober efter at jeg havde indhentet tilladelse til import og 

fuglehold hos såvel de veterinære myndigheder som hos miljøafdelingen i den provins, 

hvor forsøgene skulle finde sted. Veterinærerne skulle vurdere risikoen for 

sygdomsudslip til det lokale fjerkræ, og miljø-folkene udsigten til at tilflytterne kunne 

udvikle sig til skadelige aliens (såsom de berygtede Myna-stære), hvis de slap ud og 

etablerede sig som ynglefugle. 

 

Fru Andersen og jeg var startet på at finde ud af indførsels-procedurerne i foråret 1997, 

og vi havde været gennem mængder af korrespondancer, men intet var ganske settlet ved 

min afrejse 20 september. Efter ankomsten til Pretoria fortsatte jeg, hvor vi var sluppet, 

og meget snart blev Nylsvlei i Northern Province valgt som et godt forsøgssted. Efter ca. 

10 dage fik jeg lokket en inspicerende veterinær-mand derop. Han beså forholdene og 

indskærpede mig, at jeg skulle iføres særlig kittel under og tage brusebad efter forsøgene. 

Herefter kunne forsøgene godkendes. Værre gik det med miljø-myndighederne i 

Pietersburg, som efter en del positiv snak frem og tilbage pludselig midt i en telefon-

samtale meddelte, at de alligevel ikke ville give tilladelsen (der kom aldrig en skriftlig 

begrundelse). 

 

Hjemme i Danmark havde fru Andersen fuglene klar og i bur, men de var ikke blevet 

udendørs testet for orientering, og der var tale om klat-fangster, hvis præstationer 

erfaringsmæssigt er af svingende kvalitet. Hvorfor jeg ikke havde insisteret på, at Henrik 

lavede udendørs orienteringsforsøg med dem i Danmark, kan jeg ikke huske, men det var 

en klar mangel, der var bound til at vanskeliggøre tolkningen af resultaterne i Sydafrika. 

Men jeg var ved at udvikle berøringsangst overfor mr. Mou efter hans eskapader på 

Christiansø (hvor han efterlod ‖Slottet‖ i ruiner), forsøgene på et publikations-

samarbejde vedrørende forflytningerne til Jylland og Tjekkiet samt Steno-forsøgene i 

Århus, hvor han ikke holdt aftalerne. Det var derfor med nogen gru, jeg så frem til, at vi 

skulle skrive en Sydafrika-artikel sammen på baggrund af noget, der næsten kun kunne 

blive mudrede forsøgs-resultater. Desuden var jeg godt stresset og tidspresset; fly-

afgangen var jo data-fastlagt, bestilt og lå efterhånden kun fem dage fremme. Jeg ringede 

derfor hjem og aflyste forsøgene, hvorpå Henrik stoltserende deklamerede, at han ville 

møde op i Pietersburg iført jakkesæt, hvid skjorte og slips og hive aftalen hjem. Hvordan 

det skulle ske i praksis fortoner sig i det uvisse, men han havde nok ret så langt, at jeg 

burde være draget til Pietersburg iført nævnte kostymering og betydningsfuld attitude og 

gjort et sidste forsøg. Set i bakspejlet var det for sen planlægning fra min side, og jeg var 

for uforberedt på og uvidende om det sydafrikanske bureaukrati samt frustrationerne og 

usikkerheden hos de hvide embedsmænd her i overgangsperioden fra hvid til sort 

apartheid. Der var ikke vilje, lyst eller interesse overhovedet fra Pietersburg til at tage 

ansvar for en tilladelse. Folk var optaget af andre ting. 

 

Jeg har siden tænkt en del over, om min lede ved Henrik var afgørende for, om jeg opgav 

forsøgene for tidligt. Helt ærligt – og det er jeg ikke stolt af - leden var nok medvirkende. 

Som kompensation hjalp jeg ham senere med at berede vejen for en transport af 

trækfugle fra Danmark til Sydafrika. Han havde fået kontakterne til et sådant 

forflytnings-forsøg i kølvandet på den internationale fugle-kongres i Durban i 1998. Jeg 
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fik Alan Kemp på Transvaal-museet i Pretoria til at skrive en støtteerklæring til ham. 

Men de forsøg fik Henrik aldrig sat gang i. 

 

Jeg har også spekuleret på, hvad der kunne være sket, hvis fuglene var kommet til 

Sydafrika og var blevet sluppet fri efter endte forsøg (vi ser her bort fra, at jeg havde 

stillet i udsigt kun at indføre hanner, alternativt at aflive hele banden efter forsøgene). 

Havesangere overvintrer normalt men fåtalligt i området, der er på sydgrænsen af artens 

vinterkvarter; enkelte sås bl.a. på Windy Brow. Så de ville nok være trukket ‖hjem‖ igen 

eller i hvert fald difunderet N på og ud af landet. Rødhalse sluppet fri i bushfelten ved 

Nylsvlei ville formentlig være trukket bort og spredt sig over et større område. Måske 

ville nogle være vendt ‖hjem‖ igen, men jeg tvivler. Men 20 stand-Rødhalse fra England 

eller Kanarie-øerne sluppet en bloc i Pretorias villahaver ville formentlig med nogen 

sandsynlighed ku ha etableret sig som ynglefugle i moderat konkurrence med Natal 

Robins og deslige. Nogen Myna-stær var Rødhalsen dog nok aldrig blevet.  

 

Nå, jeg kom mig – langsomt - over de kiksede forsøg. Konen stor-trivedes i det statslige 

bureaukrati, og drengene kom i skole. Kasper kom hurtigt i gang på Pretoria Boys High, 

medens Rasmus aldrig rigtig trivedes i den nærliggende Arcadia Primary School. Jeg gik 

i gang med at lave territory mapping på to 18-19 ha områder på Windy Brow ved 

Cullinan og på flodsletten i Nylsvlei. Det havde ikke meget med træk og orientering at 

gøre, men jeg observerede dog en del ‖sommergæster‖ fra N, især Løvsanger, Grå 

Fluesnapper og Rødrygget Tornskade. Ved Nylsvlei også Kærsangere og 

Drosselrørsangere. Desuden naturligvis bjerge af Landsvaler overalt. 

 

I juni 1998 tog jeg og drengene hjem. Ras var ganske euforisk over tilbagekomsten til det 

tabte land og brillerede under hjemkørselen fra Kastrup med en ”Long-tailed Shrike” 

(d.v.s. Husskade) på Amager, og da vi kørte over Slusen og så en Sølvmåge flyve over, 

udbrød han begejstret ”Herring Gull – kun set 2 gange i Kwazulu Natal”. Jo, der var gået 

Sydfrika i knægten – på godt og mestendels ondt (arrene fra Marekatte-bidene sad stadig 

i såvel lægge som sjæl). Men han kom sig ret hurtigt, og vi var allerede dernede igen ved 

juletid.  

 

Dannas ene år i Sydafrika blev til godt to år. Så kom hun hjem, og da NIRAS ikke ville 

forfremme hende, drog hun til Rambøll, hvor hun nåede at blive afdelingsleder i et par år, 

inden Fogh-regeringen i 2001 lukkede effektivt ned for ulands- og miljø-projekter. Så 

drog hun igen på missioner til Sydafrika, hvor hun var et par år, indtil hjælpen fra 

Danmark omsider randt ud, og landet forventedes at ku klare sig selv. Med udsigten til at 

miste sit andet fædreland og med en pæn hob af skattefri penge i baghånden begyndte 

hun at se sig om efter en sydafrikansk residens. En dag først i oktober 2006 ringede hun 

hjem og fortalte, at hun havde købt 3 andele ud af 16 i en 624 ha. vildtfarm Jakobsdal i 

Waterberge. Jeg vidste dårligt nok, hvor det lå, for jeg var altid kørt mod N i Nylstrom til 

Nylsvlei og ikke mod V til Vaalwater. 

  

Jakobsdal blev senere til Shakati, hvilket ord Danna havde fundet i Zambia, hvad der på 

et eller lokalt sprog betød ‖place of abundance‖ (‖Smørhullet‖?). Jeg var med dernede få 

uger efter, og næste år købte fruen én andel til, så vi stod med 25% af en farm til deling 

med 12 afrikaanske  cowboy-familier, hvilket snart blev besværligt og oprivende men 

aldrig kedeligt. I november 2008 lavede jeg en territorium-mapping i et 22.5 ha. område i 

den lokale mixede sauer-bush-feld med dominans af Terminalia og Burkea. Der var lige 

så mange arter (ca. 50) men kun det halve antal individer sammenlignet med mere 
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frodige Nylsvlei og Windy Brow. Det er vist de første tre territorium-mappings for 

‖skov‖ i Sydfrika, hvor gode gamle Martin Cody dog en gang for meget længe siden 

lavede noget ret lignende nær Kapstaden.  

 

Shakati har ikke meget med min trækhistorie at gøre, men det kan komme, for jeg har 

lumske planer om orienterings-forsøg med Grå Fluesnapper på Shakati*. De første fugle 

kommer først i november, og i februar er der mange, rundt regnet én for hver 200 m. 

hegn. De kommer fra Nord- og Vest-europa, og det gør de noget mere fåtallige 

Tornskader også (de kommer også sent). Til gengæld bugner det med Rødrygget og 

Rosenbrystet Tornskade i Pilanesberg (og Nylsvlei). Løvsen er der allerede i noget tal 

(op til 5-8/dag) i oktober, og det må være siberiere uden mellemstation først i det 

ethiopisk/østafrikanske. Allerede i oktober er der mange Europæisk Biæder, og i februar i 

1000-vis af svaler, især Landsvale. Her er også flere gange set Kærsanger og 

Drosselrørsanger, og enkelte Have-, Flod- og Olivensangere. Tornsanger og Gulbug har 

jeg endnu til gode. *Planerne er ufuldstændige, men involverer både opstarten af 

hjemtrækket (i marts?), forsøg med de første ankomster i november og forflytningsforsøg 

fra Danmark i august-september. Shakati er langt fra bylys og ideelt til natforsøg. Måske 

skal Løvsen også involveres. I februar 2009 fangede jeg med bare 4 net opsat lige 

udenfor lodgen på 3 dage med få timers fangst pr. dag 2 Grå Fluesnappere og 9 

Løvsangere, så basis for lokale fangster synes at være til stede.  

 

 

49.13 Publikationer 

 

Der har udviklet sig nogle negative tendenser indenfor orienterings-forskningen, der så 

vidt jeg kan bedømme mestendels stammer fra Tyskland og som er eskaleret i de senere 

år med den stigende positive fokus på magnetisk baseret navigation. 

 

De negative tendenser er dog ikke ny. Som allerede nævnt blev ideerne om sol- og 

stjernehimmel-navigation (Matthews, Sauer) ikke bare anset for uholdbare, men de blev 

decideret kulet ned og latterliggjort. De samme tendenser sås, da magnetisk orientering 

(Wolfgang Wiltschko) og duft-navigation (Papi m.fl) kom frem, og vi ser dem stadigvæk 

i magnetisme-kredse vedrørende duft-navigation hos brevduer. Nogle af de forskere, der 

er blevet mest moppet, har også – og det er jo en kendt historie indenfor forældre/børn-

psykologien – udviklet sig til de største undertrykkere af andres meninger og hypoteser 

(Wiltschkøerne, Wallraff). Bemærk jeg skriver undertrykkere og ikke moppere, for 

mobning foregår trods alt åbent, medens undertrykkelse også kan ske mere diskret i det 

skjulte, f.eks. hvis man skriver oversigts-artikler baseret på en biaset litteratur-

præsentation, ikke nævner eller diskuterer andres resultater og hypoteser, eller hindrer 

andres artikler i at blive trykt ved at være negativ/unfair som artikel-referent. 

Wiltschkøerne især – og Wolfgang og Rosi på hver deres måde - har et meget stort 

ansvar for denne negative udvikling, der også har kunnet finde sted, fordi der er kommet 

en anden holdning ind i forsker-samfundet med hensyn til videnskabelig uredelighed: 

Det er i stigende grad blevet mere acceptabelt at filtrere og skæv-vride resultater og 

hypoteser, ligesom også lejlighedsvise fabrikationer (A.P. Møller) er ved at nærme sig 

godkendelses-stadiet (mange forskere erkender således Møllers fabrikationer i Stenege-

artiklen, men de mener, at han bør tilgives – bare han ikke gør det mere eller i hvert fald 

med måde). 
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Spørgsmålet er, om jeg mopper andre – såsom magnetisterne – fordi jeg selv er blevet 

moppet (med min interesse for og fokus på først modvindstræk og senere målområde- og 

stjerne-navigation hos uerfarne ungfugle). Rent bortset fra, at min eventuelle mopning 

ikke er nået meget længere end til min hjemmeside og lidt i enkelte af mine publikationer 

(såsom Rabøl 1994 og 2010) – og har været uden nogen som helst praktisk betydning og 

indflydelse - så mener jeg ikke, at min holdning og adfærd kan forklares og forstås 

således, for mopning er basalt set et socialt magtspil med ønsker om at være i kontrol og 

promovere sig selv. Min kritik og irritation (mere end mopning) af magnetismen bunder 

overvejende i min retfærdighedssans og er klart beslægtet med min afstandtagen fra 

videnskabelig uredelighed og her specielt fabrikationer, som de kommer til udtryk i bl.a. 

den Møllerske ‖forskning‖.  

 

Magnetisk navigation er tidens mærkevare. Den er eftertragtet, og den sælger godt. Men 

er der noget i den? Er den ikke bare et hult drøn?  

 

 

49.14 Speciale-studerende o.l. 

 

I årenes løb var jeg vejleder for en del speciale- og nogle få PhD-studerende. De fleste 

havde dog ikke noget med fugle og træk/orientering at gøre. Jan Dyck tog sig generelt af 

de fugle-studerende (og så ikke andet), medens Gøsta, Peter Holter, Michael Münster og 

jeg var mere bredspektrede og tog en del ind, der egentlig retteligen hørte hjemme på 

Zoologisk Museum, men hvor de herboende pivsede lærere ikke ville eller turde påtage 

sig pligten - hvis det faldt for meget ud i retning af økologi/adfærd og/eller var ‖for 

langt‖ fra deres expertise-område. På den måde fik jeg bl.a. en del speciale studerende i 

padder og krybdyr. Generelt havde vi nemlig den holdning på Zoologisk Laboratorium 

(som det hed dengang), at folk med rygrad og initiativ skulle have lov til frit at vælge 

speciale. Det er (slet) ikke som nu, hvor man indgår som et integreret led i en lærers eller 

gruppes forskningsfelt. Begge måder har naturligvis deres fordele og ulemper. 

 

Jeg har sikkert glemt nogle og adskillige er ikke omtalt, men her er i nogenlunde 

kronologisk rækkefølge, hvad det blev til på orienterings-fronten: 

 

Dalle – også kendt som Finn Dalberg Petersen – var en af de første og kom som Henning 

Noer og jeg fra Nyborg. Henning blev i øvrigt aldrig min speciale-studerende, fordi jeg – 

som korrekt påpeget af den intelligente unge mand – alligevel ikke kunne lære ham 

noget. Så jeg husker det, som han lavede speciale (og senere blev licentiat) i græshoppe-

populations-biologi med først Peter H og senere Michael M som vejledere.  

 

Som Henning dukkede også Dalle op på min morgen-residens Knudshoved Fyrbanke, 

hvorfra jeg overskuede det meste af verden fra Romsø i N til Nordlangeland og Vresen i 

S, og fra Sprogø og Halsskov i Ø til Slipshavn og Kogsbølle bakkerne i V. Dalle fik dog 

ikke lov at stå for meget på Knudshoved. For bedre at kunne beskrive og forstå 

fugletrækket over Nyborg translokerede jeg ham til en position lidt N for 

Teglværkskoven. Det fandt han sig godmodigt (?) i.  

 

Senere fulgte han med til Blåvand, Hesselø og Christiansø, og til sidst lavede han 

speciale i Rødhalse-vægte som funktion af tiden på dagen.  Dalle vejede uendelige 

mængder af Rødhalse på Hesselø og Chr.ø og lavede mange regressions-analyser på en 

primitiv, programmerbar CANOLA-elektronregner, der næsten ikke kunne noget (ikke 



 244 

en gang tage logaritmer), men som han var en sand mester i at spille på til de yderste 

muligheder. Selv Henning var imponeret desangåendes. Det kom der en DOFT-

afhandling ud af (Petersen 1972; der står også lidt om det i Rabøl 1988). Fødemængderne 

på Chr.ø om foråret var generelt så ringe, at Rødhalsene tabte vægt i løbet af dagen. Dalle 

undersøgte også vægt-ændringen i dagens løb som funktion af vægten af spiste Melorme. 

Det fik han aldrig publiceret, men jeg bragte hans målinger og drog mine konklusioner i 

min bog (Rabøl 1988). 

 

Så endte han med at dø; det gør vi alle, men Dalle lidt for tidligt. Han blev kun 40 år, så 

kunne hjertet ikke klare flere roulader og mere lediggang. Hvad han døde af var ikke 

klart. Hjertet var tilsyneladende blot holdt op med at slå, hvad der som bekendt er fatalt. 

”Det ga(d) sgu ikke længere” lød diagnosen fra det Noerske orakel. Efterfølgende sendte 

jeg en kærlig men noget barsk døds-anmeldelse til DOFT, men det blev for meget og 

respektløst for puritaneren Hans Mel. Så Dalles nekrolog i DOFT blev skrevet af 

Henning.  

 

Lasse Braae skrev speciale om forårstrækket over Rørvig og var i nogen tid derefter 

ansat i Ornis Consult. Sten Hedrup lavede orienterings-forsøg med Brevduer – herunder 

tests i flade tragte med krads i papir (eller var det med blækspor). Det var faktisk ganske 

nyt dengang. Det blev senere taget op i Italien. Jeg har siden mødt ham på Endelave, 

hvortil han kom som biolog i Vejle Amt. Morten Vincents lavede forflytningforsøg med 

og skrev om springpadder, og et helt RUC-hold med Tulle (Tora Kjøller) i spidsen 

dukkede op på Chr.ø et efterår, og jeg satte dem i gang med orienteringsforsøg med 

Rødhalse. Deres vejleder var Kim Diget Christensen, som jeg havde lært at kende på 

Færøerne i 1984. 

 

I 1990-erne var Søren Hansen flere gange i aktion med orienterings-forsøg på Chr.ø 

(bl.a. Rabøl 1995), og han endte med at lave speciale på Strødam med Broget 

Fluesnapper testet indendørs i inverterede magnetfelter. Søren lavede forsøg både forår 

og efterår, og han var en god tekniker, der fik felterne og opstillingen godt op at stå. 

Søren testede den hypotese, at (opfattelsen af) inklinations-kompasset var et 

artefakt og et produkt af den af Wiltschkøerne anvendte forsøgsprocedure: W´s 

overførte deres fugle fra opholdsburene i det normale magnetfelt til Frankfurt-bure eller 

tragte i det inverterede felt og registrerede orienteringen umiddelbart efter overførselen. 

Måske lavede fuglene omvendt orientering på baggrund af et polaritets-kompas? 
Forsøgene er omtalt i Rabøl et al. (2002), hvor Søren er medforfatter. Søren var en 

ualmindelig flink, beskeden og hjælpsom mand, som jeg ‖belønnede‖ med et ret så usselt 

7 tal til speciale-eksamen. Dette var at opfatte som et snit mellem den tekniske udførelse 

af forsøgene (11) og diskussions-afsnittet, hvor han skulle indplacere sine forsøg i en 

større sammenhæng og vise litteratur-kendskab og overblik (3). Jeg var ofte noget af et 

hensynsløst røvhul, når jeg gav karakterer, selv om disse for så vidt var korrekte nok. Jeg 

tror ikke, at Søren brugte sin uddannelse i biologi til noget. Han var det meste af sin 

studentertid ansat som en slags kontorchef i en fagforening. Han sagde selv, at han 

lavede sit speciale for sjov. Det sku ikke bruges til noget bortset fra at afslutte hans 

studium. 

 

Jesper Johannes Madsen kendte jeg fra Ringmærkningen på Zoologisk Museum, hvor 

han arbejdede som student - og her er han stadigvæk. Han lavede speciale i genfund af 

ringmærkede fugle. Jeg kan ikke huske detaljerne (Gul Vipstjert og Munk??); Thomas 

Alerstam fra Lund var extern vejleder. Det var første og eneste gang, at Thomas var 



 245 

indblandet i min forskning og undervisning, og det var jo tåbeligt af mig, at jeg ikke 

dyrkede forbindelsen til Lund noget mere. Rent faktisk var jeg dog nogle år før med til at 

doktorand-bedømme Susanne Åkesson. Jesper var medforfatter på Thorup et al. (2000). 

 

Ret sent havde jeg også nogle turtle-orienterings-specialer. Først Brian Madsen med 

udgangspunkt i Reunion, og senere Rikke Danøe (med inspiration fra de ghanesiske 

strande) og Jesper Rasmussen, og de fik vist rent faktisk efter specialet lejlighed til at 

sætte radiosendere på nogle få adulte havskildpadder. Jeg ved ikke, hvad der kom ud af 

det. 

 

Lars Bardtrum var min sidste speciale-student (fra april 2001 lige før jeg takkede af på 

Circus Uni), og han lavede kompas-konflikt-forsøg på Endelave i efteråret 1999 

(tidligere omtalt) og forsøg med inverteret inlination i foråret 1999  som omtalt i Rabøl et 

al. (2002). 

 

  

En gang i halvfemserne dukkede dukkede der en langhåret og meget målbevidst fyr op. 

Han ville ha mig som speciale-vejleder i fugletræk/orientering. Han havde været droppet 

ud af studiet i nogle år, men nu ville han i gang igen og afslutte studiet.  

 

Det både passede og passede mig ikke. Jeg var nemlig på vej ud af orienteringen og ind i 

kortlægning, species abundance patterns, competition o.a. inspireret af min undervisning 

i Terrestrisk Økologi. Mine orientalske opfattelser vandt jo ikke ligefrem genklang i 

udlandet, og Dalle og Henning Noer var henholdsvis død og borte, så jeg havde ikke 

rigtig nogen at snakke orientering m.v. med. Men det kom så i forbindelse med Kasper 

Thorup. 

 

Inden specialet ville han gerne lave orienteringsforsøg på Chr.ø med vagrante sibiriske 

sangere o.l. Det var der flere problemer med. For det første var det ikke hvert efterår, at 

man rent faktisk fangede Hvidbrynede Løvsangere, Fuglekongesangere og endnu mere 

sjældne fugle derovre. For det andet var i hvert fald Phylloscopusserne for små til at æde 

melorme. Her blev vi nødt til at tænke i baner af bananfluer e.l., og sådanne ville 

forsvinde ud af de bure, som vi havde gang i. Men de praktiske problemer blev løst: Man 

kunne købe stueflue-pupper i mængde, og dem kom der fluer ud af. Desuden havde 

instituttet nogle plexiglas-bure på ca. 60 gange (højde) gange 40 gange 30 cm. De var 

blevet brugt til græshopper. Men at fremtrylle rarieteter i pænt tal lå uden for 

menneskelig rækkevidde. Her ku kun håbes eller bedes. Og hvad skete så. Kasper og 

Ayla, som hans kæreste dengang hed, tog til Chr.ø, blev indlogeret i et af Kroens 

pigekamre på Frederiksø, og løb ind i det bedste efterår nogensinde på Chr.ø af de to 

‖almindelige‖ sibiriske Phylloscopi (Thorup 1998). Det har jeg skrevet om tidligere i 

kapitlet om sjældenheder. 

 

Som jeg husker det, indleverede Kasperr speciale i efteråret 2000, og holdt en glimrende 

forelæsning om trækfuglenes orientering. Den imponerede alle, selv prof. 

Grimmelihuisen og banede vejen for et PhD-studium, hvor han havde Carsten Rahbek og 

Martin Wikelski (dengang i Canada) som vejledere. Da Carsten stoppede som 

ringmærkningschef på ZM, afløste Kasper ham i jobbet, og det har han stadig. 

 

Startende fra år 2000 har vi skrevet adskillige afhandlinger sammen. De fleste er blevet 

til på den måde, at jeg har indsamlet materialet og skrevet rapporter, og dem har Kasper 
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så oversat til artikel-engelsk, hvilket jo efterhånden er blevet lidt af en kunst. Det er ikke 

længere ligetil at få publiceret en videnskabelig artikel og slet ikke i de fornemme 

tidsskrifter, hvor referenterne vogter nidkært over tidens dogmer. Man bliver nødt til at 

indgå studehandler, indføje noget man ikke har videre lyst til eller tror på, og måske 

undlade at omtale egne kontroversielle observationer og meninger i betydeligt omfang. 

Dette er i hvert fald Kaspers approach, som han anser for nødvendig for at komme frem i 

karrieren og den videnskabelige verden. Han tror på, at hvis blot resultaterne bliver 

publiceret, så de ligger der i ufiltreret men dog spiselig form, så kan man leve med en 

skævvredet diskussion, hvor man f.eks. omtaler magnetismens store betydning med 

baggrund i diverse fantom-afhandlinger af Lohmann, svenskerne og Wiltschkøerne med 

proselytter samt neddæmper artikler om stjernehimmel-navigation i DOFT eller andre 

underlødige tidsskrifter for ikke at irritere referenterne til automat-forkastelse. Jeg tror 

ikke på, at dette er vejen, men jeg kan også sagtens være hellig, for jeg har ikke mere et 

job og en karriere at tænke på, og det har i øvrigt aldrig for mig været et mål i sig selv og 

for enhver pris at blive faglig indflydelsesrig. Kasper tror, at sandheden og balancen 

uundgåeligt vil komme frem på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg heller ikke på. Det er 

i hvert fald undtagelsen; afsporede tog (som trækfugle underlagt et vektor-

orienteringsprogram) finder ikke af sig selv tilbage på skinnerne igen, og i øvrigt er det 

heller ikke kun et spørgsmål om at få ret på et senere - måske posthumt - tidspunkt. Det 

er et spørgsmål om en ærlig og værdig debat her og nu samt fri udveksling af data og 

synspunkter. 

 

Dette minder mig om noget, som jeg har læst i Carsten Jensens bog ‖UD‖ 2010 

Gyldendal p.169. Jensen skriver, at den tyske sociolog Max Weber skelner mellem to 

slags moral 1) sindelagsetik og 2) ansvarsetik. ”I det første tilfælde handler det netop 

om at holde sin samvittighed ren, at holde sig til absolutte og ubøjelige principper, kort 

sagt at handle ret og – her kommer det afgørende – i øvrigt ikke at bekymre sig om 

resultatet af sine handlinger. Sindelagsetikeren ønsker at hans handlinger eller 

holdninger skal være forbilledlige, eksempler til efterfølgelse. Det er indignationen, 

vreden, den oprørte og krænkede retsfølelses flamme, han vil have til at brænde evigt. 

Med ansvarsetikeren forholder det sig lige omvendt. Han er først og fremmest optaget af 

følgerne af sine handlinger. Han ved, at verden er ufuldkommen, og at det samme gælder 

for de mennesker, der bebor den, og derfor kan det ikke nytte at stille ideelle fordringer 

til virkeligheden, uanset hvor uretfærdig den måtte forekommer. Man må indrette sig på 

verden, som den er, og gå forsigtigt frem, hvis man ønsker forandring”. Det er tydeligt, 

at jeg (såvel i livet som i forskningen) mestendels er 1). Nu går Webers inddeling 

(primært) på holdninger til politik og ikke på forskning, men for mig at se, bør en forsker 

ikke være (for meget forskudt i retning af) 2). Det eneste spinkle argument for 2) er, at 

man (lettere) får sine ting publiceret, men hvis ens følgagtighed forlænger levetiden af et 

forvrænget paradigme-kompleks, så er det jo ikke godt - eller er det?.  

 

Kasper har ikke været udelt begejstret for de motiver og den adfærd, som jeg har skudt 

ham i skoene, og i email fra 13/4 2011 skriver han:  

”(1) Jeg er ikke overbevist om, at ”sandheden” kommer frem, men jeg er ikke bekymret 

for, at vi laver tankekasteller = paradigmer og bruger dem til at forsøge at forstå verden. 

Hvis paradigmerne er ubrugelige (som det nuværende trækfugleparadigme), så kommer 

man bare ingen vegne; forudsigelserne duer ikke og rammer stort set aldrig rigtigt. 

(2) Jeg skelner ganske skarpt mellem, hvad jeg gør af sociale årsager, og hvad der er 

intellektuelle udfordringer. I forhold til det sidste er jeg fuldstændig ligeglad med hvad 

andre mener om min forskning. Jeg er selv interesseret i, hvad ”sandheden” er, og 
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udfører ikke forsøg eller laver analyser, fordi jeg gerne vil fortælle andre om det. For 

mig, har det omgivende samfund bestemt en ganske bestemt måde at kommunikere på. 

Den er enormt praktisk, og jeg er som sådan glad for den, for ingen har nogen som helst 

mulighed for at overskue den konstante informationsstrøm. Publikationerne er 

nødvendige, fordi jeg ellers ikke kan få lov til at lave  det, jeg gerne vil (jeg kan nemlig 

ikke få penge til det), og derfor laver jeg dem (selvom de også er en måde at sikre, at jeg 

ikke blot forfalder til tro). MEN, jeg holder mig faktisk til ganske absolutte og ubøjelige 

principper, når jeg skriver forskning. Det er ikke de samme absolutte og ubøjelige 

principper, som du har, men derimod at skelne meget skarpt mellem det, som (jeg mener) 

der er belæg for at skrive, og det som er (mere eller mindre) fabulering. Eftersom langt 

det meste indenfor trækfugle-forskningen er mere eller mindre fabulerende, så har jeg 

ingen problemer med det. Din fire-akses model er et ganske glimrende eksempel 

(Wiltschkøerne har masser af tilsvarende). Det er ren fabulering, som godt kan forklare 

det vi ser, men det bygger på en masse utestede (og dermed uunderbyggede) ideer”. 

 

Ovenstående er jo ikke alt sammen ganske klart, men tydeligvis opfatter Kasper sig som 

en mindre hypotese-tester end mig og intenderer til at være først og fremmest resultat-

orienteret. Men det kræver stor balancegang at få noget sådant publiceret, når samtlige 

referenter er dybt hypotese-fixerede. 

 

På det sidste har vi taget nogle ture vedrørende fremstilling og fortolkning af 

undersøgelserne på Færøerne i 2009. Noget af dette har selvfølgelig at gøre med 

skæringspunktet mellem min forsatte svækkelse (afdankning) og hans opadstigende 

forsknings- og importans-kurve.  

 

Til allersidst. Kasper mener vist, at jeg har apprecieret ham for lidt explicit for den 

positive rolle, som han har haft på min udvikling og paper-produktion de sidste ca. 15 år. 

Det være hermed gjort. TAK. Uden inspiration og indflydelse fra ham var jeg sikkert – 

med en mindre overdrivelse - endt på makro-økologiens overdrev (se sektionen ‖Anden 

Forskning‖). 

 

 

Tilbage er at nævne Troels Ortvad og Mikkel Willemoes. På baggrund af Troels´s 

observationer af Grønlandske Stenpikkere på Selvagem publicerede Troels, Kasper og 

jeg papiret Thorup et al. (2006).  I efteråret 2009 arbejdede Troels og jeg sammen på 

Akraberg/Sumba, og i efteråret 2010 lavede Troels, Mikkel og jeg de forhåbentlig første 

forsøg sammen på Chr.ø med radio-tracking af nattrækkende småfugle, der før slippet 

havde oplevet solnedgang og tidlig nat i mod geografisk Ø eller V afbøjede magnetfelter. 

Troels havde og Mikkel har Kasper som henholdsvis speciale- og PhD-vejleder. Det er 

planen at genoptage disse forsøg i efteråret 2011. 

 

 

49.15 Kan resultater påvirkes psykisk og forudses?? 

 

Inspirationen til dette kapitel med den noget skræmmende overskrift kommer fra en 

artikel af Lehrer (2010) ”The truth wears off. Is there something wrong with the scientific 

method”. 

 

Men jeg kan begynde med mig selv; det er jo altid interessant og relevant. 
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I mange år har jeg – med mellemrum - spekuleret over, om en følsom og engageret 

forsker kan påvirke/styre (psykisk) sine resultater, alternativt (tillige) forudse resultater. 

Lad mig give to eks. fra mit eget liv: 1) Som 21-årig sad jeg i mine forældres stue i 

Nyborg. Det var nat, og jeg havde tænkt meget over et eller andet fugletræks-noget. Jeg 

var sikkert ved at blive træt, og fik så en kildrende fornemmelse af, at jeg ikke var alene i 

stuen (mine forældre sov i værelset ved siden af, men det var ikke dem). Jeg skævede 

mig diskret omkring. Der var ikke nogen. Tilsyneladende. Men følelsen ville ikke slippe, 

og til sidst sagde jeg til mig selv, medens jeg stirrede stift på et billede ophængt på 

væggen ud mod havestuen: ”Hvis der er nogen i denne stue, så falder dette billede ned”. 

Det gjorde det så straks derefter. Jeg sad stille et stykke tid og gik så modigt derhen. 

Sømmet sad stadig i væggen, og snoren var ikke bristet. Billedet var ‖hoppet af‖. Noget 

rystet gik jeg i seng og krøb godt ned under dynen. 2) I en periode af mit unge og sikkert 

følsomme liv testede jeg ret ofte mine evner til at påvirke – eller forudse – hvilket tal, der 

kom ud af et terningkast. Jeg gloede stift på et bestemt tal på terningen, slog så, og meget 

ofte kom det nidstirrede tal ud. Meget oftere end i snit hver sjette gang. Jeg husker flere 

serier på 6-7 rigtige tal i rap, og desuden i flere tilfælde også serier, hvor det rigtige tal 

stod på bagsiden af terningen med det fremkomne tal (reverse orientation!). Jeg har 

senere forsøgt at gentage kunsten. Det er faldet til jorden. Jeg kan komme med flere gode 

forklaringer – ud over det rent tilfældige - på ovenstående, der ikke involverer evnen til 

at påvirke og/eller forudse: 1) Jeg var faldet i søvn og vågnede op, da billedet faldt ned, 

hvorefter jeg drømte ‖baglæns‖ på en eller anden måde. 2) Jeg har fokuseret og selekteret 

på nogle få ud af mange forsøg. 

 

Og nu kommer Lehrer (2010) ind. 

 

Lehrer indleder med at fortælle om et nyt lægemiddel, der i starten var klart bedre end det 

tidligere lægemiddel. Det var alle enige om – på baggrund af forsøg og testninger – men 

med tiden blev effekten dårligere og dårligere, og bedreheden forsvandt til sidst. 

 

Det viser sig nu, at en sådan forsvinden-med-tiden effekt er en generel observation 

indenfor medicin og biologi. Der er mange eks., et af de nævnte er Møllers asymmetriske 

Landsvale-hanner: I begyndelsen bekræftede stort set alle lignende undersøgelser hans 

resultat med hensyn til lavere fitness, men med tiden fes den negative effekt/kobling med 

asymmetri ud.  

 

En erfaren videnskabsmand bliver krediteret for næsten den samme ordlyd som mit 

kyniske udsagn:”Gentag aldrig et godt forsøg”. Det lyder således:”One of my mentors 

told me that my real mistake was trying to replicate my work. He told med doing that was 

just setting myself up for disappointment”. Vi sender – bl.a. - en venlig hilsen til min 

1985-replikation af 1981-observationerne i det kenyanske Løvsanger-gilde. En forsker 

ved navn Schooler begynder ligefrem – uden for referat – at kalde fænomenet for 

”cosmic habituation”. Han ved jo (eller ved han?), at dette er noget vås, men det 

fremtræder med et forløb, der ligner, at naturen tilpasser sig et fra starten af klart mønster 

og så visker det ud med tiden.  

 

Samme Schooler omtales i øvrigt for at have designed et test, hvor han ”tried to replicate 

this failure to replicate”. Det svarer i princippet til at teste ”for a parapsychological 

phenomenon known as precognition”.  Desværre beskrives ikke klart, hvad der er blevet 

gjort, og spørgsmålet er om Lehrer forstår test-proceduren? Men rent faktisk sker der 

også her det forventede; effekten falder med tiden. 
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Der kommer nu en del gode forklaringer på decline-effecten: I et lille sample – specielt 

hvis det med hensyn til afgrænsning er pillet ikke-tilfældigt ud af en større sammenhæng 

– er der meget ofte nogle tydelige tendenser, der så meget naturligt ikke gentager sig 

senere i flere og større sampler. Men hvis en ting først er publiceret bliver tendensen ofte 

fastholdt; der kommer et publikations-bias, der både er påvirket af tidsskrifternes positive 

selektion af de tilsendte artikler, der bekræfter paradigmet, og desuden af forskernes egen 

tilbøjelighed til kun at sende bekræftende artikler ind. Forskerne tilpasser også deres tal 

og talbehandlingen, så man kommer ned under 0.05 for P. 

 

Lehrer skriver ikke noget om, at den første artikel, der udløser det hele kan være baseret 

på fabrikationer. Det kunne man jo godt forestille sig med hensyn til de Møllerske 

Landsvaler. 

 

Min gamle med-combatant Rich. Palmer (i slaget mod Møller) omtales i forbindelse med 

”selective reporting” af resultater. Lehrer skriver:”Palmer emphasizes that selective 

reporting is not the same as scientific fraud. Rather, the problem seems to be one of 

subtle omissions and unconscious misperceptions, as researchers struggle to make sense 

of their results” 

 

Det er jeg ganske enig med ham i, hvis der med scientific fraud forstås data-

fabrikationer. Men hvis den selective reporting er baseret på bevidste manipulationer og 

filtreringer er der godt nok tale om scientific fraud/misconduct ifølge de mest udbredte 

definitioner af dette begreb. Palmer´s elskværdige udlægning kan få den mulige 

sideeffekt, at den giver data-fabrikanter a la Møller mulighed for at forklare og udlægge 

deres misgerninger som ubevidst/ikke intenderet selective reporting. Så vupti er de ikke 

svindlere længere men bare nogle lidt uopmærksomme hædersmænd. 

 

Men lad mig vende tilbage til mit eget udgangspunkt, som det også fremgår af kapitel-

overskriften: Det gør ikke så meget, hvis jeg – og andre – kan forudse resultater. En god 

boldspiller har også hele tiden en god fornemmelse af, hvor bolden dukker op. En anden 

form for ‖forudseenhed‖ er at være meget hypotese-tro og favorisere hypotesen i 

urimeligt omfang gennem filtreringer, forvrængninger og udeladelser. Dette synes at 

være meget udbredt forsker-adfærd. Men hvis forsker-samfundet er sundt og ikke for 

domineret af en enkelt gruppe vil sådanne favoriseringer (formentlig) forsvinde ud af 

litteraturen med tiden.  

 

Det er straks mere langtids-devasterende, hvis jeg – og andre – kan fremkalde/forårsage 

bestemte ønskede resultater. Måske kan jeg få fuglene til at hoppe i tragtene på en 

måde, så de kompenserer for en geografisk forflytning, og måske kan Wiltschkøerne 

forcere deres Rødhalse til at bruge magnet-kompasset dominerende og kalibrerende over 

for stjerne-kompasset. Måske behøver Møller ikke engang snyde, men kan få Landsvale-

hunnerne til at udvælge sig de langhalede og symmetriske hanner (det er selvfølgelig 

også en form for snyd, men ubevidst, hvor Møller – i dette hypotetiske tilfælde - ikke er 

sig bevidst, hvad han gør). Hvis man kan påvirke psykisk, er det helt klart ikke objektiv 

naturvidenskab længere, for så får forskellige forskere forskellige resultater, og hvordan 

afgører men så, hvad der er sandheden/‖sandheden‖? 

 

Hvad man måske kan psykisk overstråles dog klart af, hvad man rent faktisk kan gøre 

fysisk: Når man laver tragt-forsøg, kan man med sin person og adfærd gennem syns- og 
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lydindtryk retnings-påvirke fuglene i ønsket retning (som vist på Fig.9). Man kan også 

hælde med tragten eller anbringe lys i den retning, som man godt ku tænke sig, at fuglen 

hoppede op i. Eller i det hele taget prøve sig frem med en opstilling og procedure, der 

hen ad vejen leder til de ‖rigtige‖ resultater. Jeg tror faktisk, at der var en del sådanne 

påvirkninger inde, da f.eks. Robin Baker fik sine studenter og John Phillips sine 

salamandre til at orientere sig magnet-navigatorisk. Vi befinder os her i gråzonen mellem 

snyd og sand forskning, for naturligvis har man lov – ja, ligefrem ‖pligt‖ – til at forbedre, 

finpudse og tilpasse sine eksperimentelle procedurer. Det svarer jo til at ændre et uklart, 

mudret spørgsmål (fra forskeren til forsøgs-dyret) til et spørgsmål, som der kan svares 

klart på. Men f.eks. Phillips har ikke været bredt nok rundt med afgørende kritiske forsøg 

og scenarier, og der er formentlig også en del udvalg af ønskede resultater og kassation af 

uønskede resultater inde i hans salamander-saga. 

 

For nu at slutte af, for alt har en ende og trækfugle (mindst) tvende. Man skal være meget 

bevidst om de fysiske påvirknings-muligheder og forsøge at undgå/minimere dem. De 

evt. psykiske påvirkninger kan man også gøre noget ved. Man kan således prøve at 

undgå en for stærk forelskelse i en bestemt ensidig hypotese, og nærme sig forståelsen 

mere multiple (som allerede nævnt tidligere). Hvis jeg således er lige velvilligt indstillet 

overfor magnet- som stjerne-kompasset, så er der mindre chancer for, at jeg får en 

spuriøs stjerne-domineret orientering frem.  

 

 

49.16 Anden forskning.  

 

Jeg har publiceret meget lidt anden forskning end sådant relateret til fugletræk, trækfugle 

og orientering.  

 

Gennem min undervisning i økologi på KU er jeg dog jævnt hen blevet voldsomt 

engageret også i andre områder og har erkendt, at det ikke bare er forskningen, der 

inspirerer og løfter undervisningen men bestemt også det omvendte. 

 

Jeg har især været interesseret i 1) karakter-forskydning (character displacement) og 2) 

arts/antals-fordelinger (species abundance patterns/distributions). Indenfor disse felter 

har jeg gjor t en del originale og essentielle iagttagelser – som desværre aldrig er blevet 

publiceret. Så (som så ofte før) jeg har ikke påvirket forskningen indenfor feltet. 

 

 

Med hensyn til 1) tænkes især på inter-specifikke konkurrence-betingede 

morfologiske karakter-forskydninger.  Folks forventning her er, at to eller flere 

økologisk nærtstående arter, når de sameksisterer (sympatri), fjerner sig fra hinanden 

(equal size ratios, hvis der er flere), medens en art, der ikke sameksisterer med økologisk 

og systematisk nærtstående arter (allopatri), releaser (bliver bredere i nichen, viser større 

morfologisk variation, får en anden middelværdi tilpasset til max i ressource-fordelingen, 

samt bliver talrigere, se Fig.82).  

 

Min konklusion efter at ha læst ‖alt‖, hvad der er skrevet og rapporteret, er ganske 

overvejende negativ: Jeg konstaterer, at folk tilpasser/filtrerer deres materiale i 

betragtelig grad; stort set alle forfattere er objektivt bedømt mere (især) eller mindre inde 

i gråzonen af videnskabelig uredelighed og science fiction. Folk ser syner, men det er 
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ikke så underligt, for hypotesen er så indlysende, at den næsten nødvendigvis må være 

sand.  

 
Figur 82: Inter-specifik konkurrence. Karakter-forskydning og karakter-release hos art B 

 

Folk overser desuden i betydelig grad andre fortolkningsmuligheder end 

føde/exploitation-betinget konkurrence. Der kan således være tale om indirekte 

adfærds/agressions-betingede mekanismer (hos klippespætmejser og lappedykkere, 

Fig.83). Jord-finkerne (Geospiza sp.) på Galapagos-øerne - beskrevet af Granterne, 

Schluter, Boag, Abbott m.fl. i et væld af artikler - kan også pilles fra hinanden – i den 

forstand at mekanismen bag de morfologiske karakter forskydninger og releases ikke 

primært synes at være betingede i exploitation konkurrence men mere fremtræder som 

selektion mod hybrider. De er altså – formentlig – reproduktions-betingede. Jeg har 

skrevet udførligt om det i to rapporter, der dog indtil videre ikke har fundet vej til min 

hjemmesideside www.jorgenrabol.dk 

   

 

http://www.jorgenrabol.dk/
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Figur 83: Inter-specifik konkurrence mellem Toppet og Gråstrubet Lappedykker 

 

Min skepsis startede med dyndsneglene Hydrobia ulvae og ventrosa (Fenchel 1975), der 

meget hurtigt fes ind som type-eksemplet på en føde-konkurrence-betinget, morfologisk 

karakter forskydning i de økologiske lære- og håndbøger. Men. Tom Fenchel over- og 

fejlfortolkede meget klart sine observationer. Da jeg havde svært ved at leve med 

eksemplet i min økologi-undervisning (Honest John syndromet), indsendte jeg en debat-

artikel til tidsskriftet Oikos, hvor mudder-sneglene blev pillet fra hinanden. Det skete 

ikke uden betænkeligheder. Tom og jeg kendte hinanden; jeg havde stor respekt for ham, 

og sendte ham derfor i artiklens kølvand et forklarende og beklagende brev. I 

forventningen om fair play sendte jeg indlægget til Oikos, hvor han var med-redaktør. 

Det var ret dumt, for hoved-redaktøren, den i Lund residerende, magtfulde Per Brinck, 

forkastede indlægget med nogle hvasse kommentarer, der ikke var faglige. Man kan ikke 

kritisere en kollega på den måde, fik jeg at vide. Jeg stoppede derfor. Jeg var ikke ude på 

at genere Tom Fenchel, der formentlig ikke påvirkede Brinck (det var ikke nødvendigt; 

den ene professor hjælper jo gerne den anden). På den anden side ku Tom jo godt i den 

objektive og sandhedssøgende videnskabs ånd ha valgt at tage debatten.  

 

Mange år efter var det en anden magtfuld hoved-redaktør af Oikos (Torsten Malmer), der 

forkastede endnu et debat-indlæg, nemlig Jette Andersens og mit ”Fluctuating 

assymmetry in stone oaks as a response to man-made herbivory, facts or fabrications?”. 

Endnu en gang foranledigede mit frimodige sprog en stilig svensker til at sætte det 

høflige over det faglige – dog ikke mere end han rent faktisk gik i kødet på Anders Pape 

Møller og beder ham forklare/forsvare sig. Det gjorde Møller imidlertid så ringe, at selv 

de Malmerske matematik-konsulenter ku se, at der var noget rivravruskende galt. Møller 
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blev derfor tvunget til at trække artiklen tilbage – med en såkaldt Retraction – hvis 

ordlyd (forfattet af Malmer og skrevet lodret af) dog frikendte Møller og medforfatter de 

Lope for diverse fejl og fabrikationer, og (indirekte) lagde hele ansvaret og skylden over 

på den stakkels laborant Jette Andersen, der havde målt ege-bladene for Møller. I tilgift 

beskyldte Møller hende for at være fordrukken og dermed utilregnelig. Møllers usselhed 

var monumental, så det var både fagligt og moralsk velfortjent, at han senere blev ‖dømt‖ 

for data-fabrikationerne af danske UVVU. Efterfølgende blev han dog ‖frikendt‖ af det 

franske forskningsråd (hvor han var ansat). Det skete med et forvåset og ansvars-

forfladigende Communique, som selv Berlusconi ikke ku ha kreeret bedre. Før vi kom så 

langt som til UVVU nægtede Oikos i øvrigt – i to omgange - i forbindelse med 

retractionen at bringe en meddelelse om, at Møller ikke havde brugt Jette Andersens 

målinger til noget som helst. Hvis man havde gjort det, havde jeg formentlig aldrig sendt 

sagen i UVVU. Jeg håber, man stadig har røde øren hinsidan. 

 

På min hjemmeside er bragt et til American Scientist indsendt debatindlæg ”Community 

wide character displacement in carnivores?” (Rabøl & Larsen 1993). I en række 

afhandlinger har Dayan, Simberloff m.fl. beskrevet equal sizes ratios i gilder af rovdyr 

(såvel mustelider, felider som canider) og fortolket disse som udslag af 

resource/exploitation konkurrence mellem arterne i gildet. Larsen og mig påviser et væld 

af tilpasninger, for at få gilderne til at gå op: Ikke inkluderede arter (såsom Minken i 

mustelide-gildet, og Leoparden i felide-gildet), arter som ikke sku ha været inkluderet 

(såsom Grævling og Honninggrævling i et andet mustelide-gilde), opsplitning – hvis 

belejligt for hypotesen - af hver art i to morpho-species, fokusering på udvalgte 

karakterer, og meget andet. Disse Dayan/Simberloff-fantasier var godt i gang med at 

erstatte mudder-sneglene som lære- og håndbøgernes type-eksempler på økologisk 

betingede morfologiske karakter forskydninger, og de er omtrent lige så dårlige. Igen var 

jeg forgæves oppe mod autoriteterne. American Scientist forkastede indlægget, bl.a. fordi 

Dayan fik lov til at være med-referent. Spruttende af arrigskab svor hun, at hun nok sku 

være kvind for at vise, at den udelukkede Mink passede ind i mustelide-gildet på lige vis. 

Det er indtil videre blevet ved truslerne. 

 

Nu skal man naturligvis være varsom med at se konspirationer og sammenspisthed 

overalt i de ledende kredse, så bl.a. ovennævnte tre erfaringer med systemet og et fjerde 

forsøg på en publikation (en kommentar til et vanvids-indlæg af Møller i ISBE 

Newsletter Vol.17 issue 2, 2005: ”Improving the processing of scientific misconduct 

charges: an eye-witness perspective”, se www.jorgenrabol.dk) samt jævnlige problemer 

med at få lov at skrive som jeg vil  i DOFT, de fortsatte ‖angreb‖ på Lyngsen og CHNF, 

samt Møller, og dertil min asociale/ikke-systemiske adfærd på KU og i diverse 

foreninger, ku jo godt fortolkes i retning af, at jeg lider af et eller andet syndrom, der 

sikkert har et fint navn. Det ku være spændende at blive diagnosticeret, men frygten for 

at blive erklæret normal afholder mig fra forsøget. I øvrigt kan det ikke bruges til at 

forklare, bortforklare eller undskylde noget som helst. Et er dog under alle 

omstændigheder sikkert. Møller og jeg vil ikke blive diagnosticeret ens.   

 

 

Arts/antals-fordelinger har især interesseret mig i forbindelse med kortlægning af 

ynglefugle (territory mapping). I modsætning til f.eks. line-transects er dette ikke en 

sampling procedure, men en (tilnærmet) total-optælling, og som sådan fittes den ikke af 

en logaritmisk serie eller en trunkeret log-normal fordeling. Ofte synes en broken stick 

fordeling at passe bedst, og dette er ny (positiv) erkendelse. Jeg fandt også ud af, at den 

http://www.jorgenrabol.dk/
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etablerede fælles afbildningsform for de almindelige fem fordelings-typer (geo.serie, 

log.serie, trunkeret log-normal, log-normal og broken stick) med fordel kan ændres til at 

være som ved log-normal; det giver et meget bedre øje-fit (Fig84) end den traditionelle 

afbildningsform, der tager udgang i den geometriske serie. 

 
Figur 84: De 5 typer arts/antals-fordelinger 

 

Jeg har lavet territory mappings i bjergregnskoven i Mazumbai, Tanzania (Rabøl & Borg 

1997), i laurbærskov på La Gomera (Las Canarias) og på Madeira. Desuden i 3 bushfeld 

områder i Sydafrika (Nylsvlei, Windy Brow og Shakati). Jeg har desuden været 

supervisor for adskillige territory mappings i krat- og blandskov på Røsnæs, og været 

vejleder for Steffen Brøgger Jensen og hans PhD projekt omhandlende kortlægnings-

undersøgelser i mere end 20 danske skove.  
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Jeg har indset følgende: 1) For at sammenligne de forskellige undersøgelser er det 

nødvendigt at korrigere for arealet f.eks. ved hjælp af rarefaction (Magurran 1990) til et 

areal på f.eks. 20 ha. Desuden 2) at anvende en antals-skala, der i histogram-afbildningen 

følger 1/8, ¼, ½, 1, 2, 4, 8, 16, 32,  - - - - 128 o.s.v. så tæt og naturligt som muligt. 

Tilpasningerne i de gængse undersøgelser har ikke været gode og for logaritmisk uens 

springende i den nedre ende af antals-skalaen med det resultat, at der er kommet 

unødvendigt to-toppede og/eller (svagt) trunkerede fordelinger ud af det, hvor det ikke 

var nødvendigt. I Prestons (1948) banebrydende arbejde – baseret på en (slags) territory 

mapping af fugle i en skov – gjorde han følgende: Den nedre klasse var halvdelen af 

individerme/parrene af 1-erne, den næste halvdelen af 1-erne plus halvdelen af 2-erne. 

Den tredje halvdelen af 2-erne, alle 3-erne plus halvdelen af 4-erne. Fjerde klasse var 

halvdelen af 4-erne, alle 5, 6 og 7 plus halvdelen af 8-erne, og så fremdeles. I min 

undervisning arbejdede jeg ofte med mere simple (og unøjagtige) 1, (2+3), (4+5+6+7), 8 

til 15 o.s.v. Så vidt jeg kan se, er det dog mere hensigtsmæssig at lade 1 være alt mellem 

1 divideret med kvadratrod 2 (0.71) og kvadratrod 2 (1.41), 2 alt mellem kvadratrod 2 

(1.41) og 2 gange kvadratrod 2 (2.83), 4 alt mellem 2 gange kvadratrod 2 og 4 gange 

kvadratrod 2 og så fremdeles. 0.5 bliver alt mellem 1 divideret med 2 gange kvadratrod 2 

(0.35) og 1 divideret med kvadratrod 2 (0.71). Man kan selv forsætte nedad. Den vigtige 

observation er, at de logaritmiske spring hele tiden er ens – her f.eks. 0.1505 fra den 

nedre grænse til tallet og fra tallet til den øvre grænse, hvis vi bruger en ti-tals logaritme.  

 

I territory mapping er det vigtigt at indse, at man kan komme ned under 1 (par) på det 

undersøgte areal; det er oven i købet det normale. For et givet område vil der være halve, 

kvarte, ottene dele o.s.v. par dels på grund af territorier, der omfatter periferien, og dels 

på grund af meget store territorier (hos rovfugle f.eks.), hvor hele optællingsområdet 

måske kun udgør en (meget) lille/mindre del af territoriet. 

 

I mine undersøgelser i Tanzania og Sydafrika (15 til 22 ha) fandt jeg omkring 50 arter 

indenfor området. På Gomera (22 ha) og Madeira (13 ha) var artsantallene langt lavere – 

henholdsvis 9 og 7. På Gomera var der udpræget density compensation og antallet af 

individer var omtrent som i Tanzania og på de to bedste sydafrikanske områder. På 

Shakati var individ-antallet kun ca. det halve – måske på grund af relativ uproduktiv 

sandet sourveld. I de bedste danske naturskove (på ca. 20 ha) vil artsantallet sjældent 

blive højere end 25. I Syd- og Mellem-Amerika er artsantallet ca. det dobbelte på det 

samme areal som i Afrika, men individantallet er muligvis lavere. Det sidste kan dog 

være et artefakt og have noget med for lange afstande mellem optællings-transekterne. 

Jeg arbejder fortsat på det, men den store syntese mangler.  

 

 

 

50. Grande finale 

 

”Hvorfor trækker fuglene?” Svar: ”Det giver flest efterkommere”. 

 

”Hvad orienterer fuglene sig efter?”. Svar: ”Efter hvad som helst i passende mængde og 

blandingsforhold”. 

 

”Er unge fugles træk programmeret som vektor orientering eller gradient navigation?”. 

Svar: ”Ja!” 
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Kompas-konflikt forsøg, og forsøg til belysning af kompas-kalibrering og kompas-

setting er publikations-befordrende men leder ikke til egentlig men kun skæv-vredet 

indsigt i orienterings-systemet. 

  

Problemet er, at man forventer – og kun accepterer – et enøjet svar. Man gør sig ikke 

klart, at det resultat man får er meget påvirkeligt af forsøgs-proceduren og 

omstændighederne, samt at man i bund og grund kreerer nogle unaturlige situationer og 

konstellationer, der ikke er velegnede til at besvare det spørgsmål man stiller, og som 

man ikke med mening kan stille (selv om det forekommer legalt og betydningsfuldt). 

 

Det har været velgørende og inspirerende at læse Hawking & Mlodinow (2010) om 

fysikeres måde at beskrive og opfatte omverdenen på: Lys er både en partikel- og en 

bølge-bevægelse, og kan nogle gange kun beskrives og forstås som den ene af de to. M-

teori siger, at der vil være flere indbyrdes forskellige og ikke over-lappende måder at 

beskrive det samme system på: ”M-theory is not a theory in the usual sense. It is a whole 

family of different theories, each of which is a good description of observations only in 

some range of physical situations”, og længere nede ”The different theories in the M-

theory family may look very different, but they can all be regarded as aspects of the same 

underlying theory”. Selvfølgelig kan disse teorier fra kvante-fysikken ikke overføres 

direkte til trækfuglenes orienterings-system, men de kan føre til analoge måder at anskue 

systemet på. 

 

Unge trækfugle benytter sig af både kompas-orientering og gradient-navigation, og det 

er udelukkende et spørgsmål om parsimoni, om man vil opfatte f.eks. vinkelrette og 

omvendte orienteringer som et udslag af det ene eller andet system. Det er aldrig et 

spørgsmål om, at godtagelse af eet system medfører forkastelse af det andet. 

 

Det betyder f.eks., at jeg kan se mere afslappet på min målområde-navigations hypotese. 

Jeg behøver ikke forvente og claime strikt gradient-navigation som baggrund for alle 

kompensationer, men kan lade sådanne – og vel især dem i starten af nedtrækket - ske 

helt afslappet som et udslag af noget kors-akse orientering e.l.. Strikt gradient-navigation 

er (måske) noget der kun sker i forhold til nogle få mål(områder). Hvis Wiltschkøerne 

har lyst til at opfatte vinkelrette responser i magnet-puls forsøgene som udslag af 

(gradient)navigation, så lad dem dog. Lad også bare Phillips opfatte den reverse 

orientering som udslag af små inklinations-ændringer som et magnet-navigatorisk 

respons. Det er lige meget. Det betyder ikke noget, men det betyder noget, og det er 

udslag af en forældet og uhensigtsmæssig tankegang, når folk mener, at unge trækfugle 

kun er i stand til at kompas-orientere.  

 

Jeg har på det sidste kontaktet Henning Noer med henblik på at få en matematisk skolet 

med/modspiller til at opstille en enheds-teori (fugletrækkets svar på fysikernes M-

theory). Hovedmålet er beskrive kompas-orientering og gradient navigation i samme 

sprog, d.v.s. det første som et fastlåst navigations-output, hvor f.eks. en SV-kompas-

retning opfattes som to lige store V- og S-rettede vektorer i et navigations-system med 

N/S- og Ø/V-rettede akser. Cross-axis er så et simpelt derivat heraf. Desuden at foretage 

beregninger/skøn af programmerings-kompleksiteten i de fire systemer: 1) simpel 

kompas-orientering, 2) cross-axis, 3) navigation mod 1-få mål (endemål vinterkvarteret), 

og 4) vandrende mål-område-navigation. Der er sammenhæng mellem cost og 
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programmerings-kompleksitet (‖plads i generne‖), men en stigende kurve fra 1) til 4) 

skal ses i sammenhæng med en faldende mortalitets-kurve fra 1) til 4). 

 

For at et navigations-system kan fungere, skal der være i hvert fald én – eller to – true 

feed-backs i en årscykel. Formentlig sker der en navigatorisk fixering på et yngleområde 

i post-fledging/pre-migration-perioden for den unge trækfugl. Yderligere - med 

inspiration fra de Gschwengske unge Eleonorafalke – vil i hvert fald vinterkvarterets 

koordinater/gradient-værdier være genetisk programmerede (formentlig relativt i forhold 

til ovennævnte navigatoriske fixering: a) Træk 2 timer V og 70º i himmelbuen væk fra 

Polaris (svarende til fra 40º N til 30º S) i forhold til udgangspositionen. 

 
Figur 85: Den udvidede kalender-og-kompas model til en fire-toppet sandsynlighedsfordeling 

 

Den hurtige omlægning (det tog få årtier) af mellem-europæiske Munkes SV-orientering 

(Helbig, Berthold m.fl.) mod vinterkvarter i SV-Europa/NV-Afrika til VNV-orientering 

mod vinterkvarter i Storbrittanien er også meget overraskende, hvis man tænker 

gammeldags og kun opererer med en naturlig variation omkring een retning nemlig 

standard retningen + evt. tillige en variation omkring omkring den omvendte retning 

(Rabøl 1985 opererer med begge muligheder samtidigt). Helbig fortalte mig engang, at 

de først troede, at det brittiske vinterkvarter var etableret via omvendt orientering i SØ-

trækkende Munke-bestande; men ringmærkning viser, at sådan gik det ikke til. Dette 
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leder mig til Fig.85; to-tops-modellen fra Rabøl (1985) udvides med variationen omkring 

de to vinkelrette orienteringer, så der fremkommer en fire-toppet cirkulær 

sandsynlighedsfordeling, der klart nok vil være en meget hurtigere basis for udvælgelsen 

og etableringen af nye trækruter og vinterkvarterer, og som også vil være nyttig i 

forståelsen af f.eks. diverse vagranters såkaldte mis-orientering. Fig.85 viser 

sandsynlighedsfordelingen i et kompas-og-kalender orienteringssystem. Dette kan let 

omformes til også at gælde for et celestielt baseret gradient-navigationssystem med N/S- 

og Ø/V-rettede akser (bredde- og længde-grader). Her er der ovenkøbet sammenfald 

mellem vinkelrette responser på den ene og anden akse til akse-forløbet i den anden og 

ene akse. Det kan selvfølgelig også omformes til at at gælde for et magnet-baseret 

navigationssystem, hvor de to akser skærer hinanden under mere eller mindre skrå 

vinkler. Problemet med fire-tops modellen er, at den kan beskrive alt, og derfor intet 

forklarer. Alternativet er den for for-enklede model såsom vektor-orienterings hypotesen, 

hvor man fristes over evne til at klippe en hæl og tilføje en eller flere tæer, for at få et 

passende fit.   

 

Til sidst. Jeg håber, at de elektroniske medier og anerkendelse f.eks. af hjemmesider som 

brugbart dokumentations-bidrag kan bringe noget mere objektivitet ind i forskningen og 

bryde mærkevarernes (de fine tidsskrifters) monopol. 

 

 

 

51. Fremtiden 

Det er svært at spå - især om fremtiden, som så klart indset og sagt af Storm P. 

 

Lad os dvæle ved tre mulige scenarios. 

 

Det JR-forherligende scenario: På RIN-kongressen i Oxford 2025 hyldes jeg stokdøv 

og siddende i en rullestol som den banebrydende træk-og-orienteringsforsker, som jeg 

viste sig at være. Nyborg kommune rejser en hæslig statue (med elefanthue) af den 

berømte søn på Knudshoved Fyrbanke, hvorfra den bistert skuer over mod resterne af 

Sprogø. 10 juni 2027 kl. 0518 lander en Rosenbrystet Tornskade på elefanthuen og 

skider statuen ned ad nakken. I de følgende år sker der ikke så meget – jo forresten, jeg 

dør på min halvfemsårs fødselsdag i 2030 og bliver begravet på ryggen på Endelave 

Kirkegård med hovedet mod syd og benene mod nord, så jeg kan følge med i 

Karlsvognens og Cassiopeias longitudinale, modurs-rundgang om Nordstjernen. På min 

gravsten står de beskedne ord: ”Han lærte trækfuglene at finde vej”. 11 juli 2040 kl. 

1007 styrter den af bølgerne, vand og frost underminerede statue ned på stranden. 

Undervejs pløjer den en Bulmeurt op og forgiftes sporadisk. De næste 37 år eroderes 

statuen langsomt væk, og i 2077 kan resterne ikke mere skelnes fra matrix af sand, flint 

og vandreblokke. Det var så det. 

 

 

Det for magnetisterne (fra lidt til noget hen ad vejen) glædelige scenario: På RIN-

kongressen i april 2011 springer der en bombe. I en del år har den voksende skare af 

magnetister først suspektet, så fundet nogen evidens for og til sidst postuleret, at fuglenes 

magnetiske navigationssystem ligger tredimensionelt bredt ud i nasalområdet innerveret 

af den opthalmiske gren af Nervus trigeminus. 
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En ny og meget grundig histologisk undersøgelse placerer nu denne opfattelse i 

kategorien et magnetisk drømme-scenario. De mange i nasal-regionen spredte magnetit-

partikler er slet ikke i dendritisk forbindelse med nerve-enderne. De fremtræder mere 

som noget hulter til bulter metabolitisk rest-affald, der ligger og tumler formålsløst rundt 

i vævet. 

 

Wiltschkøerne har ingen kommentarer. 

 

I løbet af nogle uger rejser Wiltschkøerne, Walker, Lohmann m.fl. sig fra asken og i en 

banebrydende artikel i Science slår de til lyd for, at forbindelsen mellem magnetit-

partiklerne og nervesystemt er trådløs. Deres argumentation er logisk og overbevisende, 

og langsomt vender frafaldne magnetister tilbage til folden, og skaren vokser yderligere 

til total dominans på orienteringsområdet. I løbet af få år nævnes muligheden og 

indikationerne for celestiel og olfaktorisk orientering og navigation slet ikke mere i de 

højt-rangerede videnskabelige tidsskrifter. Det sker efter, at man har indset, at der – 

ligeledes - er trådløs interferens mellem Nervus olfactorius, Nervus opticus og Nervus 

trigeminus opthalmicus, og at udslag og indflydelse af det celestielle og olfaktoriske i 

virkeligheden er 100% spuriøs og styret af magnetiske signaler. 

 

I 2050 går Jordens magnetfelt i nul, og alle fugle uddør totalt disorienterede. 

Dinosaurerne forsvinder for anden og sidste gang. 

 

 

Det optimale scenario: Træk og orienterings-forskerne bliver enige om at afskaffe 

videnskabelig uredeligheds gråzone. Man vedtager desuden at gentage og udbygge 

diverse forsøg, der ligger bag de mere eller mindre forkerte orientalske naturlove, der har 

bidt sig fast. Der bliver nedsat en kommite til granskning af indholdet, samspillet og 

autenciteten af diverse kardinale begreber såsom kompas-orientering og gradient-

navigation. 

 

Det viser sig, at begrebs-junglen har skabt uhensigtsmæssig forvirring og forvridning. 

Kompas-orientering og navigation går op i en højere, uadskillelig enhed og mange sanser 

bliver brugt i forskelligt styrkeforhold til at løse den opgave, der går ud på at komme 

frem med størst mulig overlevelses-sandsynlighed. Magnetismens indflydelse viser sig at 

være beskeden, men den er der bestemt, ingen tvivl om det. Solbue-navigation kan 

påvises ikke bare hos Brevduer men også hos trækfugle såsom Sanglærken. Stjerne-

navigation er vigtig i den regionale/globale skala, og olfaktorisk navigation i den lokale 

sfære. 

 

Længe efter menneskets uddøen fortsætter fuglene med at trække og orientere sig, men 

der ingen mere, der prøver at beskrive og forstå fænomenet.  
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