
Tove Birkelund 
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Professor, dr. phil. Tove Birkelund, der var pro
fessor i historisk geologi ved Københavns Uni
versitet siden 1966, afgik ved døden den 24. juni 
1986 efter længere tids sygdom. 

Tove Birkelund blev født i Nordby, Fanø den 
28. november 1928 som datter af skoleinspektør 
Niels Birkelund og hustru Ellen, født Toftrup. 

Faderen var uddannet som karetmager og 
havde gennemrejst store dele af Europa, været 
på valsen, før han gennemførte sin læreruddan
nelse. Han var meget naturhistorieinteresseret og 
tog datteren Tove med på ekskursioner i naturen 
fra hun var ganske lille. Tove Birkelunds inter
esse for naturen og senere valg af geologien som 
studiefag kan føres tilbage til den påvirkning hun 
modtog fra faderen, som hun var nært knyttet til. 

Tove Birkelund blev student fra Esbjerg Stats-
Foto'et viser Tove Birkelund på en hovedfagsekskursion til Østtyskland og Polen sommeren 1968. 

skole i 1947 og påbegyndte umidelbart efter det 
naturhistoriske studium ved Københavns Univer
sitet. Hun blev cand. mag. med hovedfag i geo
logi i 1954, hendes specialeafhandling omhand
lede belemniter fra det øvre kridt i Danmark. 

Hendes valg af den historiske geologi og palæ
ontologien som arbejdsfelt kan dels tilskrives den 
ovennævnte stærke interesse for naturhistorien 
og specielt biologien, dels at hun i 1949 og 1952 
deltog i ekspeditioner til Nugssuaq i Vestgrøn
land, ledet af Professor Alfred Rosenkrantz. 
Dette arbejde resulterede i en afhandling om 
scaphiter fra Vestgrønland, der blev belønnet 
med universitetets guldmedalje i 1958, og senere 
i disputatsen fra 1965 om ammoniter fra øvre 
kridt i Vestgrønland. 

Allerede specialeafhandlingen, guldmedaljeaf-
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handlingen og disputatsen placerede Tove Birke
lund som en internationalt førende forsker inden 
for studiet af aflejringer og fossiler fra øvre kridt. 

Efter bestået embedseksamen blev Tove Birke
lund tilknyttet Mineralogisk-geologisk Institut og 
Mineralogisk Museum som fondslønnet viden
skabelig assistent. Hun blev i 1960 ansat som 
amanuensis, blev i 1963 udnævnt til afdelings
leder ved Museets stratigrafisk-phytopalæontolo-
giske afdeling, og blev i 1966 udnævnt til pro
fessor i historisk geologi. I 1967 blev det da
værende institut og museum opdelt i fire institut
ter og Mineralogisk Museum. Tove Birkelund 
blev bestyrer for Institut for Historisk Geologi og 
Palæontologi og beklædte denne post til styrelses
lovens indførelse, hvorefter bestyrerhvervet blev 
varetaget på skift af instituttets videnskabelige 
medarbejdere. Tove Birkelund indførte iøvrigt 
en »demokratisk« styreform ved sit institut, før 
styrelsesloven påbød det. 

Tove Birkelund var medlem af fakultetet til sty
relsesloven trådte i kraft. Hun har derefter ikke 
været medlem af universitets styrende organer, 
ud over institutråd og centralinstitutbestyrelsen 
ved Geologisk Centralinstitut. 

Tove Birkelund har spillet en ledende rolle ved 
udbygningen af Geologisk Centralinstitut, først 
ved overtagelsen af hele Øster Voldgade 5-7 ef
ter kemikernes udflytning og siden ved den grad
vise overflytning til Øster Voldgade 10. Hun har 
derudover haft afgørende indflydelse på udform
ningen af den nye studieplan i 1960 og på de se
nere revisioner af denne. Hun har i det hele taget 
været en central skikkelse ikke blot ved Geolo
gisk Centralinstitut, men også inden for dansk ge
ologi, hvilket vil blive yderligere beskrevet i om
talen af hendes virksomhed som forsker og uni
versitetslærer. 

Tove Birkelunds første interesseområde inden for 
palæontologien var belemniter og ammoniter, to 
uddøde grupper af blæksprutter, og disses strati
grafiske, palæogeografiske og palæoøkologiske 
forhold. I 1956 beskrev hun en lille, men be
tydningsfuld belemnitfauna fra Øvre Kridt i Vest
grønland. Arbejdet er meget omhyggeligt, og be-
lemnitfaunaen fra Vestgrønland sammenlignes 
med faunaer fra Europa og Nordamerika. Hun 
viste, at denne belemnitfauna havde affinitet til 
begge områders faunaer. Samme år publicerede 
hun sammen med H. Wienberg Rasmussen et 

mindre arbejde over belemnitnomenklatur og 
biostratigrafiske zonenavne i Øvre Kridt. Det 
blev blandt andet vist, at belemniter tidligere 
henført til slægten Belemnitella ikke havde et lov
ligt slægtsnavn. For at stabilisere den zoologiske 
nomenklatur blev det foreslået at vælge en neo-
type for Belemnitella mucronata. 

Fra 1957 foreligger arbejdet »Upper Cretace
ous belemnites from Denmark«. I dette arbejde 
beskrives belemniterne fra Cenomanien-Santo-
nien fra Bornholm og belemniterne fra Maa-
strichtien skrivekridtet på Møns Klint, Stevns 
Klint og i Jylland. De detaljerede systematiske 
beskrivelser inkluderer biometriske analyser af 
nærtstående arter. Belemniternes biostratigrafi 
diskuteres på basis af vesteuropæisk og russisk lit
teratur. Korrelationen af den franske etageindde
ling og den nordtysk/baltiske zoneinddeling dis
kuteres kritisk. Dette arbejde var i en lang pe
riode et af hovedværkerne inden for den nord
europæiske Øvre Kridt stratigrafi. 

Tove Birkelund begyndte derefter at arbejde 
med ammoniter og i 1958 modtog hun Køben
havns Universitets guldmedalje for en afhandling 
om slægten Scaphites fra Vestgrønland. Dette ar
bejde førte frem til disputatsen fra 1965 »Ammo
nites from the Upper Cretaceous of West Green
land«, hvori hun beskrev den rige ammonitfauna 
fra Nugussuaq og Svartenhuk. Der beskrives ialt 
31 arter, hvoraf 14 er nye. Beskrivelserne er me
get detaljerede, og i de tilfælde, hvor materialet 
er tilstrækkeligt stort, undersøges arternes varia
tionsbredde og deres ontogeni. Der foretages en 
meget grundig diskussion af fylogeni og systema
tik inden for slægten Scaphites og underslægterne 
Scaphites, Clioscaphites, Hoploscaphites og Dis-
coscaphites. Ammonitfaunaen fra Vestgrønland 
sammenlignes med ammonitfaunaer fra Nord
amerika og Europa. I perioden Øvre Turonien-
Nedre Campanien udviser arterne fra Vestgrøn
land stor lighed med de nordamerikanske arter. I 
Øvre Campanien er der faunalighed med Eu
ropa, mens der i Maastrichtien igen er faunalig
hed med Nordamerika. Der må derfor ifølge 
Tove Birkelund i lange perioder i Øvre Kridt 
have været forbindelse fra Vestgrønland over det 
Arktiske Bassin til Nordamerika. Dette palæo-
biogeografiske udbredelsesmønster fik i begyn
delsen af 1970'erne fornyet interesse, idet ud
bredelsesmønstre af forskellige dyregrupper nu 
blev studeret i lyset af den pladetektoniske teori. 
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Ammoniterne fra Vestgrønland er meget vel
bevarede, og skallerne har ofte både det indre 
perlemorslag og det ydre porcelænslag bevaret. 
Tove Birkelund begyndte derfor så tidligt som i 
1967, i samarbejde med H. J. Hansen, at under
søge ammoniternes skalstrukturer ved hjælp af 
transmissions-elektronmikroskopet og senere 
med scanning-elektronmikroskopet. 11967 publi
cerede hun en foreløbig notits, og i 1974 publi
cerede de et større arbejde »Shell ultrastructures 
of some Maastrichtian Ammonoidea and Coleoi-
dea and their taxonomic implications«. Tove Bir
kelund gav i 1981 en oversigt over skalstrukturen 
hos ammoniter fra Palæozoikum og Mesozoikum 
i forbindelse med et ammonitmøde i England. 
Hun var en af pionererne inden for elektron
mikroskopiske studier af skalstrukturer. Hendes 
studier kan opfattes som en videreførelse af den 
danske mineralog, professor O. B. Bøggilds klas
siske skalstrukturstudier fra 1930. 

Tove Birkelund mistede aldrig interessen for 
Øvre Kridt ammoniter, selv efter at hun i slut
ningen af 1980'erne påbegyndte undersøgelser af 
de rige faunaer fra Jura-Nedre Kridt i Østgrøn
land. Hun fremlagde f.eks. en oversigt over de 
danske skrivekridt ammoniter i symposiebindet 
»Cretaceous-Tertiary Boundary events. I. The 
Maastrichtian and Danian of Denmark«, og fort
satte arbejdet med ammoniterne fra skrivekridt
et, et arbejde, der blev næsten fuldført, og som 
vil blive publiceret posthumt ved Dr. W. J. Ken
nedy, Oxford. I 1982 beskrev hun, efter anmod
ning fra Prof. F. Schmid, Hannover, Maastrich-
tien ammoniterne fra Hemmoor i Nordtyskland. 

Året inden hun i 1966 udnævntes til professor, 
deltog Tove Birkelund i et symposium i Greifs-
wald om Øvre Kridt stratigrafi og palæontologi. 
Ved dette møde og på en efterfølgende ekskur
sion til Riigen demonstrerede en forskergruppe 
fra universitetet i Greifswald, DDR, resultaterne 
af et meget spændende projekt om skrivekridt
lagene på Riigen. Ved at udvikle nogle helt nye 
prøveoparbejdnings- og slemmeteknikker var det 
lykkedes at adskille skrivekridtet i dets bestand
dele: meget fint coccolithslam med en kornstør
relse på nogle få my og utrolige mængder af op til 
nogle få mm store kalkskaller af en lang række in-
vertebrater. Disse små invertebratskaller af mus
linger, rørorme, kalksvampe, bryozoer, brachio-
poder osv. var tidligere næsten ukendte, og en 

helt ny økologisk verden åbnede sig for palæon
tologers øjne. Tove Birkelund kom stærkt inspi
reret tilbage fra symposiet, og i løbet af relativ 
kort tid var et tilsvarende dansk projekt sat på 
skinner, støttet af Carlsbergfondet. 

Undersøgelserne blev indledt i samarbejde 
med et par kolleger, og en række specialestu
derende blev tilknyttet projektet. Da Tove Birke
lund blev professor i 1966 fik det en central plads 
i hendes nydannede institut. I slutningen af 
60'erne og begyndelsen af 70'erne resulterede 
Kridtprojektet således i en række specialeafhand
linger, en guldmedaljeafhandling og tre licentiat
afhandlinger samtidig med bidrag fra flere af in
stituttets videnskabelige medarbejdere. Disse år 
repræsenterer nok også en af Tove Birkelunds 
mest frodige perioder som igangsætter og vejle
der, og ikke mindst som en meget tålmodig og 
konstruktiv tilhører til de studerendes forslag og 
ideer. I hendes senere år betød et stærkt stigende 
arbejdspres i forskningspolitiske organer, at den 
nære daglige kontakt med specialestuderende, 
stipendiater og andre yngre medarbejdere blev 
stadigt vanskeligere at opretholde. 

Kridtprojektet afsluttedes i begyndelsen af 
70'erne, men fandt sin naturlige fortsættelse i to 
af Tove Birkelunds væsentligste videnskabelige 
indsatser. I 1976 blev hun udpeget af IUGS (the 
International Union of Geological Sciences) til at 
forestå reorganiseringen af »Subcommission on 
Cretaceous Stratigraphy«. Dette blev gjort ved et 
velplanlagt møde i København af en international 
ad hoc gruppe, og i 1977 påbegyndte en ny, effek
tivt arbejdende subkommission sit arbejde med 
Tove Birkelund som formand. 

Subkommissionens vigtigste aktiviteter var af
holdelsen af to meget succesfulde internationale 
symposier i København. Det første fandt sted i 
1979 og emnet var »Cretaceous-Tertiary boun
dary events«. Kridt-Tertiær grænsen er en meget 
vigtig grænse i det geologiske tidsskema og type
lokaliteten ligger i Danmark, nærmere betegnet 
på Stevns Klint. Det ældste Tertiære tidsafsnit, 
Danien, er ligeledet opkaldt efter Danmark, hvor 
lag fra denne periode er vidt udbredte. 

Tove Birkelund havde oprindelig forestillet sig, 
at symposiet skulle indgå som en af Københavns 
Universitets 500 års jubilæums-aktiviteter. Men 
universitetsledelsen mente, at hvad der skulle 
vise sig at blive en af de vigtigste faglige be
givenheder i geologien i de sidste 10 år, var alt for 
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specielt til at findes værdigt som jubilæumssym
posium. Ved symposiet præsenterede Walter Al
varez (Berkeley) for første gang den revolutio
nerende hypotese, at den masseuddøen, jordens 
dyreliv blev udsat for ved Tertiær-grænsen, var 
resultat af nedslaget af en kæmpemeteor. De to 
symposiebind dannede udgangspunkt for de føl
gende års intense diskussioner om hypoteser mel
lem palæontologer, evolutionsteoretikere, geo-
kemikere, astronomer og astrofysikere. 

Tove Birkelund deltog selv med liv og sjæl i de
batten og holdt en række inviterede foredrag ved 
de vigtigste internationale møder om emnet. I 
1984 skrev hun en bredere, mere alment orien
teret, artikel om emnet masseuddøen til Natu
rens Verden. Her blev diskussionen om Kridt-
Tertiær grænsen set i sammenhæng med andre til
fælde af masseuddøen i jordens historie, og nyere 
ideer om betydningen af pludselige, voldsomme 
hændelser i jordens historie blev grundigt belyst. 
Det er nok et karakteristisk træk ved Tove Birke
lund, at hun i den slags diskussioner ret konse
kvent valgte et forsigtigt, »gradualistisk« og til ti
der næsten pragmatisk synspunkt, også i de til
fælde, hvor andre forskere foretrak mere usæd
vanlige, drastiske tolkninger. Uortodokse, pro
vokerende og kontroversielle hypoteser var 
bestemt ikke hendes livret. 

Det andet symposium, der udsprang af hendes 
formandsskab for Kridt subkommissionen og 
blev afholdt i 1982, var et egentligt specialist-
møde og markerede samtidig afslutningen og 
konklusionen af subkommissionens arbejde. Em
net var »Cretaceous stage boundaries« og sympo
siets resultater beskrives bedst med et citat fra en 
»editorial« af de to redaktører af tidsskriftet 
»Cretaceous Research«. 

"It gathered, under one roof with many of the 
worlds leading figures in the field og Cretace
ous research present. There were, during the 
week, papers presented on nearly every aspect 
of palaeontology, biostratigraphy and litho-
stratigraphy. Palaeoecology, provincialism, eu-
stacy, and palaeomagnetism were also discus
sed, together with new views on the Cretace
ous time scale. The organizers, professor Tove 
Birkelund, ... are to be congratulated on kee
ping the symposium on course, marshalling a 
team of Session Chairmen, who were given ex
act instructions on what the lectures, and the 
lecturers, were supposed to be discussing. 

Many of the sessions were extremely lively, 
especially those discussing the precise location 
of Stage boundaries. In the final analysis the 
Symposium produced a series of firm recom
mendations, some of which are pragmatic, 
some of which will probably stand up to scru
tiny, and others that everyone accepted as re
quiring further work. Most participants joined 
in the spirit of this approach and the meeting 
was, for many, the highlight of the year.« 

Nogle få år efter starten af Kridtprojektet på
begyndte Tove Birkelund sit andet hovedprojekt, 
der vedrørte Østgrønland. Det indledtes i 1967 
med en lille ekspedition, der talte flere inter
nationale eksperter, til den klassiske typelokali
tet for Perm-Trias grænsen ved Kap Stosch i Øst
grønland. En af deltagerne, en hovedfagsstude
rende ved navn Lone Malmros, skulle have påbe
gyndt sit specialeprojekt på dette emne. Arbej
det blev imidlertid ikke afsluttet på grund af 
Lone Malmros alt for tidlige død ved en ulykke -
et tragisk dødsfald, som Tove Birkelund tog sig 
meget nær. 

Østgrønlandsprojektet udførtes i samarbejde 
med Grønlands Geologiske Undersøgelse og dre
jede sig om den geologiske kortlægning af et stort 
område i det centrale Østgrønland, Jameson 
Land. Selve kortlægningen, der fandt sted i årene 
1968-1971, efterfulgtes af mere detaljerede stu
dier, hvor også andre områder blev inddraget. 
Projektet led især i de første år under det lidt 
uheldige, at deltagerne stort set var de samme, 
som var involveret i Kridtprojektet. 

Tove Birkelunds egne studier koncentreredes 
hurtigt om lag fra Mellem Jura i Jameson Land 
og Øvre Jura i Milne Land. Disse lag er verdens
berømte på grund af deres rigdom på ammoniter, 
hendes speciale siden guldmedaljeafhandlingen. 
Ammoniternes slægskabsforhold og stratigrafiske 
optræden blev beskrevet i detaljer i en række 
nøgleafhandlinger forfattet i samarbejde med J. 
H. Callomon (University of London). Hoved
resultatet af disse studier er, at Mellem-Øvre 
Jura lagserien i Østgrønland idag er accepteret 
som den internationale standard for biostratigra-
fisk datering på den nordlige halvkugle fra Si
birien over Svalbard og Nordsøen til Canada og 
Alaska. 

I sine sidste år blev Tove Birkelund stærkt op-
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taget af nye ammonit-faunaer hjembragt fra 
GGU's ekspeditioner til det nordøstligste Grøn
land. Hun nåede knap et år før sin død at deltage 
i en Carlsberg Fond- og SNF-støttet ekspedition 
til området for selv at deltage i indsamlingen af 
yderligere fossilmateriale. 

Foreløbige resultater fra denne biogeografisk 
meget vigtige region tyder på, at Tove Birkelund 
her var tæt på for tredie gang at markere sig med 
helt afgørende forskning på grønlandsk ammonit-
materiale. I denne forbindelse er det tydeligt, at 
hendes Grønlandsarbejder afspejler de samme 
karaktertræk, der kendetegnede hendes holdning 
til Kridt-Tertiær grænsediskussionen. Hendes vig
tigste arbejder er de grundige, meget kompetente 
faunabeskrivelser og biostratigrafiske analyser. 

Tove Birkelund var efter sine mange somres 
Grønlandsstudier en rutineret feltgeolog, der var 
fortrolig med alle aspekter af lejrlivet. Hendes 
rolige, venlige og som regel meget lattermilde 
væsen fik ofte tingene til at glide, hvadenten det 
var vejrguderne, ekspeditionsledelsen, kolle
gerne eller geologien, der ikke ville makke ret. 
Det kan derfor nævnes som et lille kuriosum, at 
hun var totalt blottet for stedsans. Da det var en 
»egenskab« hun holdt godt skjult, var det i flere 
tilfælde mere held end forstand, at hun og hendes 
uskyldige assistent eller kollega nåede velbe
holdne tilbage til lejren efter at være faret vild i 
tåge eller sne. 

Skønt Grønland stod hendes hjerte nærmest 
som forsker, udstrakte hun efterhånden sine stu
dier til andre områder omkring Nordatlanten. 
Hun beskrev således ammoniter fra Jura og Kridt 
aflejringer på den lille ø Andøy i Lofoten og fra 
boringer i Nordsøen. Et forskningsprojekt, der 
omhandlede sorte skifre fra Sydenglands Øvre 
Jura blev gennemført i samarbejde med flere kol
leger. Disse skifre har deres paralleller i Østgrøn
land og er kildebjergart for Nordsøolien. 

Tove Birkelund blev tidligt kendt i den inter
nationale geologiske verden og har beklædt en 
række tillidshverv på højt plan i internationale 
organisationer, komitéer, osv. Hun har været på 
langvarige studieophold i mange lande, ofte som 
resultat af invitation og i mange tilfælde kombi
neret med feltstudier. Her skal især peges på så
danne kombinerede studieophold i USA, Ca
nada, Storbritannien, Vesttyskland, Holland, 
Belgien, Polen, USSR og Kina. Hun har ved tal
rige lejligheder været indbudt som gæsteforelæser 

og som 'invited speaker' ved kongresser og sym
posier. 

Tove Birkelund var som nævnt formand for den 
internationale geologiske unions Subcommission 
on Cretaceous Stratigraphy 1975-1984 og med
lem af Editorial Board of Cretaceous Research 
1980-1984. Hun deltog i evalueringen af historisk 
geologi og palæontologi i Sverige for det svenske 
forskningsråd i 1980 og var medlem af flere be
dømmelsesudvalg vedrørende professorater i 
Norge og Sverige. 

Tove Birkelund har beklædt mange tillidshverv 
inden for forskningen og dertil knyttede områ
der. Hun var medlem af Statens Naturvidenska
belige Forskningsråd 1970-79, formand for 
Dansk Geologisk Forening 1969-71, medlem af 
Videnskabernes Selskab siden 1971, af Carls
bergfondets direktion og dermed også af De For
enede Bryggeriers bestyrelse siden 1978, og hun 
var formand for Planlægningsrådet for Forsknin
gen 1981-84. I tilknytning til sidstnævnte hverv 
var hun medlem af en lang række udvalg og ko
miteer som f.eks. det nordiske forskningspoliti
ske råd (næstformand), det rådgivende energi
forskningsudvalg og koordineringsudvalget un
der DVU. 

I forbindelse med medlemskabet af SNF var 
hun bl.a. medlem af Nordisk publiceringsnævn, 
dansk komité for hydrologi og Kommissionen for 
videnskabelige undersøgelser i Grønland. 

Hun var formand for styregruppen vedrørende 
geologisk forskning og kortlægning med henblik 
på olie-gas eftersøgning i Grønland under Ener
giministeriets forskningsprogram 1979-81 og 
medlem af styregruppen for olie- og gasefter
forskning under energiforskningsprogrammet si
den 1981. 

Tove Birkelund var medlem af det faglige 
landsudvalg for naturvidenskaberne, FLUNA, 
1980-81 og formand for dets geologiudvalg, der 
afgav betænkning i 1981. Hun var formand for 
Kvinderegensens bestyrelse 1974-82 og bidrog 
stærkt til den sanering af kollegiets økonomi, der 
sikrede dets fremtidige eksistens. Hun var med
lem af bestyrelsen for Politikens fond siden 1975 
og fik tildelt en pris fra Gad-fondet 1966 og Tagea 
Brandts rejselegat 1969. 

Tove Birkelund blev i 1954 gift med cand. mag. 
Svend Andersen, der var direktør for Zoologisk 
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Have 1956-1969 og siden 1980 rektor for Vallens
bæk amtsgymnasium. Der er to sønner i ægte
skabet, Peter og Svend. 

Tove Birkelund var i mere end to decennier en 
central skikkelse i dansk geologi og inden for 
dansk forskning i det hele taget. Det der karak
teriserede hendes indsats var ud over stor faglig 
dygtighed, engagement og indsigt, en utrolig flid 
og arbejdskapacitet kombineret med retlinethed 
og loyalitet i alle forhold og en viljefasthed, der 
grænsede til stædighed. Man lyttede med respekt 
til hende, selv når man ikke var enig. 

Disse gode egenskaber udfoldedes i fuld 
blomst under hendes formandsperiode i PRR 
Under hendes lederskab blev planredegørelsen 
for forskningen udarbejdet. At denne overhove
det blev til og fremtrådte som et brugbart forsk
ningspolitisk redskab kan i høj grad tilskrives 
Tove Birkelunds personlige indsats. De mange 
gennemarbejdede forslag, som planredegørelsen 
indeholder, er i årene efter at redegørelsen blev 
afleveret til undervisningsministeren ved at blive 
realiseret som led i regeringens handlingsplan for 
forskningen. Et andet væsentligt resultat af for
mandsperioden i PRF er apparaturplanen. 
Endnu et resultat var den af PRF foretagne eva
luering af forskningen på RUC. Tove Birkelund 
måtte udfolde stor diplomatisk kunst før det lyk
kedes at få et nogenlunde acceptabelt dokument 
ud af denne manøvre. 

Et andet arbejdsfelt som må fremhæves er 
Tove Birkelunds indsats rettet mod at opbygge 
oliegeologisk forskning og uddannelse i Dan
mark. Hun gjorde det gennem sin forskning, 
både i Grønland og Nordsøen, gennem medlems
kab af SNF og af flere af Energiministeriets ud
valg og styregrupper, gennem formandsskabet i 
FLUNAs geologiudvalg og gennem flere helt 
personlige initiativer. 

Tove Birkelund prægede med sin markante 
personlighed alt, hvad hun beskæftigede sig med. 
Alligevel havde hun en særlig evne til at sætte sin 
egen person i baggrunden. Det var helt i over
ensstemmelse hermed, at hun formåede at holde 
skjult for alle, bortset fra de allernærmeste, at 
hun siden 1979 var ramt af en alvorlig sygdom. 
Hun måtte gennem flere operationer og pine
fulde behandlinger, men gennemførte dette med 
et minimum af sygedage. 

Det sidste år var beundringsværdigt. Hun gen

nemgik i mange måneder en intensiv behandling, 
men kunne i pauser i denne foretage rejser til 
bl.a. USA og England. Efter afslutning af be
handlingen var hun deltager i en ekspedition til 
Nordøstgrønland i sommeren 1985, et af de van
skeligste områder at arbejde i overhovedet, og i 
efteråret 1985 var hun på kombineret forelæs
nings- og forskningsrejse til Kina, der blandt an
det bestod i feltarbejde i Tibet i mere end 5000 
meters højde. 

Efter hjemkomsten fra Kina stod det klart, at 
sygdommen havde nået en afgørende fase. Hun 
lagde nu ikke længere skjul på sygdommen, men 
søgte i et samarbejde med danske og udenland
ske kolleger at færdiggøre en række forsknings
opgaver samt at aflevere sit store videnskabelige 
materiale, så forskningen kunne videreføres. 
Hun oplevede med tilfredshed at se disse opgaver 
realiseret trods sygdommens stærke greb. Den 
20. juni, fire dage før sin død, deltog hun, da me
get svag, i et møde i Carlsbergfondets direktion, 
og hun modtog en kinesisk kollega den 22. juni. 

Det var imponerende at opleve hende i hendes 
velmagtsdage, men ikke mindre imponerende at 
følge den styrke og værdighed, der prægede hen
des sidste måneder og dage. 

Dansk og international videnskab ærede hen
des minde ved et symposium arrangeret af Palæ
ontologisk klub i København den 21. november 
1986. 

Walter Kegel Christensen 
Finn Surlyk 

Henning Sørensen 
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