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Af Peter Wind

Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF) kom 
til verden på den stiftende generalfor-
samling afholdt den 29. november 2011 
på Naturhistorisk Museum. Foreningens 
fundament blev skabt ved en sammen-
lægning af to naturhistoriske foreninger: 
Jydsk Forening for Naturvidenskab (JFN) 
stiftet i 1903 og Naturhistorisk Forening 
for Jylland (NFJ), der under navnet ’Na-
turhistorisk Forening af Lærere i Jylland’ 
blev stiftet den 15. januar 1911 og fra 1912 
under navnet NFJ. De to moderforeningers 
navne blev integreret i den jubilerende for-
enings navn. 

FORENINGENS TILBLIVELSE
Dialogen om fusionen af de to moderfor-
eninger blev ført mellem de to foreningers 
formænd, Arn Gyldenholm for JFN og 
Eigil Holm for NFJ, og var indledt et par 
år inden den stiftende generalforsamling 
i 2011. En vigtig brik i dette spil var at 
overføre til den nye forening den arv, som 
i 2003 var blevet testamenteret NFJ af et 
bortgået medlem, og som på det tidspunkt 
fortsat var af en betydelig størrelse. Derfor 
havde de to formænd søgt bistand hos en 
advokat til udfærdigelse af papirerne for 
fusionsgrundlaget på en juridisk korrekt 
måde til sikring af, at arven blev overført 
legalt til den nye forening.

På den stiftende generalforsamling blev 
Eigil Holm valgt som den nystiftede for-
enings første formand, idet Arn Gylden-
holm ikke ønskede at fortsætte. Den nystif-
tede forening havde en programerklæring 
om at arrangere mange ekskursioner, 
foredrag, konferencer og udvide Flora og 
Fauna med oversigtsartikler samt artikler 
på grundlag af afholdte foredrag, ekskur-
sionsberetninger og andet af almen (red. 
naturhistorisk) interesse. På den stiftende 
generalforsamling blev følgende valgt til 
bestyrelsen, så der var en ligelig fordeling 
af bestyrelsesmedlemmer fra de to moder-
foreninger: Amdi Nedergaard (JFN), Flem-
ming Vesterholm Jørgensen (JFN), Henrik 

Sell (NFJ), Ophelia Achton (JFN), Per Egge 
Rasmussen (NFJ), Pernille Tønnesen (JFN) 
og Peter Wind (NFJ). Dan Ræder Knudsen 
(JFN) og Peer Høgsberg (NFJ) blev valgt 
som suppleanter, mens Frank Jensen og 
Lars Bøgh blev valgt som revisorer, idet de 
begge havde bestridt revisorhvervet i NFJ. 
Fusionen betød samtidig, at JNF fremover 
havde to pladser i Naturhistorisk Museums 
bestyrelse, hvor de to moderforeninger for-
inden havde to hver.

I lederen i Flora og Fauna 118.1 skrev re-
daktørerne: ’I 2010 søsatte foreningen bag 
Flora og Fauna (Naturhistorisk Forening 
for Jylland, NFJ) et samarbejde med søster-
foreningen Jydsk Forening for Naturviden-
skab (JFN). NFJ har altid primært været 
en forening, der udgav Flora og Fauna og 
afholdt konferencer, og vi følte, at vi mang-
lede et levende foreningsliv – også i bladet. 
JFN var derimod ved hjælp af en ny og 
aktiv bestyrelse blevet revitaliseret med et 
betydeligt foreningsliv og medlemstal. De 
to foreninger er ultimo 2011 fusioneret til 
Jydsk naturhistorisk Forening (JNF).’
 Ved den ordinære generalforsamling 
den 24. februar 2015 meddelte Eigil Holm, 
at han ønskede at træde tilbage som for-
mand og forlade bestyrelsen. I stedet blev 
Inga Kofoed Andersen indvalgt i bestyrel-
sen. På det efterfølgende konstituerende 
bestyrelsesmøde blev Inga udpeget som 
formand for foreningen, hvilket hun fortsat 
er. Bestyrelsen besluttede ved samme lejlig-
hed at udnævne Eigil Holm til foreningens 
første æresmedlem som tak for den store 
indsats, han havde ydet dels som formand 
for NFJ siden 2001 dels i arbejdet med at 
sammenføre de to moderforeninger og dels 
hans engagement i bestyrelsen for Naturhi-
storisk Museum.

FORENINGENS VIRKE
Nyhedsbreve
Et af bestyrelsens første initiativer efter 
konstitutionen var at indhente med-
lemmernes email-adresser for at kunne 
iværksætte og styrke en hurtig og nem 
kommunikation med medlemmerne. Initi-
ativet resultererede også i udarbejdelsen af 
nyhedsbreve. Det første blev udsendt den 
17. januar 2012 med omtale af foreningens 
ordinære generalforsamling tirsdag den 
7. februar 2012 kl. 19 på Naturhistorisk 
Museum. Dagsordenen for generalforsam-
lingen var optrykt i nyhedsbrevet. Efter 
generalforsamlingen blev der annonceret 
et foredrag med titlen ’Læsø og Anholt, set 
fra luften og fra jorden’, som formanden 
Eigil Holm holdt.

Siden er nyhedsbrevene blevet udsendt i 
en lind strøm til foreningens medlemmer, 
til foreningens samarbejdspartnere, til 
naturinteresserede personer og til biologi-
studerende ved Aarhus Universitet, der alle 
har tilkendegivet interesse for at modtage 
foreningens nyhedsbreve, en arv fra JFN. 
Nyhedsbrevene benyttes til at omtale kom-
mende foredrag og ekskursioner, andre 
arrangementer af naturhistorisk interesse 
og reklamere for søsterforeningers arrange-
menter, samt ikke mindst til at annoncere 
den årlige, ordinære generalforsamling.
Nyhedsbrevene blev snart forsynet med et 
smukt brevhoved designet af Dan Ræder 
Knudsen. Brevhovedet indeholder dels 
foreningens navn og etablerings år, et inte-
rimistisk, hjerteformet logo med forenings-
navnets initialer og et bestrålet sneglehus 

Brevhovedet blev samtidig anvendt på 
foreningens hjemmeside. Det blev fra og 
med nyhedsbrev nr. 90 og på hjemmesiden 
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afløst af det nuværende, der viser et land-
skabsbillede, hvor både foreningens navn 
og ’Flora og Fauna’ optræder. Det blev 
samtidig forsynet med foreningens nye, 
enkle logo, læs herom nedenfor.

Nyhedsbrevene blev fra begyndelsen i 2012 
udarbejdet af Eigil Holm indtil hans afgang 
som formand for foreningen. Skrivearbej-
det blev i 2015 overtaget af Peter Wind, 
mens Ole Jensen sørgede for layout. I skri-
vende stund er nyhedsbrev nr. 114 dateret 
14. november 2022 det seneste i rækken.

Foreningens arrangementer
Foreningen har tre forskellige overordnede 
arrangementstyper. De er, at 1) afholde 
foredrag om naturhistoriske emner, 2) ar-
rangere ekskursioner med et naturhistorisk 
indhold og 3) planlægge naturhistoriske 
temadage enten i eget regi eller i samarbej-
de med vores søsterforeninger i Østjylland. 
Søsterforeningerne har siden foreningens 
stiftelse været Danmarks Naturfred-
ningsforening, Aarhus-afdelingen, Dansk 
Botanisk Forenings Jyllandskreds, Dansk 
Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen 
for Østjylland, Foreningen til Svampe-
kundskabens Fremme og Østjysk Biolo-
gisk Forening samt i begyndelsen Aarhus 
Entomolog klub.

Bestyrelsen har haft som målsætning, at 
der som minimum planlægges og afvikles 

et månedligt arrangement. Foredragene er 
blevet afholdt i auditoriet på Naturhistorisk 
Museum – nu efter restaureringen – fra 
december 2021 MindLab – primært i pe-
rioden oktober til marts i året efter. Der er 
i snit blevet afholdt fem til seks foredrag i 
vinterperioden. Ekskursionerne er typisk 
blevet afviklet i perioden april til oktober 
med en pause i skolernes sommerferie. 
Der er tilsvarende i snit blevet afholdt 
fem til seks ekskursioner årligt. Det har 
enten været ekskursioner med et specifikt 
fagligt, natur historisk indhold målrettet 
f.eks. hjorte brunst, flagermus, svampe eller 
orkidéer eller med et tematisk sigte f.eks. 
naturgenopretning, rewilding eller natur-
nationalparkproblematik. De årlige tema-
dage blev fra 2012 først afholdt i auditoriet 
på Naturhistorisk Museum. 
 
Da auditoriets kapacitet blev for lille, gen-
nemføres temadagene fra 2018 i auditorier 
med større kapacitet på Aarhus Universi-
tets Matematisk Institut.

Her følger en oversigt over de afholdte 
arrangementer fra 2012 til 2022 med an-
givelse af de ansvarlige foredragsholdere 
og ekskursionsledere. Eksterne foredrags-
holderes og ekskursionslederes tilhørs-
forhold er nævnt, mens det ikke er nævnt 
for foreningens egne foredragsholdere og 
ekskursionsledere. Nærmere beskrivelser af 
de enkelte arrangementer herunder forom-

taler og ekskursionsberetninger kan findes 
på foreningens hjemmeside under fanebla-
det ’Arrangementer’.

Foredrag
2012
• 7. februar. Foreningens ordinære gene-

ralforsamling efterfulgt af: Læsø og An-
holt set fra luften og fra jorden v. Eigil 
Holm

• 20. marts. Naturens sangskat v. Morten 
DD Hansen, museumsinspektør

• 16. april. Lille Vildmose v. Jakob Konne-
rup, naturvejleder

• 19. oktober. Rovdyrene i det danske kul-
turlandskab v. Sussie Pagh

• 20. november. Fra blokmark til birke-
skov v. Jon Feilberg

2013
• 22. januar. Naturhistoriens logiske 

grundlag v. Jens Morten Hansen, stats-
geolog

• 5. februar. Bhutans natur ved seniorfor-
sker v. Thomas Secher Jensen og natur-
fotograf Jens Kirkeby

• 9. marts. Foreningens ordinære general-
forsamling efterfulgt af: En kilden sag v. 
Jens Reddersen

• 28. marts. ’Rævehvalpen’ - en bog om en 
rævehvalp og dens oplevelser v. Sussie 
Pagh og Morten Hilmer, naturfotograf

• 9. april. Danmarks naturkanon v. Eigil 
Holm

Det gamle auditorium på Naturhistorisk Museum, 2013 og det største auditorium på AU er fyldt til randen, 2018. Foto: Peter Wind.
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• 9. oktober. Status og udvikling for træk-
fugle i Vadehavet gennem 30 år v. Kar-
sten Laursen, Aarhus Universitet

• 5. november. Om Fil Søs restaurering v. 
Svend Bichel, formand for Naturrådet 
for Filsø

• 3. december. Turen går til Cuba v. Anne 
Murmann

2014
• 28. januar. En fuglekikkers bekendelser 

v. Kent Olsen, Naturhistorisk Museum
• 4. marts. Foreningens ordinære general-

forsamling efterfulgt af: Naturhistorisk 
Museum bag kulisserne v. Henrik Sell

• 6. maj. Singapore en by i regnskoven v. 
Ophelia Achton

Bier som filmstjerner v. Eigil Holm

2015
• 20. januar. Bier som filmstjerner v. Eigil 

Holm
• 24. februar. Foreningens ordinære ge-

neralforsamling efterfulgt af: Ulvene i 
Danmark v. Thomas Secher Jensen

• 14. november. Temadag om ’Naturfor-
holdene i Dronningens nordlige besid-
delser’

2016
• 14. januar. Edderkoppernes biologi v. 

Søren Toft, Aarhus Universitet
• 8. februar. Foreningens ordinære gene-

ralforsamling efterfulgt af: Strejftog i 
Australiens natur v. Eigil Holm

• 14. april. Naturgenopretningen i Lille 
Vildmose v. Jakob Palsgaard Andersen, 

Aage V. Jensens Naturfond
• 12. november. Temadag: Spirende biolo-

ger

2017
• 25. januar. Rejseforedrag om Estland v. 

Peter Wind
• 21. februar. Skovforvaltning v. Steffen 

Bengtsson, konsulent
• 22. marts. Foreningens ordinære gene-

ralforsamling efterfulgt af: Drikkevand 
v. Inga Kofoed Andersen

• 18. april. Nationalpark Thy v. Else Øster-
gaard Andersen, sekretariatsleder

• 22. november. Rejsen til verdens ende 
– 10.000 km. sejltur blandt pingviner, 
albatrosser, havfugle og sæler fra New 
Zealand over Sydhavet og Ross-havet til 
Antarktis v. Hans-Erik Jensen

2018
• 23. januar. Ecuador – ama la vida – rej-

sen til et andet kontinent med en frem-
medartet og spændende flora og fauna  
v. Peter Wind

• 20. februar. Lægeurternes historie v. 
Anne Murmann Hansen

• 20. marts. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Naturforhol-
dene i Costa Rica v. Hans-Erik Jensen

• 29. oktober. Kystsikring – hvem skal be-
tale? V. Inga Kofoed Andersen

• 28. november. Montenegro – en natur-
mæssig perle på Balkan v. Peter Wind

• 11. december. Temadag: Spirende bio-
loger i samarbejde med studerende ved 
Institut for Bioscience ved Aarhus Uni-
versitet.

2019
• 31. januar. Naturoplevelse på Tasmanien 

v. Ditte Arp Jensen & Bjarke Madsen, 
begge Aarhus Universitet

• 21. februar. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Madagaskar 
– enestående natur der hastigt forsvin-
der v. Hans-Erik Jensen

• 26. marts. Fugle i Farver – farvestrålen-
de og mærkværdige fugle fra verdens 
fuglerigeste land Colombia v. Hans-Erik 
Jensen

• 3. oktober. Temaaften om invasive arter 
v. Steffen Larni Nielsen, konsulent og 
Hans Erik Svart, tidligere biolog i Miljø-
ministeriet

• 6. november. Rejseforedrag om en tur 
til Costa Rica v. Bente og Amdi Neder-
gaard

• 27. november. Myrer og biodiversitet v. 
Mogens Gissel Nielsen, Aarhus Univer-
sitet

2020
• 28. januar. Mod nordligere himmelstrøg 

v. Bente og Amdi Nedergaard samt Peter 
Wind

• 18. februar. Habitatdirektivets betydning 
for beskyttelsen af den danske natur og 
resultatet af den nationale afrapporte-
ring v. Jesper Fredshavn og Ole Therkel-
sen, Aarhus Universitet

• 3. marts. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Aloha from 
Hawaii v. Inga Kofoed Andersen

• 30. september. Kamchatka v. Hans-Erik 
Jensen

• 28. oktober. To biologer i det centrale 
Mexico v. Cecilie Lohse Mielec og Mi-
chael Straarup Nielsen, Aarhus Univer-
sitet. Aflyst p.gr.a coronapandemien

• 15. december. Udviklingen blandt 
danske dagsommerfugle v. Emil Bjerre-
gaard, studerende. Aflyst p.gr.a corona-
pandemien

2021
• 19. januar. Nordens kloge kragefugle v. 

Sussie Pagh. Udsat p.gr.a. coronapande-
mien

• 17. november. Byens natur v. Nina Tofte, 
naturformidler

• 4. marts. Foreningens ordinære general-
forsamling afholdt virtuelt

• 28. september. Nordens kloge kragefugle 
v. Sussie Pagh, Aalborg Universitet

• 2. november. Danmarks vildtvoksende 
orkidéer v. Peter Wind

• 9. december. Udviklingen blandt danske 
dagsommerfugle v. Emil Bjerregaard, 
studerende. Aflyst
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2022
• 25. januar. Klægbanken – en isoleret 

øgruppe i Ringkøbing Fjord v. Jens Tang 
Christensen og Thomas Bregnballe, beg-
ge Aarhus Universitet

• 3. februar. Ulven i Danmark v. Thomas 
Boesdal, ulveovervåger

• 22. februar. To biologer i det centrale 
Mexico v. Cecilie Lohse Mielec og Mi-
chael Straarup Nielsen, Aarhus Univer-
sitet

• 8. marts. Foreningens ordinære gene-
ralforsamling efterfulgt af: Surtsey: et 
biogeografisk feltstudium gennem et 
halvt århundrede v. Henning Adsersen, 
Københavns Universitet

• 8. november. En naturhistorisk tur til 
Galapagos v. Hans-Erik Jensen

• 28. november. Bier v. Yoko Dupont, 
 Aarhus Universitet

Ekskursioner
2012
• 15. maj. Simested Å v. Per Egge Rasmus-

sen
• 24. maj. Staksrode Skov v. Peter Wind
• 9. juni. Randbøl Hede v. Peer Høgsberg
• 4. august. Tur til Lille Vildmose v. Jakob 

Konnerup, naturvejleder og Peter Wind
• 18. august. Fra Snaptun Havn til Hunds-

hage Klit v. Eigil Holm
• 22. september. Ejrslev Molermuseum. 

2013
• 4. maj. Randbøl Hede v. Peer Høgsberg
• 23. maj. Trelde Næs v. Peter Wind
• 29. juni. Fil Sø v. Jens Rye Larsen, kon-

sulent og Peter Wind
• 17. august. En husdyrgræsning helt ude 

på overdrevet, Mols v. Jens Reddersen
• 14. september. Stenene på stranden ved 

Ørnereden v. Eigil Holm

2014
• 22. maj. Staksrode Skov v. Peter Wind
• 17. juni. Lægeplanter og troldomsurter i 

Botanisk Have v. Ophelia Achton
• 28. juni. Buderup Bjergeskov og Ør-

nehøje overdrev v. Aage Pedersen og 
Terkel Arnfred, begge Dansk Botanisk 
Forening og Peter Wind

• 9. august. Stenene på stranden ved Ør-
nereden v. Eigil Holm

• 6. september. Kilder i Rold Skov v. Peter 
Wind

2015
• 18. april. Klosterheden ved Lemvig for 

at se bævere v. Karen Seierøe Barfod, 
ph.d.-studerende

• 9. maj. Ud og se på krybdyr i Søhøjlan-
det v. Jan Kjærgaard, naturvejleder

• 19. maj. Aftentur til Egå Engsø (fugle-
kikkertur) v. Ole Jensen

• 20. juni. Tur til Tunø v. Amdi Neder-
gaard

• 26. september. Det store Vandskel v. 
Inga Kofoed Andersen og Peter Wind

• 15. oktober. Svampetur til Marselisborg-
skovene v. Peer Høgsberg, naturvejleder 
og Peter Wind

2016
• 14. maj. Randbøl Hede v. Peer Høgs-

berg, naturvejleder
• 11. juni. Mærk geologien i Rebild Bak-

ker v. Kirstine Skov Nielsen, Natursty-
relsen

• 6. august. På jagt efter rester af brun-
kulsleje i Midtjylland v. Anders Lykke, 
geolog og Peter Wind

• 1. oktober. Tur til elgeland og krondyr i 
brunst i Lille Vildmose v. Amdi Neder-
gaard

• 18. oktober. Svampetur i Fløjstrup Skov 
v. Anders Lykke, svampeekspert og Pe-
ter Wind

2017
• 6. maj. Dambrugsområder ved Hald Sø 

og ved Karup v. Knud Rasmussen, pro-
jektleder, Rikke Trachsel og Peter Wind

• 31. maj. Staksrode Skov v. Peter Wind
• 21. juni. Vorup Enge ved Randers v. Lars 

Maagaard, Naturvejleder
• 26. august. Nationalpark Thys nordlige 

del v. Else Østergaard Andersen, sekre-
tariatsleder og Amdi Nedergaard

• 25. oktober. Svampetur i Fløjstrup Skov 
v. Anders Lykke, svampeekspert og  Peter 
Wind

2018
• 21. april. Rewilding på Molslaboratoriets 

arealer v. Henrik Sell
• 5. maj. Den genoprettede Gyldensteen 

Strand på Nordfyn v. Jens Bækkelund, 
naturvejleder og Amdi Nedergaard

• 28. maj. Orkidéparadiset Trelde Næs v. 
Peter Wind

• 8. september. Den genoprettede Filsø v. 
Amdi Nedergaard og Peter Wind

• 12. oktober. Svampetur til Kalø Heste-
have v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

2019
• 27. april. Eskelund – fra stenalderbo-

plads til losseplads til naturperle v. Lars 
Brøndum

• 9. juni. Katbjerg Odde – en naturperle 
ved Mariager Fjord v. Per Egge Rasmus-
sen og Peter Wind

• 4. august. På tur mellem vildheste 
og vildkvæg i Mols Bjerge v. Lars Brøn-
dum

• 11. oktober. Svampetur til Kalø Heste-
have v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

2020
• 25. april. Fussingø Skovene v. Jan Høj-

land, Naturstyrelsen, udsat p.gr.a. coro-
napandemien

• 13. juni. Jyllands orkidémekka Staksrode 
Skov v. Peter Wind

• 26. september. Svampetur til Ringelmo-
se Skov v. Anders Lykke, svampeekspert 
og Peter Wind

2021
• 27. februar. Vinterbotanik med fokus 

på bestemmelse af træer og buske i 
vintertilstand v. Peter Wind i samar-
bejde med Dansk Botanisk Forenings 
Jyllandskreds. Aflyst p.gr.a. coronapan-
demien

• 20. marts. Flagermustur til Daugbjerg 
Kalkgruber v. Morten Elmeros, Aarhus 
Universitet. Aflyst p.gr.a. coronapande-
mien

• 24. april. Fussingø Skovene v. Jan Høj-
land, Naturstyrelsen

R E D A K T I O N E L T



Årg. 127: 75

• 27. maj. Orkidéparadiset Trelde Næs v. 
Peter Wind

• 22. juni. Kasted Mose v. Peter Wind
• 21. august. Mølgård Overdrev ved Gu-

denåen v. Peter Wind
• 11. september. Livø v. Per Egge Rasmus-

sen
• 9. oktober. Hjortebrølstur til Hindsgavl 

Dyrehave v. Per Egge Rasmussen. Udsat
• 23. oktober. Svampetur til Ringelmose 

Skov v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

2022
• 2. april. Flagermustur til Daugbjerg 

Kalkgruber v. Morten Elmeros, Aarhus 
Universitet

• 30. april. 10 års jubilæumsarrangement 
på Mols Laboratoriet v. bestyrelsen. 
Rundtur på Mols Laboratoriets arealer 
v. Morten DD Hansen, Naturhistorisk 
Museum

• 4. maj. Forårsaftentur til Forstbotanisk 
Have for at nyde forårsfloret v. Peter 
Wind

• 2. juni. Aftenorkidétur til Hørret Skov 
med Uller Eng v. Amdi Nedergaard og 
Peter Wind

• 21. juni. Aftentur til Tingvad Kær v. Pe-
ter Wind

• 24. juli. Naturtur til Sprogø + evt. gåtur 
ved Knudshoved v. Ole F. Jensen og Pe-
ter Wind

• 20. august. Det store Vandskel v. Peter 
Wind

• 4. oktober. Svampetur til Ringelmose 
Skov v. Anders Lykke, svampeekspert og 
Peter Wind

• 14. oktober. Hjortebrølstur til Hindsgavl 
Dyrehave v. Per Egge Rasmussen

Fælles temadage
• 3. marts 2012. Danmarks arter
• 2. marts 2013. Naturovervågning – 

hvorfor og hvordan?
• 16. marts 2014. Krig og fred i naturen
• 21. marts 2015. Nye arter i Danmark
• 5. marts 2016. Brutale ændringer i land-

skabet
• 18. marts 2017. Du danske strand
• 17. marts 2018. Fremtidens naturfor-

valtning og naturfredning
• 16. marts 2019. Behøver biodiversiteten 

kunstigt åndedræt?
• 14. marts 2020. Hvordan bliver der plads 

til naturen i Danmark? Udsat på grund 

af coronapandemien
• 8. oktober 2022. Hvordan bliver der 

plads til naturen i Danmark?

Flora og Fauna
I 1899 udgav kommunelærer i Esbjerg A.C. 
Jensen-Haarup det første nummer af Flora 
og Fauna med undertitlen ’Aarbog for Na-
turvenner og naturhistoriske Samlere’ – et 
navn tidsskriftet beholdt til og med 1907. 

I 1908 skiftede tidsskriftet navn til ’Flora 
og Fauna. Aarbog for Naturhistorie’. Ved 
stiftelsen af ’Naturhistorisk Forening af 
Lærere i Jylland’ i 1911 overdrog A.C. Jen-
sen-Haarup, der da var flyttet til Silkeborg, 
tidsskriftet nu med det forenklede navn 
’Flora og Fauna’ til foreningen vederlags-
frit. I 1913 blev årshæftet forside prydet 
med en stregtegning.
 
Fra 1915 og indtil 2018 kom en årgang til 
at indeholde flere hæfter, der blev udsendt 
fortløbende i løbet af året. Fra 2020 blev 
Flora og Fauna igen udgivet som et årshæf-
te, idet de enkelte artikler nu kommer på 
foreningens hjemmeside så snart, de har 
været gennem den redaktionelle proces. 

R E D A K T I O N E L T
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Herved opnås, at artiklerne hurtigt kom-
mer ud, og at de ikke skal vente indtil, et 
helt hæfte er samlet.

Samtidig med Jydsk Naturhistorisk For-
enings oprettelse skiftede Flora og Fauna 
fra og med 118. årgang format til det nu-
værende udseende og størrelse. Redaktio-
nens medlemmer var på det tidspunkt Jon 
Feilberg, ansvarshavende, Jens Reddersen 
og Sussie Pagh.

Jydsk Naturhistorisk Forenings nye logo
Foreningens tidligere revisor, Lars Bøgh, 
overtog i 2019 Naturhistorisk Museum 
opgaver i forbindelse med kommunikation 
med omverdenen og booking af lokaler. 
Lars efterlyste i den forbindelse, om JNF 
havde et entydigt logo, som han kunne 
anvende i forbindelse annonceringen af 
foreningens aktiviteter på museets hjem-
meside. 

Da foreningen ikke rådede over et deci-
deret, visuelt logo, opfordrede forenin-
gens bestyrelse bestyrelsesmedlem Rikke 
 Trachsel til at udarbejde forslag til et 
visuelt, enkelt og let genkendeligt logo for 
foreningen. Rikke udarbejdede adskillige 
smukke forslag til et logo i både en cirku-
lær og firkantet ramme. Foreningens besty-
relse valgte det enkleste uden omgivende 
ramme.

I forbindelse med udarbejdelse af logo 
havde Rikke følgende tanker:  ’Jeg har 
leget med en del ideer og nogle af dem 
jeg er mest tilfreds med, er vedhæftet. Jeg 
har bl.a. arbejdet meget med ideen om et 
logo med en guldsmed – da den om noget 
måske kunne være perfekt match til ordet 
naturhistorisk (fortid, nutid og vil sandsyn-
ligvis også overleve langt ind i fremtiden) 
samtidig med, at den mere eller mindre i 
forskellige stadier både dækker vand, jord 
og luft.  En anden ide er ud fra ideen om et 
dobbelt/todelt logo [red. Flora og Fauna], 
hvor det ene vil blive brugt, når logo skal 
trykkes/formidles lille i størrelse og visa 
versa – her har jeg brugt hvid okseøje, da 
det er Danmarks uofficielle nationalblomst 

[red. For bestyrelsen giver vingefanget 
mere en association til blomsten hos Hvid 
Åkande]. Husk at et logo skal være nemt at 
genkende i alle størrelser.’ 
 Ovenfor ses det logo, som bestyrelsen 
blev enige om, idet det er udført med én 
streg af varierende tykkelse:

For at synliggøre foreningens ledere ved 
udendørs arrangementer har bestyrelsen 
anskaffet i 2021 dels gule vestes med for-
eningens navn, Flora og Fauna og logoet 
på vestens bagside dels badges med samme 
indhold. Begge dele blev taget i brug på 
Fussingøturen den 24. april 2021.

Jydsk Naturhistorisk Forening og Natur
historisk Museum
Jydsk Naturhistorisk Forening har videre-
ført og fastholdt de stærke bånd, som de to 
moderforeninger havde til Naturhistorisk 
Museum. Af beretningen om Naturhisto-
risk Forening for Jyllands 50-års jubilæum 
i Flora og Fauna 67 årgang fremgår, at ’Det 
samlervirke, foreningen præsterede, måtte 
naturligvis give et synligt resultat. Der be-
gyndte at hobe sig materiale op [red. til op-
bygning af en samling til belysning af den 
danske fauna], og ved generalforsamlingen 
i 1915 kunne man meddele, at foreningen 
var i gang med at tilvejebringe en natur-
historisk samling med hjemsted i Århus, 
altså begyndelsen til Naturhistorisk Muse-
um i Århus. Fra 1916 modtog foreningen 
[red. økonomisk] støtte fra Århus byråd 
til dette formål. I 1940 var det kommet 
så vidt, at museet kunne flytte i eget hus 
i universitetsparken under ledelse af den 
nyudnævnte direktør, dr. phil. H.M. Tham-
drup. Det kan ikke nægtes, at foreningens 
medlemmer med nogen stolthed kan se 
på det smukke museum og tænke på, at 
nogle af initiativtagerne til oprettelsen af 
en arbejdende videnskabelig naturhistorisk 
institution i Jylland er at finde blandt vores 
forenings pionerer, og at en del af museets 
værdifulde samlinger er bragt til veje af 
vores medlemmer.’

De to moderforeninger var således hver 
på deres måde drivkræfter bag oprettelsen 

af Naturhistorisk Museum i Århus. Med 
økonomisk støtte fra Aarhus Byråd fik 
medlemmerne af Naturhistorisk Forening 
for Jylland samlet et betydeligt materiale 
af bl.a. danske insekter og fugle. Byrådet 
stillede samtidig velvilligt otte lokaler på 
den øverste etage af Læssøesgade Skole i 
Aarhus til rådighed for de første samlinger, 
inden de i 1941 kunne overflyttes til den 
nuværende bygningsmasse af gule mursten 
i Universitetsparken.

I den forbindelse skal følgende indledende 
og afsluttende sætninger fra H.M. Tham-
drups hilsen til den jubilerende forening 
citeres her: ’Naturhistorisk Forening for 
Jylland og Naturhistorisk Museum i År-
hus er knyttet sammen med stærke bånd.’ 
’I betragtning af de traditioner, museets 
hidtidige virke har fulgt med hensyn til det 
nærmest mulige samarbejde mellem alle 
kredse af naturinteresserede – amatører og 
professionelle – til gensidig gavn og glæde, 
vil det være naturligt at slutte denne jubi-
læumsartikel med ønsket om, at det gode 
samarbejde, der gennem de mange år har 
bestået mellem den jubilerende forening og 
museet, i de år, der kommer, yderligere må 
kunne udbygges og styrkes.’

De af Thamdrup omtalte stærke bånd er 
fortsat gældende og videreført af Jydsk 
Naturhistorisk Forening ved, at foreningen 
som nævnt ovenfor er repræsenteret i mu-
seets bestyrelse med to medlemmer, nemlig 
foreningens formand, geolog Inga Kofoed 
Andersen, og seniorforsker, emeritus Aksel 
Bo Madsen, Aarhus Universitet. Hermed 
bidrager foreningen til at få en så bred-
spektret bestyrelse for museet som muligt, 
hvor det især er den formidlingsmæssige 
og videnskabelige side af museets arbejde, 
som foreningens bestyrelsesrepræsentanter 
lægger vægt på.

I eftersommeren 2020 anmodede Na-
turhistorisk Museums direktør om 100 
donationer à minimum 200 kr. per stk., for 
at museets ledelse kunne søge momskom-
pensation ved SKAT. En sådan anmodning 
ville foreningens bestyrelse naturligvis ikke 
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sidde overhørig, så en donation af en pas-
sende størrelse blev naturligvis bevilliget 
til at understøtte foreningens ’barns’ ønske 
om at søge momskompensation. Museets 
økonomiske mål blev nået.

I 2021 kunne Naturhistorisk Museum såle-
des den 10. maj 2021 markere dens 80-års 
jubilæum i de gule murstensbygninger i 
Universitetsparken. I den anledning var 

foreningen med til at hylde museet ved 
at give det en smuk skulp-

tur af en Hus-Skade 
(Pica pica) udført af 

kunstneren Erling 
Mørch. 

Foto: Ole F. Jensen.

10 års jubilæums
festen

På grund af corona-
pandemien blev foreningens 

10 års festligheder først afholdt lørdag 
den 30. april 2022. Arrangementet blev 
holdt på Molslaboratoriet. Her er dagens 
program:

Kl. 10  Modtagelse med brød samt kol-
de og varme drikkevarer

Kl. 10.30  Markering af Jydsk Naturhisto-
risk Forenings 10-års jubilæum 
ved formand Inga Kofoed og 
kasserer Peter Wind. Her er der 
mulighed for at andre kan bede 
om ordet. Dette punkt planlæg-
ges afholdt på terrassen.

Kl. 12.00  Jubilæumsfrokost
Kl. 13.30 Rundtur på Molslaboratoriets 

arealer, hvor museumsinspektør 
Morten DD Hansen vil fortælle 
om de aktiviteter, Naturhistorisk 
Museum gennemfører på area-
lerne

Kl. 16.30 Forfriskning
Kl. 17.00 Det officielle jubilæumsprogram 

er slut
Kl. 18.30 Jubilæumsmiddag

I jubilæums arrangement deltog 31 for-
eningsmedlemmer og inviterede gæster 
inklusive foreningen bestyrelse. Arrange-
mentet var begunstiget af lunt, vindstille, 
skyfrit forårsjubilæumsvejr. Det betød, at 
alle udendørs aktiviteter kunne gennem-
føres.

Den officielle markering af foreningens 
10-års jubilæum kunne således gennem-
føres på Molslaboratoriets terrasse, hvor 
foreningens formand holdt den officielle 
jubilæums tale og lagde her vægt på for-
eningens virke med hensyn på at videre-
bringe viden og beskyttelse af den danske 
natur. Blandt de indbudte gæster var 
direktøren for Naturhistorisk Museum, Bo 
Skaarup, der i sin hyldesttale lagde vægt 
på det gode samarbejde, inspiration og 
opbakning, som dels vores forening dels 
andre at Østjyllands grønne foreninger har 
for museets virke. Direktøren benyttede 
lejligheden til at forære foreningen museets 
jubilæumsbog ’Vild tid’ og en smuk blom-
sterbuket.

Bestyrelsen benyttede også begivenheden 
til at takke Jens Reddersen for hans man-
geårige virke som chefredaktør for Flora 
og Fauna. Jens blev ved samme lejlighed 
udnævnt til æresmedlem af foreningen.

I forbindelse med udnævnelsen til æres-
medlem fik Jens overrakt en gavekurv af 
formanden, Inga Kofoed (se billedet oven-
for).

Efter talerne blev deltagerne fordelt på fire 
borde og fik stillet spørgsmål til diskussion 

om foreningens virke og forslag til et for-
sat godt samarbejde med og idémæssige 
forbedringer af samarbejdsforholdet med 
Naturhistorisk Museum.

Efter frokosten ledte Morten DD Hansen 
os rundt på laboratoriets arealer og berette-
de om de udfordringer, som Naturhistorisk 
Museums videnskabelige rewilding projekt 
medførte – både positive som negative. Vi 
fik et indblik i det problematiske omfang, 
som opvæksten af Gyvel (Cytisus scoparius) 
udgør, ligesom vi blev informeret grundigt 
om problemstillingen omkring muligheden 
for eller undgåelsen af tilskudsfodring af de 
udsatte kreaturer. På sletten havde vi glæ-
den af at observere en hoppe med diende 
føl (se billedet på årsskriftets forside).

Samtidig viste Mariehøneedderkop (Eresus 
sandaliatus) sig fra sin smukkeste side. Ar-
ten forekommer udelukkende i Jylland og 
ynder sandede steder på sydeksponerede 
skråninger. Den er rødlistevurderet i kate-
gorien næsten truet (NT).

Efter afslutningen af det officielle program 
deltog 19 i den fælles aftenspisning.

Mariehøneedderkop han.  
Foto: Amdi Nedergaard, 30. april 2022. 

Foto: Amdi Nedergaard, 30. april 2022. Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum introducerer eftermiddagens tur.  
Foto: Amdi Nedergaard, 30. april 2022.


