Personalia
JØRGEN JØRGENSEN

Ved overlærer JØRGEN JØRGENSENS død 20. februar 1970, kort tid efter hans 75 års fødselsdag,
har dansk ornithologi mistet en kendt skikkelse.
JØRGEN JØRGENSEN var landmand og landbrugskonsulent og gik først i tyverne ind i stillingen
som vandrelærer i Sydslesvig, først fra Flensborg,
senere med Slesvig som hovedsæde. Allerede inden han begyndte denne virksomhed havde han
som ivrig ornitholog her i tidsskriftet fortalt om
fuglelivet på Amager, hvor der dengang ikke færdedes mange ornithologer (se D.0.F.T. 16, 1922,
p. 92). Senere har han bl.a. fortalt om Bjergvipsstjerten ved Slesvig (D.0.F.T. 37, 1943, p. 132)
og om Sortandens trækforhold (D.O.F.T. 35,
1941, p. 137). Denne sidste afhandling var på
mange måder betydningsfuld, bl.a. ved at vise
hen til en forståelse af Sortandens fældningstræk.
Også en del mindre meddelelser var JØRGEN JøRGENSEN forfatter til, og deltog i det hele taget
med levende interesse i den danske ornithologiske
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virksomhed. Han øvede som vandrelærer i Sydslesvig en idealistisk national gerning, idet han
med danske bøger og blade drog fra hjem til
hjem over hele Sydslesvig og underviste børn og
unge i det danske sprog og udbredte kendskabet
til den danske kultur. Derved modnede han jordbunden for oprettelsen af danske skoler i området, ligesom han i den nazistiske tid blev det
samlende midtpunkt for den efterhånden fremvoksende danskhed, og var også skyld i, at den
nationale tilkendegivelse i 1945 var så udbredt
som den var. Han havde mange hverv i Sydslesvig
og var hædret med ridderkorset af Dannebrog og
fortjenstmedaljen i sølv. Han var til det sidste
aktiv i det kulturelt-nationale arbejde, og ved hans
bortgang hylder vi ikke blot den kendte fugleforsker, men også den gode danske mand, hvis virke
overalt var højt påskønnet, også i tyske kredse,
idet han stedse arbejdede uden brod i forsoningens ånd.
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DEMENTJEV

1898-1969
Den 14. april i år døde professor GEORGIJ PETROVITCH DEMENTJEV, D.O.F.'s eneste russiske æresmedlem.
DEMENTJEVS død er et stort tab for såvel russisk som international ornithologi. Han fødtes i
1898, og efter endt uddannelse begyndte han sin
videnskabelige karriere i 1931 som bestyrer af
ornithologisk afdeling ved Moskva Universitets
Zoologiske Museum, knyttedes 1934 til Universitetets Zoologiske Institut, og i 1936 tituleredes
han doctor biologiae, for i 1941 at blive udnævnt
til professor i zoologi ved Universitetets Biologiske Fakultet.
Et af DEMENTJEVS tidligere højdepunkter var et
i årene 1934-41, i samarbejde med S. A. BuRTULIN, udarbejdet 5-binds bestemmelsesværk for fugle. En fransk ren systematisk udgave »Systema
avium rossicarum« (1935 og 1958), udgav DEMENTJEV alene, og værket havde den største betydning for ornithologisk udvikling i Rusland og
i hele den palaearktiske region. Det var forløberen til 6-binds-værk »Sovjetunionens Fugle«, der i
samarbejde med en række kendte russiske orni-

thologer, især N. A. GLADKOV, udkom i Moskva
1951-1954, og siden er oversat til tysk og engelsk, som standardværket for alle palaearktiske
faunister.
Værkets tilblivelse skyldes ikke mindst DEMENTJEVS væld af faunistiske undersøgelser, især
har han arbejdet i Mellemasien, i Turkmenien,
og udgivet en bog om fuglefaunaen i disse områder. Han har endvidere bearbejdet indsamlinger
fra Kanin-halvøen, Pechora-egnen og fra Kolymalandet.
Endelig har DEMENTJEV haft betydning som
lærer og leder, og har i akademi-serien »Zoologiske Håndboger« udgivet lærebogen »Ornithologia«, som kan sidestilles med Stresemanns kendte
håndbog.
DEMENTJEV virkede også i de senere år i naturfredningsorganisationer, og summen af hans virke
og publikationer placerede ham som værdig arvtager efter sådanne navne som MENZBIER, SusKIN
og BuRTULIN. Han var desuden en charmerende,
god og hjælpsom kollega.
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