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Nogle iagttagelser af Hortulan
(Emberiza hortulana L.)

1960.
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ved Kisserup sø, Tuse Næs (ERIK KRAMSHØJ, JoHN SPEICH)
ved Gundsømagle sø (VALENTINUSSEN)
Knudshoved, Siælland (CARSTEN MuRMANN)
på Saltholm (K. FnEISLEBEN
Knudshoved, Sjælland (BJØHN CHRISTOPHERSEN, KAJ og
IDA NIELSEN, HEii.STED PEDERSEN)
på Saltholm (JoHN ANDEHSEN, PELLE
ANDERSEN-1-IARILD)
på Læsø (E. HALKIER)
på Sydvestpynten, Amager (STEEN CHRISTENSEN)
ved Kongelunden (de samme?) (STEEN CHRISTENSEN)
på Hesselø (FLEMMING INGSTRUP) se rapporten fra Hesselø
ved Munkholmsbroen (ERIK KRAMSHØJ)

Personalia
SYLVESTER MATHIAS SAXTORPH
* 8. AUGUST 1890 t 28. JANUAR 1963
SAXTORPH var en personlighed fra D. 0. F.s
tidlige år. Han var proprietærsøn fra Tjæreby
vest for Hillerød, hvor han blev student 1911.
Han var en tid ved gartneri, men helligede sig
iøvrigt snart det medicinske studium, som han
afsluttede sommeren 1919. Umiddelbart herefter blev han ansat på Sanatoriet ved Nakkebøllef jord hos 0. HELMS, august 1919 som
kandidat og fra april 1920 som reservelæge.
Under opholdet her blev han gift med ASLAUG
MARIE HINRICHSEN, som maj 1923 fulgte ham
til Jakobshavn og var ham en uvurderlig kammerat og arbejdsf ælle under mange grønlandsår; hun døde i Godthåb 1942, hvortil SAXTORP
var flyttet året før for i samarbejde med administrationen i krigsårene at lede det grønlandske sundhedsvæsen. Han gik af som kredslæge i Grønland 1947 og blev fra 1948 medicinalkonsulent i Grønlands Styrelse med bolig
i København.
SAXTORPH's ornithologiske virke faldt helt og
holdent i de unge år. Han blev medlem af
D. 0. F. 1908 og var dengang en ivrig deltager
i den virksomhed, som "Ornithologia-gruppen"
udfoldede. I årene 1908-1922 leverede han en
del bidrag til D. 0. F. T. om Hejrer, Råger, Silkehaler, Sanglærker, Kvækerfinker og Ringkøbing Fjord m.v. 1917-1919 var han både sekretær og kasserer i D. 0. F .s styrelse; men

disse hverv sagde han fra sig, da han var blevet
læge og flyttede til Sydfyn.
Da han var rejst til Grønland, blev han optaget af andre ting, og vedrørende disse forhold
kan henvises til nekrolog af MIKAEL GAM
(Ugeskr. Læger, 125, p. 271-272). Han glemte
ikke sin gamle kærlighed til fuglene; men det
var umuligt at få ham til at give en fremstilling af ornithologisk art fra Vestgrønland, som
han dog kendte så godt. Jeg husker således et
træk fra 1930erne, da SAXTORPH under en orlov
i Danmark var med på en ekskursion til Saltholm. Den daværende redaktør af D. 0. F. T.
bad ham om at skrive en eller anden beretning
til tidsskriftet; men svaret blev et kategorisk afslag. Ud over en Brushane fra Upernavik 1925,
som han sendte ned til SCHIØLER (SALOMONSEN,
Medd. Grønland, 93 :6, p. 9, 1935) har det faktisk ikke været muligt at finde særlige spor af
ornithologisk virksomhed i hans mangeårige
grønlandsophold. Men han holdt af D. 0. F.,
og 50-års jubilæet i efteråret 1956 deltog han i
med iver; han var hyggelig som altid før. I sirn~
sidste år viste han sig sjældent. Hans gamle
venner, specielt PouL JESPERSEN og ÅGE VEDEL TÅNING var faldet bort, og han var selv
svækket og tilsyneladende ensom. Til sidst holdt
han sig borte.
LØPP.

