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VILFREVY. Jaktbiologisk tidskrift utgiven av Svenska Jagaref6rbundet. Band 1, hafte 2. Stockholm 1956, p. 129-224.
Det nye hefte af dette jagtbiologiske tidsskrift, hvis første hefte
omtaltes i D. 0. F.T. 50, 1956, p. 172, er fortrinsvis ornithologisk og
indeholder flere interessante artikler. Foruden artikler om forsøg udført
på tjurkyllinger findes en længe savnet liste over Jægerforbundets ringmærkninger, udarbejdet af NILS H. HoGLUND, af stor interesse også
her i landet. J. KosKIMIEs har en artikel om aldersbestemmelse af
hønsefugle v. hj. af svingfjerene, hvori dog må anholdes den grove
fejl, at de anførte karakterer overhovedet ikke gælder for fasanerne;
jf. D.O.F.T. 40, 1946, p. 257.
F. S.
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Olaf

Kristiansen.

* 15. maj

1884

t 20. november

1956.

Fhv. vekselerer 0. RYE KRISTIANSEN var kun kendt af få inden for
Dansk Ornithologisk Forening. Han var i sin tid medunderskriver af
cirkulæret fra maj 1906, der opfordrede til dannelse af en dansk ornithologisk forening, og han var den sidste af disse mænd, den eneste,
som var i live ved foreningens 50 års jubilæum. Hans medvirken ved
foreningens stiftelse skyldtes måske til dels, at han var søn af kgl.
portner N. CHRISTIANSEN, en af de 7, der blev fotograferet på AXEL
KoEFOEDS trappe 15. august 1906 (se D.O.F.T. 50, 1956, p. 253), og
som spillede en ret fremtrædende rolle i D.O.F.s første tid.
0. RYE KRISTIANSEN fulgte i de unge år faderens ornithologiske
interesser. Han deltog i ornithologkongressen i København 1926; men
siden har vi praktisk taget intet set til ham i Dansk Ornithologisk
Forening. Han har dog trofast fortsat sit medlemsskab, og over for
D.O.F.s sekretær udtrykte han telefonisk sin uforbeholdne påskønnelse over udnævnelsen til livsvarigt medlem, som han modtog ved
jubilæet i lighed med de øvrige medlemmer, hvis navne stod i D.O.F.s
første medlemsfortegnelse. På jubilæumsdagen beså han udstillingen
i Københavns Universitets lærerforsamlingssal, og herefter overværede
han selve jubilæumsmødet; men af helbredshensyn deltog han ikke i
middagen i Zoologisk Have. Da han ankom om eftermiddagen, var
det ham til synlig glæde, at han straks blev genkendt; tanker om
svundne tider dukkede op.
LøPP.

