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PERSONALIA

F. BOLT JØRGENSEN

* 7.

oktober 1910

i' 22. marts 1961

Lektor FLEMMING BOLT JøRGENSENS død vakte oprigtig sorg i vide
kredse og ikke mindst inden for D. O. F., som han havde været medlem af siden 1925.
BOLT JøRGENSEN var student fra 1928 og cand. mag. 1933 (naturhistorie og geografi) med 1. karakter med udmærkelse. Bovr var adjunkt og senere lektor ved Ordrup Gymnasium. Endvidere var han
en overgang medarbejder ved skoleradioen, medlem af flere eksamenskommissioner, medlem af bestyrelsen (og formand fra 1946-49) af
landsforeningen Dansk Natur Dansk Skole, og ligeledes en overgang
næstformand i Det Pædagogiske Selskab.
BoLT var en af vore mest fremragende fag- og feltornitologer; adskillige er de, der har nydt godt af hans sjældent store ornitologiske
viden, få er f. eks. de, der kendte og kunne gengive fuglestemmerne,
som han. Det var en oplevelse at være med ham ude i naturen, for
hans viden var også usædvanlig inden for zoologi i almindelighed,
botanik, geologi etc. Sin viden gav han fra sig med glæde og på en
sådan måde, at man ikke kunne lade være med at lytte til ham, for
han var også en fremragende pædagog.I de senere år var BoLT en relativt
sjælden gæst i vor forening; det var skolearbejdet, der tog hans tid.
Han var rigtig i sit es, når der holdtes lejrskole, og han var den drivende og beundrede kraft på Klitgaarden, hvor ikke blot eleverne
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fra Ordrup Gymnasium har tilbragt uforglemmelige dage men også
de venner, han samlede der efter længere ekskursioner. BOLT var en
elsket lærer og med rette, for han gjorde en overmåde stor, personlig
indsats for sine elever; ofte kunne man om søndagen træffe ham med
en klasse eller blot med nogle få elever på ekskursion, f. eks. til Falsterbo for at studere fugletræk. I 1956 deltog BOLT i en ornitologisk
ekskursion til Spanien og i 1959 til Grækenland; vi ville nødigt have
undværet ham, for han satte sit mærkbare præg på turene; han var
en fortræffelig kammerat, altid ydende og altid hjælpsom så vel med
råd som med dåd.
Vi, der kendte ham, kunne kun holde af ham, og vi vil ikke glemme
ham.
C. A. B.

Redaktørskifte"
Efter at have været redaktør af »Dansk Ornithologisk Forenings
Tidsskrift« i 19 år (siden 1943) nødsages jeg nu til at trække mig
tilbage fra denne post. Grunden dertil er, at mine øvrige hverv, derunder også formandskabet i Dansk Ornithologisk Forening, lægger så
stærkt beslag på min tid, at jeg ikke samtidigt kan varetage redaktørposten.
Jeg har som redaktør bestræbt mig for at lede tidsskriftet således, at det kunne være til glæde og nytte for medlemskredsen og
på samme gang tjene videnskaben og overfor udlandet demonstrere,
hvilke opgaver der arbejdedes med i Danmark, specielt indenfor den
nordiske ornithologi. Det er mit indtryk, at tidsskriftets indhold i
disse år har været af høj standard og at det må anses for at have
været videnskabeligt tilfredsstillende. Der er heller ingen tvivl om,
at det har virket befrugtende på den ornithologiske interesse herhjemme.
Bestyrelsen har overladt redaktørposten til mag. scient. AnNE
NøRHEVANG, som tiltræder 1. januar 1962. Redaktørskiftet betyder
ikke noget systemskifte, idet tidsskriftet vil blive videreført efter de
samme retningslinier som hidtil. Alle kan være enige om at ønske
den nye redaktør held og lykke med hans ansvarsfulde opgave.
FINN SALOMONSEN.

