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Arne Nørrevang blev født i Fasterholt ved Herning
den 10. juli 1933, og da han døde den 17. juni 2013,
var der således kun tre uger til hans 80 års fødselsdag.
Arnes far var dansk, men han døde allerede,
da Arne var seks år gammel. Moderen var fra
Fuglafjørður på Færøerne, og det betød, at Arne tilbragte sine somre på Færøerne både før 2. Verdenskrig og igen i årene 1946-49. Her blev hans interesse
for Færøerne og deres fugle- og andet dyreliv vakt,
en interesse, der sikkert var medvirkende til, at han
bosatte sig permanent på øerne i 1983.
Arnes zoologiske interesseområde var især fuglefjeldsfugle og havbundens smådyr, hvilket viste
sig i hans videnskabelige arbejder, hvoraf en tredjedel har ophav i færøsk materiale. En samlet liste over
hans publikationer kan ses i The marine mollusca of
the Faroes, der udkom i 2005.
Arne Nørrevang publicerede sine første artikler
i DOFT allerede i 1950; en om Stor Præstekrave ved
Skanderborg Sø og en anden om Ornithologiske
iagttagelser fra Færøerne, og siden gik det slag i
slag. Arne var således en af de første til at analysere
ringmærkningsresultater af vadefugle, hvor mange
landes resultater blev sat sammen for at beskrive
forskellige bestandes trækveje og overvintringsområder (1955, 1959).
Nørrevang blev zoologisk kandidat i 1960, og i
1965 forsvarede han sin disputats om den marine
pølseorm Priapulus caudatus. Det blev en disputats,
der flyttede brikkerne i placeringen af invertebraterne i det zoologiske system.
Arne havde interesse for og følte vel også en
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forpligtelse til at formidle sin viden mere populært. Dette kom til udtryk i bøgerne Jeg ser på Fugle
(1959) og Jeg ser på insekter (1961) samt ikke mindst
som redaktør for 12-bindsværket Danmarks Natur
(1982). Arne var yderligere redaktør af DOFT i årene 1962-64 og medlem af DOFs hovedbestyrelse i
samme periode. Arne producerede tillige film for
både dansk og færøsk TV, såsom Fugle, får og fjelde,
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versitet siden 1961, blev Arne i 1983 ansat på Færøernes Naturhistorisk Museum. Her startede han Bio1 Faroes),
Far-projektet (Marine Benthic Fauna of the
som han ledede til 1997. Herunder fik han opbygget
et marint laboratorium i Kaldbak, Færøerne, og også
dette arbejde har givet stor respekt om Arne Nørre
vangs faglige indsats.
Blandt de mere administrative opgaver kan nævnes, at Arne var leder af Strødamudvalget i 1975-83,
rektor for Færøernes Universitet i 1998, hvor han
var blevet professor i 1995, indtil han blev emeritus
i 2000 fra universitetet, og at han en overgang var
leder af Færøernes Kunstmuseums bestyrelse.
Få zoologer har haft det held at få et dyr opkaldt
efter sig, men det lykkedes Arne med det marine
bjørnedyr Batillipes noerrevangi fra Nivå Bugt og
senere, hvor den marine snegleslægt Noerrevangia
var dediceret Arne.
Dorete Bloch og Reinhardt Møbjerg Kristensen

