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Lindhard Hansen
26. august 1907 - 21. oktober 1997

Roar August Jørgen Lindhard Hansens lange og eventyrlige liv vil være velkendt af de fleste ældre mennesker
med interesse for ornitologien og dens markante udøvere, hvoraf Lindhard var en af de mest fremtrædende. Han
var et flittigt skrivende menneske, der gerne ville delagtiggøre andre i sine iagttagelser. Senest er hans liv og
baggrund beskrevet i erindringsbogen Et liv med mange
fugle og få penge, der udkom på hans 90 års fødselsdag.
Lindhard Hansen blev født i Sakskøbing, hvor han
voksede op under beskedne kår. Hans fugleinteresse begyndte allerede i 12-års alderen, og som 18-årig begyndte han at ringmærke fugle for P. Skovgaard. Men det varede endnu 26 år, inden han fik sin første kikkert - den
byttede han sig til for et par madpakker hos tyske flygtninge! Inden da var han for længst blevet en øvet feltornitolog, der havde publiceret flere artikler om hjemegnens fuglefauna. Hans videnskabelige produktion blev
stærkt fremmet af hans arbejde som slotsvægter på Krenkerup Gods på Østlolland. Her kunne kan bruge en stor
del af sin tid på undersøgelser i felten, og samtidig bearbejde resultaterne under de lange nattevagter.
Hans første videnskabelige arbejde var artiklen Sakskøbingegnens Fugle, der blev publiceret i Danske Fugle
i 1929. Siden fulgte en række arbejder i nærværende tidsskrift bl.a. om genindvandringen af Rød Glente til Danmark, Husskadens forekomst på Østlolland, Natuglens
døgn- og årsrytme, en krydsning mellem Sølv- og Sildemåge, og om ynglende Bjergand på Falster.
Hans første store arbejde blev en bearbejdning af det
enorme materiale på næsten 100 000 fyrfaldne fugle, der
blev indsamlet ved de danske fyrtårne i årene 1886-1939
(Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren. 1954). Det var en
kæmpeindsats, som stadig rummer et meget betydeligt
kildemateriale om vore nattrækkende fugles forekomst,
og det var baggrunden for, at han blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Ornitologisk Forening. Han var blevet
medlem af foreningen i 1946 og sad i hovedbestyrelsen i
årene 1960-1969.
Lindhards næste store opgave var en undersøgelse af
hvilke og hvor mange dyr, der blev dræbt på de danske
veje. Han kørte i årevis med jævne mellemrum på knallert langs bestemte strækninger af biveje, amtsveje og
hovedveje og registrerede alt, hvad han fandt, fra frøer og
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fugle til ræve og hjorte. Resultaterne fra de tilbagelagte
40000 km blev publiceret i en række rapporter i Naturens
Verden ( 1959) og DOFT ( 1969 & 1982). Her fik man for
første gang dokumentation for hvor store tal, det drejede
sig om, når der blev ekstrapoleret til Danmarks samlede
vejnet. Dette arbejde gjorde ham nærmest verdensberømt. Han fik utrolig mange henvendelser fra udlandet,
hvor man bad om råd til udførelse af lignende undersøgelser.
Ved siden af dette omfattende arbejde fik han tid til at
skrive en stor ornitologisk lokalfauna, Fugle på LollandFalster, som optog hele 146 sider i DOFT. Og i begyndelsen af l 960erne skrev han afsnittet om ugler i storværket Nordens fugle i farver.
Da Lindhard Hansen blev pensioneret, kastede han sig
over en ny og helt anderledes opgave: optællinger af havfugle på åbent hav. Først under en tur fra England til Argentina og retur, siden jorden rundt og fra Holland til
Spitsbergen (DOFT 1974 & 1978).
Lindhard Hansen levede et langt, indholdsrigt og engageret liv, og han vil blive husket som en ven, det var en
berigelse at være i selskab med.
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