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Af P. L. Kramp

Dbt lykkedes for dr. Mortensen at fuidfere det store værk, som 
skulle blive slotstenen pi et langt livs uafbrudt og aldrig svigtende 
vïrke i videnskabens tjeneste. Med en vidunderlig energi og viljestyrke 

forte han det igennem, sidste bind udkom lige for jul, 1. Februar fore- 
lagde han det i et timelangt foredrag her i Naturhistorisk Forening, 
næste aften havde hans nærmeste kolleger lejlighed til at hylde hani 
ved en fest, og det var en glæde at se, hvor veloplagt og lykkelig baii var. 
Bet var dog tydeligt, at kræfterne svandt; han sagde selv, at han var 
»doven«. Den 3. april dode han, 84 âr gammel.

Ole Theodor Mortensen var fodt 22. februar 1868 i Hartese i Nord- 
sjælland, hvor hans far var iærer. Han blev student i 1885 fra latinsko- 
leo i Frederiksberg, og efter sin fars enske studerede han teologi. Men 
naturhistorien interesserede hani mere end teologien. Han gennemferte 
dog studiet og blev cand. theol. 1890, men sâ tog han fat pâ zoologien,
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blev mag. scient. 1895 og dr. phil. 1897. I studieàrene tjente han til 
livets ophold som lærer i naturhistorie pâ blindeinstitutet, og i nogen 
tid, i 1894, var han assistent ved det zoologiske institut i Giessen hos 
professor Spengel, og her blev det overdraget den unge dansker at be- 
arbejde echinodermlarverne fra den tyske plankton-expedition. 1895-97 
var han assistent ved Dansk Biologisk Station og arbejdede ogsâ ved 
Zoologisk Museum, men uden Ion. I 1902 opnâede Zoologisk Studiesal 
en bevilling pâ 1200 kr. ârlig til en assistent, og det blev Mortensen. 
Pâ museet fik han ikke fast ansættelse for i 1910, da han var 42 àr gam
mel, og 1917-33 var han inspector ved 2. afdeling.

Dette er i korte træk dr. Mortensens biografiske data, men hans liv 
var rigt pâ afveksling, og pâ mange omrâder har han haft vidtrækkende 
indflydelse pâ dansk zoologi.

Hans kortvarige virksomhed ved biologisk station resulterede i ni 
smâ fiskeribiologiske artikler om skrubber, rodspætter, laks og orred 
m. m. samt en storre afhandling om vor almindelige rejes biologi, hvor- 
for han i mange âr blev kaldt »Reje-Mortensen«. Hans interesse for pig- 
hudene kommer dog allerede frem, idet nogle af de smâ artikler handler 
om sostjerner og sopindsvin som skadedyr for fiskeriet. Ogsâ i senere 
âr har han af og til skrevet om almen-biologiske emner som f. eks. 
Ringkobing fjords nuværende og tidligere Fauna (1900), Om Regenera
tion og Podning af Dyr (1905), og den overordentlig nyttige og interes
sante oversigt Biologiske Studier over Sandstrandsfaunaen særlig ved 
de danske Kyster (1921), foruden oversigtsartikler om faunaen i de 
tropiske omrâder, som han besogte pâ sine mange rejser. En af disse, 
Observations on protective adaptations and habits, mainly in marine 
animais (1917), omhandler bl. a. sommerfugle fra Panama med vinge- 
tegninger, som mentes at narre disse insekters fjender til at snappe 
efter vingernes bagkant i stedet for efter hovedet, en teori som dengang 
gav anledning til megen diskussion.

For Dansk Naturhistorisk Forening har dr. Mortensen haft vidt
rækkende betydning, og han har viet foreningen en meget stor del af 
sin virketrang. Han blev medlem 1891, holdt sit forste foredrag, om 
echinodermlarver, i 1895, og hans forste afhandling i tidsskriftet, Smaa 
faunistiske og biologiske Meddelelser, kom i 1897; samme àr blev ogsâ 
disputatsen, Systematiske Studier over Echinodermlarver, trykt i Vi- 
denskabelige Meddelelser. 1899-1913 var Mortensen zoologisk redak- 
tor af Videnskabelige Meddelelser, samtidig med at V. A. Poulsen,
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indtil 1910, redigerede de botaniske bidrag, som der endnu dengang var 
enkelte af. '

Et meget vigtigt fremstod gjorde dr. Mortensen, da han i 1906 med 
stor energi og praktisk sans fik startet »Danmarks Fauna«. Der var megen 
skepsis over for muligheden af at gennemfore dette gigantiske foreta- 
gende, men dr. Mortensen overvandt alle betænkeligheder, og allerede 
i 1907 kom det forste bind (Jungersens Krybdyr og Padder). Morten
sen redigerede Faunaen indtil 1913, og da efter 25 ârs forlob en anselig 
række af disse nyttige hândbeger havde set dagens lys, hædrede for- 
eningen dr. Mortensen ved at gore ham til æresmedlem i efterâret 1931.

Bearbejdelsen af de rige samlinger, som dr. Mortensen hjembragte 
fra sin Stillehavsekspedition i 1914-16 og senere ekspeditioner, resul- 
terede i talrige afhandlinger, hvis trykning i Videnskabelige Meddelelser 
ganske ville have sprængt foreningens budget. Men dr. Mortensen fik 
de bevilgende myndigheder til at forstâ, hvor nodvendigt det var at fà 
de videnskabelige resultater af ekspeditionerne offentliggjort, og under 
hans redaktion udkom i ârene 1922-33, jævnsides med de ordinære bind, 
11 anselige bind med ialt 65 afhandlinger af ham selv og andre om mate- 
riale fra stillehavsekspeditionen og de senere ekspeditioner til Kei-oerne 
og Java-Sydafrika, de to forste bind med understottelse fra staten, de 
ovrige fra Rask-0rsted fondet.

Nâr hertil kommer de talrige foredrag, dr. Mortensen har holdt i 
vor forening, fra 1895 til 1952, og de talrige afhandlinger han har skrevet 
i Videnskabelige Meddelelser, forstâr man, at han omfattede denne for
ening med en vidtfavnende interesse, som han ogsâ viste ved at komme 
tilstede ved sâ godt som alle moder, nâr han da ikke var ude pâ sine 
lange rejser. Dr. Mortensens interesse for Dansk Naturhistorisk For
ening gav sig ogsâ udslag i, at han testamenterede sit store og værdi- 
fulde bibliotek til foreningen.

Selv om den vigtigste del af dr. Mortensens livsgerning var hans 
virksomhed pâ Zoologisk Museum, var han ingenlunde en stuelærd; han 
var tværtimod i hoj grad friluftsmenneske. I mange âr, fra 1897 til 1912, 
underviste han pâ det havbiologiske sommerkursus, som dengang flyt- 
tede rundt til Frederikshavn, Nykobing M., Hellebaek og Middelfart, 
og han var en herlig lærer. Han vidste en masse om dyrene, og hans 
kærlighed til den levende natur og den begejstring, hvormed han kunne 
vise sine elever de skonne og interessante détailler i dyrenes bygning, 
var uhyre smittende.
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Formâlet med hans mange rejser til fjerne egne var bâde indsamling 
af dyr til Zoologisk Museum og studier af de levende dyr. Hans kendskab 
til havenes dyreliv var meget alsidigt, og selv om det naturligvis forst 
og fremmest var echinodermerne, som tiltrak ham, sâ forsomte han 
ingenlunde de andre dyr. Det var ganske overvældende, hvad han bragte 
med sig hjem, bâde af konserveret materiale og af iagttagelser af de 
levende dyr. Han rejste helst til varme egne; nâr undtages et par besog 
i Trondheim Fjord er Færoerne det nordligste sted, han har været, 
det var i 1899. I 1900 foretog han sammen med Johannes Schmidt, 
som dengang var botaniker, en ekspedition til Siam-bugten.

I 1904skrev dr. Mortensen, tildels sammen med botanikeren F. Bor- 
gesen, nogle artikler, hvori han slog stærkt til lyd for oprettelsen af en 
biologisk station i Dansk Vestindien med bâde fiskerimæssige og viden
skabelige opga ver, og i 1905-06 var han derovre for selv at studere for- 
holdene. En rigt illustreret artikel: Dyreliv, Jagt og Fiskeri i Dansk 
Vestindien (1910) giver fyldige oplysninger om faunaen bâde pâ land 
og i havet omkring oerne.

Alt dette ligger for dr. Mortensen fik fast ansættelse pâ Zoologisk 
Museum, og inden han rigtig kunne heilige sig studiet af echinodermerne. 
Ganske vist havde han lige siden 1892 arbejdet med museets samlinger 
af echinodermer, fra 1899 især med Ingolf-ekspeditionens og med ma- 
terialet fra Siam ; men som assistent pâ studiesalen var meget af hans 
tid optaget af undervisningen i zootomi og fremstilling af præparater 
til studiesamlingen, og hans forste honorarlonnede beskæftigelse pâ 
museet (fra 1908) var som bibliotekar, hvor han ordnede 2. afdelings 
bibliotek og grundlagde det seddelkatalog, som bruges den dag i dag. 
Men det var forst fra 1910, at han for alvor kunne koncentrere sig om 
de problemer inden for echinodermernes systematik, som han tidligt 
havde fâet ojet op for, og hertil mâtte han have et stort materiale, ogsâ 
af levende eksemplarer og ikke mindst af larver, hvis betydning for 
systematiken og zoogeografien han allerede i sin disputats havde været 
inde pâ.

Derfor mâtte ban ud at rejse, og han fik ogsâ midlerne dertil. Han 
havde en vidunderlig evne til at tale sin og videnskabens sag, og dertil 
kom, at det var forbavsende, sâ smâ midler han kunne klare sig med. 
Han blev stottet af Carlsbergfondet og senere ogsâ af Rask-0rsted 
fondet, og det har han mange gange udtrykt sin dybe taknemmelighed 
for.
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I 1913 afsagde han alle tillidshverv og bibeskæftigelser, og om som
meren det âr opholdt han sig en màneds tid pâ det marin-biologiske 
laboratorium i Plymouth for at sætte sig ind i E. J. Allens metoder 
til kunstig befrugtning, klækning og udvikling af pelagiske larver, sær- 
lig af echinodermer. Det horte nemlig med til programmet for hans fore- 
stâende Stillehavs-ekspedition at folge udviklingen af sâ mange echi
nodermlarver som muligt. I. Plymouth prevede han med held Allens 
metode pâ seks arter (to sostjerner, to slangestjerner, et sopindsvin og 
en sopolse) og var nu rustet til de talrige klækningsforsog, han foretog 
pâ alle sine senere ekspeditioner.

Stillehavs-ekspeditionen blev skelsættende for dr. Mortensens vi
denskabelige virksomhed, som fra nu af næsten udelukkende omfattede 
studiet af echinodermer. Rejsen varede fra november 1913 til juni 1916 
og gik til Japan, Philippinerne, Australien, New Zeeland, Hawaii, Cali
fornien, Panama og Vestindien; fra aile disse omrâder hjembragte han 
vældige samlinger af alle slags havdyr til vort zoologiske museum, og 
i de folgende âr var han fuldt optaget af at bearbejde echinodermerne, 
og da især sopindsvinene, bâde fra sin egea ekspedition og fra adskillige 
udenlandske ekspeditioner og museer.

I 1921-22 (1.11.21-30.10.22) var han alter ude pâ en stor ekspedition, 
denne gang til nogle af de smâ oer vest for New Guinea, især Kei-oerne. 
— Pâ eet omrâde havde dr. Mortensen ikke held med sig, nemlig i 
sine bestræbelser for oprettelse af biologiske stationer. Hans ung- 
domsdrom om et laboratorium i Vestindien blev aldrig til noget, og da 
Danmark solgte sine vestindiske oer i 1917, begyndte dr. Mortensen 
at arbejde for et laboratorium et eller andet sted i Sydhavet. Den sven- 
ske fysiolog Joh. Wintzell, som dr. Mortensen havde truffet under 
et besog i Kristineberg, udkastede den tanke, at man skulle soge at fà 
oprettet en skandinavisk havforskningsstation i troperne, dr. Morten
sen tog tanken op, skrev en artikel derom i »Naturens Verdem, og ud- 
viklede nærmere sin plan pâ et mode i Naturhistorisk Forening 22. no
vember 1918, hvor fiere svenskere og nordmænd var tilstede. Sagen 
vakte megen interesse, men ogsâ en del modstand. Der blev nedsat et 
udvalg, og 1. november 1921 rejste dr. Mortensen og botanikeren 
dr. Hjalmar Jensen ud for at finde det helt rigtige sted. Hollænderen 
Max Weber havde henledt opmærksomheden pâ Kei-oefne, hvis om- 
givelser da ogsâ viste sig at være »Sodyrenes paradis« (ogsâ farvandene 
omkring Banda og Amboina blev undersogt). Der var bâde en uhyre rig
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fauna og gode betingelser for eksperimentelle undersogelser. Museet fik 
atter rige samlinger, men det var ikke muligt at rejse penge til statio- 
nens oprettelse. Dr. Mortensen bevarede dog stadig hâbet, og endnu 
i februar i àr, da en journalist spurgte ham, om han havde opgivet 
tropestationen, svarede han: »Ikke taie om! ... den skal nok komme«.

Ekspeditionen til Kei-oerne blev ingenlunde den sidste. Februar 1929 
til April 1930 undersogte han farvandene ved Java, Mauritius, Syd- 
afrika og St. Helena, og i 1936 og 37, næsten 70 âr gammel, opholdt 
han sig pâ dr. Cyril Crosslands laboratorium i Ghardaqa ved det 
Rode Hav, i en ode egn med et brandvarmt klima. Her var det forst 
og fremmest larveudvikling, det drejede sig om, og de to besog blev 
lagt pâ forskellige ârstider, marts-juni 1936 og juli-september 1937.

Naturligvis har dr. Mortensen ogsâ besogt adskillige af de marine 
laboratorier rundt om i Europa, og det var ham en stor sorg, at vi 
aldrig opnâede at fâ et virkelig anseligt marin-biologisk laboratorium 
herhjemme.

Dr. Mortensens virksomhed i de âr, da han var fast knyttet til 
Zoologisk Museum (1910-33), var navnlig præget af hans systematiske 
arbejder. Han horte til de zoologer, som der heldigvis endnu findes 
nogle af, som forstâr, at systematiken og den omhyggelige artsbeskri- 
velse er det nodvendige grundlag, hvorpâ aile andre forskningsgrene 
inden for zoologien mà bygge. Sit materiale fik han ikke alene ved sine 
egne store indsamlinger, men ogsâ gennem sine talrige forbindelser med 
kolleger i andre lande. Museer og videnskabsmænd i hele verden sendte 
ham store samlinger til bearbejdelse, eller enkelte eksemplarer, som de 
bad ham bestemme, og hvor der var mulighed derfor, beholdt han 
dubletter for vort museum. I 2. afdelings tilgangsjournal stoder man 
ustandselig pâ echinodermer, som er tilsendt dr. Mortensen som gaver 
eller i bytte. Intet under, at vort museum, hvad echinodermer angâr, 
er et af de rigeste, ja for sopindsvinenes vedkommende vistnok det 
aller rigeste i verden. Ogsâ i indlânsprotokollen Ser man gang pâ gang: 
»Dr. Mortensen lànt til undersogelse ...«. De fremmede videnskabs
mænd vidste, at de trygt kunne lâne ham deres sjældenheder ; han skulle 
nok fà noget interessant ud af at undersoge dem.

Han nojedes dog ikke med at undersoge sit materiale; han holdt ogsâ 
orden pâ det, katalogiserede det og indordnede det i samlingerne, og 
det mâtte han i reglen gore selv ; assistance har der jo aldrig været ret 
meget af pâ museet. Sâlænge dr. Mortensen var 2. afdelings bestyrer,
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forte han ogsâ selv protokollerne meget omhyggeligt, og det skal siges 
til hans ros, at han ogsâ efter sin afgang som bestyrer samvittigheds- 
fuldt vedblev at forsyne sin efterfolger mêd aile oplysninger om tilgang 
og afgang til brug for journalerne.

Som afdelingens leder blandede han sig meget lidt i amanuensernes 
arbejde, men han var glad, nâr man kom og fortalte om det, og især 
nâr man sprugte ham til râds, og kom man med forslag om forandringer 
i samlingernes ordning eller opstilling, var han altid parat til at diskutere 
det. Hvor travlt han end havde med sit eget arbejde, gik man aldrig 
forgæves, nâr der var noget, man gerne ville taie med ham om.

Siden han trak sig tilbage fra studiesalen og biologisk kursus, beskæf- 
tigede dr. Mortensen sig ikke med regelmæssig undervisning ; men gen- 
nem personlig pâvirkning fik han megen indflydelse pâ adskillige af de 
unge zoologer. Nogle fâ, som valgte echinodermer til speciale, blev knyt- 
tet nær til ham i intimt samarbejde, kritisk og venligt vejledede han 
dem i deres studier og deltog i deres glæde over hver lille videnskabelig 
opdagelse. Men med sin omfattende viden og fremragende hukommelse 
var han en hjælp for mange andre, som kom til ham med deres pro- 
blemer.

Ved siden af echinodermerne havde dr. Mortensen ogsâ et andet 
speciale, nemlig ribbegoplerne, som han har skrevet fiere værdifulde af
handlinger om. Hans vigtigste indsats pâ dette omrâde var beskrivelsen 
af den mærkelige, fastsiddende ribbegople Tjalfiella tristania, som Ad. 
Jensen havde fundet pâ stilkene af Umbellula encrinus i Umanak 
Fjord i Gronland. Efter et par forelobige meddelelser i Naturhistorisk 
Forenings Videnskabelige Meddelelser (1910) og et par udenlandske 
tidsskrifter gav han en indgâende beskrivelse med mange anatomiske 
détailler i sin afhandling om ctenophorerne i Ingolf-Ekspeditionen 
(1912), og i Tjalfiellas bygning fandt han beviset for rigtigheden af den 
teori (Selenita & Lang 1881-82), at ribbegoplerne ikke er coelenterater, 
men er beslægtede med fladormene. Det bragte ham i diskussion med 
belgieren A. Kemna, men nu er der vist almindelig enighed om, at 
Mortensen havde ret.

Det mâ endnu nævnes, at dr. Mortensen tog megen del i de inter
nationale diskussioner om nomenclaturreglerne, og bl. a. tog han stærkt 
til orde imod den strenge gennemferelse af prioritetsreglen. Han ud- 
talte sig ofte med en vis foragt om disse regler og fol te sig ikke bundet af 
dem. Ikke desto mindre var det ham, vi andre altid mâtte henvende os
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til, nâr vi var i tvivl om et nomenclatur-sporgsmâl ; han var særdeles 
godt inde i den slags sporgsmâl og altid rede til at give den vejledning, 
man bad om.

Det langt overvejende hovedemne i dr. Mortensens videnskabelige 
livsgerning var dog studiet af echinodermerne og da især deres systema- 
tik, men ogsâ deres biologi og deres betydning for zoogeografien. I sin 
behandling af sopindsvinene fra den tyske sydpolar-ekspedition (1909) 
viste han, at der ikke er nærmere slægtskab melleni echinidefaunaerne 
ved Sydamerika, Sydafrika og New Zealand, og pâ grundlag heraf for- 
kastede han teorien om en tidligere kontinentalforbindelse melleni disse 
geografiske omrâder, og lignende sporgsmâl var han inde pâ i fiere af 
sine senere arbejder.

Grundlaget for hans behandling af echinidernes systematik var altid 
den omhyggelige beskrivelse af dyrene, bâde de voksne og larverne, og 
hvad der straks gor alle hans værker sâ umiddelbart tiltalende, er de 
mange vidunderlig skonne tegninger. Han var en fremragende tegner, 
og endnu i det sidste bind af hans store monografi er figurerne tegnede 
med den samme sikre og elegante hând som altid.

Larvernes betydning gik tidligt op for ham; hans disputats var om 
larver, og til hans hovedværker horer det pragtfulde store værk Studies 
of the development and larval forms of echinoderms, der udkom som 
selvstændig bog i 1921, og dens fortsættelser Contributions etc., I-IV, 
i Videnskabernes Selskabs Skrifter, 1931-38. Da han i 1899 begyndte 
pâ bearbejdelsen af Ingolf-ekspeditionens echinider, fandt han den hidtil 
foreliggende litteratur meget utilfredsstillende; han brugte et sâ stærkt 
udtryk som, at artsbeskrivelserne næsten kunne bringe en til fortviv- 
lelse, og det blev nodvendigt forst at studere dyrene selv uden hensyn 
til litteraturen. Det var i det forste bind (1903), og i det andet bind 
(1907) mâtte han bruge mange af de forste sider til at forsvare sig imod. 
et voldsomt angreb af den garnie echinide-forsker A. Agassiz. Morten
sens stærke fremhæven af pedicellariernes store betydning for syste- 
matiken blev i nogen grad misforstâet bâde af Agassiz og senere af 
andre forskere, der havde fàet den opfattelse, at Mortensen tillagde 
pedicellarierne en altovervejende, næsten enerâdende betydning, sâ det 
blev nodvendigt for ham at pâvise, og med rette, at det aldrig havde 
været hans mening. Det fremgâr da ogsâ af hans senere omfangsrige 
produktion, at netop aile bygningsforhold mâ tages i betragtning, og 
det er just derfor, at hans beskrivelser altid er sâ detaillerede.
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I ârenes lob kom der sâ en lang rsekke afhandlinger om echinodermer, 
men efterhânden koncentrerede dr. Mortensen sig mere og mere om 
sopindsvinene, og tanken om en monografi opstod hos ham. Han var 
klar over, at det ville blive et kæmpe-arbejde, men trods sin allerede 
fremrykkede alder tog han fat pâ det med sin sædvanlige energi og 
optimisme. Atter kom Carlsbergfondet ham til hjaelp, dels ved personlig 
stotte, som tillod ham at tage sin afsked fra museet, da han var 65, dels 
ved at pâtage sig alle omkostningerne ved værkets tilblivelse og tryk- 
ning. Forste bind udkom i 1928, og i de forste âr kom der jævnsides med 
monografien fiere andre afhandlinger, især bearbejdelse af materiale fra 
fremmede ekspeditioner; men han blev efterhânden klar over, at hvis 
han skulle nà at fâ monografien færdig, mâtte han lægge alt andet til 
side. Det blev et kæmpeværk, med beskrivelser af 1150 nulevende og de 
vigtigste af de hidtil kendte 8000 uddode arter; for de uddode former 
mâtte med for at bringe klarhed over hele grappens systematiske ud- 
vikling og oprindelse. Han gik ikke ud fra en forudfattet mening om 
klassifikationen, den ville han arbejde sig frem til under behandlingen 
af de enkelte ordener. Men sidste bind slutter med en oversigt over de re- 
sultater, hans undersogelser havde fort til. Dr. Mortensen havde regnet 
med, at værket ville blive pâ fern bind, men fiere af dem mâtte deles, 
sâ der blev ialt ni store bind tekst og syv bind tavler. Han har her sat 
sig selv og dansk zoologi et monument, som i en uoverskuelig fremtid 
vil danne grundlaget for al videnskabelig forskning pâ dette felt.

Da værket var færdigt fra hans hand, var han opfyldt af lykke over 
at have fâet lov til at arbejde med fuld arbejdskraft pâ et sâdant værk 
i næsten 30 àr, og nu skulle der tages fat pâ andre opgaver, som havde 
været lagt til side. Til museets ârsberetning for 1951 skrev han: Har 
derefter arbejdet med Ophiurerne fra Atlantide-ekspeditionen og fra 
B.A.N.Z.A.R. ekspeditionen og har, efter anmodning fra dr. Seymour 
Sewell, pâbegyndt bearbejdelsen af Echiniderne fra det Indiske Ocean 
til «Fauna of Indiae Sâ han havde ikke i sinde at give op endnu. Men 
kræfterne slog ikke til. '

Dansk zoologi og international forskning stàr i stor gæld til dr. Mor
tensen ; hans mange venner rundt om i verden og alle vi, som stod ham 
nær, tænker med vemod pâ, at han ikke mere skal færdes iblandt os, 
og vi vil mindes ham med beundring og taknemmelighed.
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