
 

Lysende blæksprutter, fisk med store munde - og andre 
dybhavsvæsner fra Nordatlanten 

- Hvad har det med biblioteker at gøre? 
 
Tre biologistuderende, som siden 2009 har arbejdet som studentermedhjælpere på det grønlandsk 
forskningsskib Paamiut med undersøgelser på den grønlandske/nordatlantiske kontinentalsokkel, har i stor 
stil fotograferet alle de dyr, de er oplevet på deres ugelange togter.  
 
Udstilling 
Det er der kommet en fremragende udstilling ud af med næsten 150 unikke billeder, og den kan ses på 
Hjørring Bibliotek indtil fredag 28. marts sammen med en film fra deres ture. Allerede efter ganske få dage 
har udstilling vist sig at have stor fascinationskraft for både børn, unge og voksne af alle slags. 
 
Hjemmeside 
Sammen har de også lavet en hjemmeside for Deep Sea Creatures of the North Atlantic (DESCNA) 
www.descna.com, som de har kaldt deres formidlingsarbejde. Her kan man læse mere om projektet og se en 
samling af billeder af fisk, krebsdyr, blæksprutter, fugle og hvaler, som alle er set på eller fra skibet. Specielt 
er billederne af fisk, blæksprutter og krebsdyr helt unikke, da ingen andre har fotograferet dybhavsvæsner på 
den måde eller i det omfang.  
 
Forskning og formidling 
De 3 unge forskere indledte perioden med udstillingen på Hjørring Bibliotek med at holde foredrag om deres 
arbejde og billederne for en lille flok, der siden har virket som ambassadører for udstillingen. Biologernes 
fortællinger om de forunderlige væsner fascinerede deltagerne både pga. deres engagerede og vidende 
formidling, pga. historierne om dyrene og deres levevis og pga. de ualmindeligt flotte fotos. 
 
Netop i dette krydsfelt mellem forskning, formidling og unge forskere har vi på Hjørring Bibliotek set en 
opgave, som vi gerne vil bidrage til at udfylde, og som passer fint ind i bibliotekernes kerneydelser. Vi håber 
derfor, at rigtigt mange vil se udstillingen, og at også andre biblioteker vil tage kontakt til DESCNA for at 
aftale en udstilling og et foredrag. Begge dele kan varmt anbefales. 
 
Foruden at være formidabel formidling af det biologiske indhold er udstillingen en grafisk og fototeknisk flot 
oplevelse, som alene af den grund vil interesse og inspirere en del. 
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Om DESCNA:  
DESCNA består af Martin Nielsen, Julius Nielsen og Peter Frandsen. Martin er ved at forberede sit speciale, 
men Julius og Peter er blevet ph.d.-studerende.   
 
Hjemmesiden hedder www.descna.com  
 
DESCNA udforsker i ord og billeder en verden, der er ukendt for langt de fleste: verden 1000 meter nede i 
vandet. Selv om denne dybhavsverden rummer den største mængde dyr i verden, er livsprocesserne ret 
ukendte. Livet har udviklet sig under fysiske betingelser, der er markant anderledes end til lands, og de 
forskellige organismers funktioner kunne give forestillinger om, hvordan livet på andre planeter kunne være. 
Mangel på næring er ret almindeligt så dybt nede, så livsformerne har tilpasset sig til at være effektive i 
jagten på føde og næring og samtidig til at undgå selv at blive bytte for andre. 

 


