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Torben Donark.
23. august 1922 - 30. oktober 1953.

Af BERNT LøPPENTHIN.
I en alder af 31 år er TORBEN DoNARK bukket under for
en håbløs sygdom. Han var født i Næstved, søn af købmand
VILHELM SVENDSEN. Allerede som dreng interesserede TORBEN
SVENDSEN sig for fuglene, og indtil 1935, da familien flyttede
til København, var han hyppigt på ture i omegnen af sin
fødeby. Han tog realeksamen 1938 og begyndte samme år at
ringmærke for Zoologisk Museum. Han blev medlem af Dansk
Ornithologisk Forening 1939 og var da landvæsenselev på
Gunderslevholm. Efter militærtjeneste, der blev afbrudt brat
29. august 1943, arbejdede han et par år ved Ålborg-Portland
cementfabrik. Efter 2. Verdenskrigs afslutning blev han genindkaldt til militæret, og efter hjemsendelsen blev han ansat
hos A/S Elisabeth Arden. Han arbejdede først i København;
1948 blev han driftsleder for firmaets fabrik i Malmo. 1949
tog han navnet DoNARK.
Fuglestudierne var helt og holdent fritidsbeskæftigelse;
men TORBEN SVENDSEN gik til sagen ikke blot med begejstring,
men også med en flid, der knapt kan påskønnes nok. For
Zoologisk Museum har han i årene 1938-53 ringmærket 6.099
fugle, fordelt på 90 arter; af disse skal navnlig nævnes 203
Skarver, mærket 1946-48, hovedsagelig på Vorsø. Til og med
1952 var 56 af disse fugle tilbagemeldt. De udmærkede oplysninger, vi nu har om de danske Mellemskarvers træk og vinteropholdssteder, skyldes i første række TORBEN SVENDSENS
arbejde. Han veg ikke tilbage for at gøre et stykke arbejde
og for at gå til tops, så et spørgsmål af stor interesse kunne
blive løst.
I Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift findes en række
mindre meddelelser med TORBEN SVENDSEN som forfatter.
Det er iagttagelser fra Læsø, Hirsholmene, Nordjylland, Sydsjælland og Lolland. 1950 gav han under navnet DoNARK en
meddelelse om en gråspurv med abnormt næb, og 1952-53
kom en omfattende redegørelse for falkenes udbredelse og
forekomst i Danmark. I de sidste år arbejdede DoNARK med
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en slidsom og meget fortjenstfuld opgave. Han nåede at få
trykt en liste over danske ringmærkningsstationer og disses
rapport~r. Den er en fortrinlig bibliografisk nøgle, der på overskuelig måde henviser til, hvor i litteraturen de store mængder
af tilbagemeldte danske ringfugle er omtalt. Samtidig med at
han arbejdede med de danske ringmærkningslister, havde
DoNARK fattet stor interesse for danske genfangster af fugle,
ringmærket i udlandet, og han var ved at udarbejde et kartotek over disse fund. Det er et meget betydningsfuldt, men
vanskeligt tilgængeligt materiale, fordi de enkelte fund tilbagemeldes til de udenlandske stationer, hvis adresse står på
ringene. Offentliggør de pågældende stationer ikke ringmærkningslister med nogenlunde regelmæssige mellemrum, er det
praktisk taget umuligt at få kendskab til samtlige danske
genfangster herfra. DoNARK fik et antal meddelelser om fugle,
mærket i udlandet og genfanget i Danmark, som Zoologisk
Museum lå inde med; men hovedparten af fundene har han
fået oplysning om ved at gennempløje trykte udenlandske
ringmærkningslister. Dette kartotek blev næsten færdigt; gennem udarbejdelsen af det har ToRBEN DoNARK ydet en overordentlig værdifuld hjælp til dansk ornithologisk forskning.
Hans levende interesse for fuglene og energi kunne have givet
gode bidrag. Alt for tidligt blev hans livsbane brudt.

MINDRE MEDDELELSER
Stribet Ryle (Calidris melanotos (VieiU)) atter
truffet i Danmark.
I foråret 1952 fik Danmark for anden gang besøg af en Strib et
Ryle (Calidris melanotos), idet et yngre eksemplar af arten i dagene
d. 4.-6. maj opholdt sig på Kalvebodinddæmningen ved Amagers vestkyst på samme sted som den Stribede Ryle, der knap to år tidligere
blev fanget i en af Zoologisk Museums ringmærkningsfælder (POULSEN,
D.O.F.T. 44, 1950, p. 211).
Den første dag iagttog jeg den i henved en halv time på indtil fem
meters afstand, mens den stod og pudsede sig eller søgte føde. Derefter fik jeg den til at flyve op, men den var ikke mere skræmt, end
at jeg atter kunne komme den ind på livet.
Da jeg var klar over, at jeg stod over for en meget sjælden vadefugl, rådførte jeg mig efter min hjemkomst med hr. TH. FRøLICH, der
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