Vekselerer C. J. Tillisch.
17. oktober 1884-5. september 1954.

Af VAGN HoLSTEIN.
Ved vekselerer TILLISCH's død den 5. sept. 1954 led Dansk
Ornithologisk Forening et smerteligt tab.
CARL JOHAN TILLISCH blev født den 17. okt. 1884 på Gunderup ved Køge. Han uddannede sig som vekselerer og ansattes i
1901 i bankierfirmaet RuBIN & BING, hvor han blev til 1906.
I de følgende år havde han forskellige andre stillinger og
blev til slut kontorchef i Københavns Låne- og Diskontobank.
I 1918 forlod han denne stilling og etablerede sit eget firma,
BuTzow & TILLISCH, som han indehavde til sin død.
T1LLISCH blev medlem af foreningen i 1933, altså i en ret
fremrykket alder, men ikke desto mindre udviklede han sig
efterhånden til en habil fuglekender, hvilket for en stor del
skyldtes, at han var en ivrig og interesseret deltager i foreningens ekskursioner, på hvilke han takket være sin store elskDansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift 49, 1955, Hefte 1.
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værdighed og hyggelige væremåde efterhånden blev en såre
velset Gæst.
Også i foreningens møder deltog han med liv og sjæl og
han hørte til en af de markanteste skikkelser på vore mødeaftener.
I tidsskriftets spalter har Tillisch derimod kun efterladt sig
enkelte spor 1), men dog har han med sin bog »Falkejagten og
dens Historie«, som udkom 1949, forøget dansk ornithologisk
litteratur med et værdifuldt bidrag; men det som først og sidst
vil bidrage til, at navnet C. J. TILLISCH til sene tider vil blive
mindet med beundring og taknemmelighed af danske ornithologer, er hans årelange kamp for rovfuglenes fredning, en kamp,
som han til sin usigelig glæde fik ført til sejrrig afslutning kun
få måneder før, han døde.
For den, som på nært hold fik lejlighed til at følge den
ukuelige energi og den flammende idealisme, hvormed han forfægtede rovfuglenes sag over for de mange, som så på disse
fugle enten med ligegyldighed eller med had, er der noget
meget tragisk i den kendsgerning, at han ikke fik lov til at
opleve resultatet af sine store anstrengelser eller nåede at blive
hædret på den måde, som han i så fuldt mål fortjente; men
een Ting er givet, at i vor forening vil vekselerer TILLISCH's
gerning altid blive mindet med dyb taknemmelighed og hans
navn vil blive holdt højt i ære.
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Se D.O.F.T. 44, 1950, pag. 109-13.

