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* 18. 3. 1891 t 20. 12. 1951.
Af Å. VEDEL TÅNING.*
Dansk Ornithologisk Forening har i dr. POUL JESPERSEN
mistet sin mangeårige, højt værdsatte formand og et af de
ældste medlemmer; hans venner har mistet et uforglemmeligt
menneske; hans nærmeste har lidt et tab, som ikke kan måles.
PouL JESPEHSEN var født 18. marts 1891 på Næsbyhoved
ved Odense, søn af den kendte proprietær VALDEMAR JESPERSEN. Lige fra sine drengeår var han naturinteresseret. Han
gik i skole i Odense og tog studentereksamen fra katedralskolen
1910, og der var ingen tvivl i hans sind om, hvad han vilde
studere. Allerede tidligt anlagde han naturhistoriske samlinger
-0g tilbragte sin fritid i den naturskønne omegn, særlig ved
stranden og andre steder, hvor han havde mulighed for at møde
-et rigt fugleliv. Han blev i 1907, kun 16 år gammel, medlem
af Dansk Ornithologisk Forening, kort efter denne forenings
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stiftelse i 1906. Efter at overlæge 0. HELMS i 1908 var blevet
overlæge ved Nakkebølle sanatorium, hørte det til Pour_, JESPERSENS store oplevelser at aflægge besøg hos ham og færdes
med ham på ekskursioner for at indsuge viden om dansk fugleliv hos denne drevne feltornitholog. Sammen med nuværende
kredslæge SYLV. M. SAXTORPH startede han i 1908 privatf01·eningen "Ornithologia", om hvilken indtil 15-16 unge fuglevenner senere samledes i København, særlig i årene 19101917. Mødeaftenerne, ekskursionerne i Nord-Sjælland eller længere ud i landet, f. eks. til Thy og Vest-Jylland, hørte til hans
og mange af de andre deltageres bedste ungdomsminder.
Forskellige af de arbejder, som denne lille skare entusiaster tog op i deres unge år, var inspireret af Pour, JESPERSEN,
som dog var den eneste, der gennem hele sit liv fortsatte og
udvidede ungdomsarbejderne, hvorfor jeg særlig fremhæver
den lille forening i denne forbindelse. Det var specielt udbredelsen af de danske ynglefugle og trækstudier, der optog disse
unge mennesker. I 1911-12 og i 1915 udsendtes spørgeskemaer
vedrørende bl. a. Storkens udbredelse og aftagen her i landet.
Bearbejdelsen af storkematerialet fremkom 1916. Derpå udsendtes lignende spørgeskemaer vedrørende andre fuglearter)
sidst, i april 1917, vedrørende Nattergal, Sortterne, Grågås og
Knopsvane. Bearbejdelsen af materialet vedrørende de to første
arter kom snart frem, derimod ikke for de to sidste, idet begge,
særlig sidstnævnte, dengang forekom i meget lave antal her
i landet og derfor ikke gav meget stof til afhandlinger. Først
en menneskealder senere tog PouL JESPERSEN dem op til behandling, efter at fredningsbestræbelserne bl. a. for disse arters
vedkommende havde vist et strålende resultat, som JESPERSEN
i sin lille opsats om Knopsvanen kunde understrege med særlig glæde. Arbejdet om Grågåsen fik han ikke afsluttet. Den
anden side af foreningens bestræbelser, trækstudierne, optog
allerede fra foreningens start ,,flere af de senere medlemmer
stærkt ved deres forbindelse med ringmærkningens skaber,
overlærer H. C1rn. C. MORTENSEN i Viborg. De første ringmærkninger af Hejrer udførtes således i 1910-12 på stud. med.'erne
SAXTORPHS og RENDTORFFS initiativ af fire af "Ornithologia"s
medlemmer, hvoriblandt JESPERSEN, og de gav som bekendt
særdeles værdifulde resultater. Også fra dette ungdomsarbejde
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fører en linie frem gennem PouL JESPERSENS liv, idet han som
jeg følte det som en pligt mod den gamle overlærers minde
at gøre hans værker tilgængelige for ornithologer i andre lande
ved publiceringen på engelsk af MORTENSENS samlede arbejder
i 50-året for de første heldige ringmærkningsforsøg.
Inden jeg forlader "Ornithologia", som måtte dø med de
unge år, der svandt, og fordi medlemmerne spredtes og måtte
bøje sig for livets krav, skal det nævnes, at POUL JESPERSEN
var meget produktiv i dens håndskrevne annaler.
Så snart Pom, JESPERSEN kom til København som student,
var han tillige - som forøvrigt alle "Ornithologia"s medlemmer
- trofast mødedeltager i den store og for os så fornemme forening, D. 0. F. Medens de fleste af os andre med tiden svigtede mødeaftenerne, var han en sikker og trofast deltager gennem fyrretyve år - både til møderne og ekskursionerne. Allerede 1911 gik han ind i bestyrelsen som sekretær, hvilket han
var med få afbrydelser på grund af deltagelse i "Dana" -ekspedi tionerne og andre ekspeditioner indtil 1941, da han blev foreningens formand.
Imidlertid var PouL JESPERSEN allerede tidligt i sin studietid (1911) blevet engageret af afdøde professor JOHS. SCHMIDT
til sortering af materiale fra "Thor)) -ekspeditionerne, der gik til
farvandene vest for Europa og ind i Middelhavet, altså SCHMIDTs
første åleekspeditioner. Dette skulde blive bestemmende for
hans valg af speciale indenfor zoologien, idet han blev marinbiolog, specielt fiskeribiolog. Her i landet var der dengang
ingen muligheder for at skabe sig en stilling som ornitholog,
ellers var han sikkert havnet der. SCHMIDT, der i 1910 var
blevet direktør for den fysiologiske afdeling af Carlsberg Laboratorium, havde betinget sig ret til samtidig at være knyttet
til Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, og han havde
mange planer for fremtiden :også på dette sidste område, og
de blev afgørende for Pom.J JESPERSENS arbejde i mange ar.
Da han var tre års student blev han 1913 sendt ud med skonnerten "Margrethe" til Sargassohavet for at finde ålelarver;
og han klarede opgaven smukt, selvom "Margrethe" sluttede
sin til værelse ved en dramatisk stranding på Anegada rev
i Vestindien et par dage før jul 1913. Her fik han sin ilddåb
som sømand, men bevarede dog stadig kærligheden til livet
1·
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på søen. På dette krydstogt i Atlanten påbegyndte POUL JESPERSEN indsamling af iagttagelser over oceaniske fugle, og disse
studier fortsatte han under sine talrige senere togter i alle
verdenshave, hvorom en lang række publikationer fra årene
1924 til 1949 bærer vidne. Efter sin hjemkomst fortsatte han
under krigen arbejdet på Carlsberg Laboratorium med fisk og
plankton samtidig med sine studier, blev magister 1917 og blev
straks derefter ansat som assistent ved havundersøgelsernes
planktonlaboratorium. I 1919 holdt PouL JESPERSEN bryllup
med sin udkårne fra skoleårene, ROLA W OHLLEBEN, datter af
handelsgartner A. W OHLLEBEN i Stige ved Odense. Sammen
skabte de et meget lykkeligt hjem, hvor venner og bekendte,
ornithologer og havforskere fra mange lande gerne samledes.
Krigens ophør 1918 skabte igen muligheder for togter til søs,
og JESPERSEN gik ud med motorskonnerten "Dana" i 1920 på
et nyt krydstogt over Atlanten. Togterne fulgte nu slag i slag
gennem en årrække: med det nye havundersøgelsesskib"Dana"
1921-22 i Atlanten og Panamabugten, med samme skib til Færøerne og Island 1924 og 1926, og endelig også med "Dana" jorden rundt 1928-30. Derefter igen i nordlige have 1931og1933,
samt også nordpå med "Dana" III, der erstattede det i 1935
mistede, veltjente gamle skib; disse togter i 1938, 1939 og 1947
blev hans sidste. I over en menneskealder havde han tilbragt
en betydelig del af sin tid på de store have. Fra alle disse
ekspeditioner og tog·ter indsamlede han fugle-iagttagelser, og
på smuk måde kombinerede han disse iagttagelser med sine
planktonundersøgelser, idet han kunde vise, at der fandtes en
klar forbindelse mellem oceanernes vekslende planktonmængde
og mængden af fugle, der kunde observeres i de forskellige
havområder.
PouL JESPERSENS betydelige indsats i zooplanktonforskningen og fiskeriundersøgelserne skal ikke nærmere omtales her,
men fra hans hånd foreligger over 30 afhandlinger herom,
hvoraf flere digre værker. Hans arbejder indenfor marinbiologien spænder vidt: undersøgelser over nyttefisk som ål og
ålelarver, helleflynder og sild, over dybhavsfisk og over zooplankton, særlig planktoniske copepoder, samt zooplanktonets
udbredelse og betydning som føde for nyttefisk. Hans doktorgTad blev taget på dette sidste emne ved undersøgelser over
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sildens føde i danske farvande (1928). Hans arbejde indenfor
fiskeri- og havundersøgelserne, fra 1946 som leder af planktonlaboratoriet, sikrede ham en anset position ikke alene herhjemme i fiskerikredse, men også jndenfor "De internationale
Havnndersøgelser"; og han blev som bekendt få måneder før
sin død udpeget som generalsekretær for denne internationale
sammenslutning, en stilling i hvilken han med sine usædvanlig gode sprogkundskaber og sine evner til at omgås mennesker utvivlsomt vilde have kunnet udføre et meget værdifuldt
arbejde. I denne forbindelse bør det nævnes, at han i 194 7
blev kaldt til Algier for at forelæse ved det derværende universitet om havforskning, og at han for "De internationale
Havundersøgelser" en årrække redigerede en håndbog til bestemmelse af plankton-dyr.
Men jeg vil nu vende tilbage til PouL JESPERSENS indsats
på det ornithologiske område, idet jeg vil søge at give et kort
overblik over de områder, på hvilke han har givet væsentlige
bidrag. Jeg har omtalt, at hans arbejder i visse henseender
fulgte linier, som havde deres udspring i hans ganske unge år,
sikkert dybest begrundet i et væsentligt karaktertræk hos ham,
hans trofasthed mod venner og emner, som han var kommet
til at holde af.
Jeg har allerede noget nærmere omtalt hans arbejder vedrørende oceaniske fugle; disse arbejders betydning fremgår klart deraf, at man stadig ser dem citerede i de udenlandske afhandlinger, der berører dette emne, også i nyere
håndbøger om verdenshavenes dyreliv.
Indenfor dansk fugleforskning indtager hans arbejder vedrørende faunistik en smuk plads; foruden adskillige
mindre, faunistiske arbejder, er der en hel serie arbejder, som
danner et naturligt hele: udbredelsen af danske ynglefugle; de begyndte med Nattergalen (1920) og sluttede med
Knopsvanen (1951), med arbejder om vore ugler, Hærfugl, Ellekrage, Biæder, Pirol, Skovsneppe, Topmejse, Dompap, Skarv,
Hedehøg og Ravn udgivet i de mellemliggende år. JESPEHSENs
værdifulde oversigt "The Breeding Birds of Denmark" (1946)
kan nævnes i denne forbindelse, selvom den udkom som led
i hans internationale fredningsarbejde. De fleste af de nævnte
fannistiske arbejder fremtrådte som udgivne af "Dansk zooto-

6

pografisk undersøgelse vedrørende fugle", i hvilken serie der
mellem 1937 og 1951 er udkommet 23 afhandlinger af forskellige forfattere. I 1932 indtrådte POUL JESPERSEN i den af professor 0. M. STEENBERG i 1927 startede "Komite for Dansk zootopografisk Undersøgelse", i stedet for R. JuL. OLSEN. Og som
bekendt gjorde han et meget stort arbejde for denne sag, der
resulterede i oprettelsen af et kartotek for orni thologiske
iagttagelser. Man må håbe, at dette nyttige arbejde vil
blive fortsat af andre på samme energiske måde som af dr.
JESPERSEN.
På flere andre felter gav han bidrag til dansk fugleforskning, f.eks. skal nævnes hans arbejder vedrørende invasionsfu g 1e; hans allerførste arbejde var om dette emne (N øddekrigen 1911).
En videre kreds har han delagtiggjort i sin viden om danske
fugle og andre egnes fugle ligesom om havets dyr ved de forskellige populærvidenskabelige arbejder og bøger,
som han udgav eller var medarbejder ved.
Naturligt måtte hans interesse for dansk fuglefaunistik medføre, at han med liv og sjæl gik ind for fredning af den
danske fugleverden. Fra 1936 var han medlem af "Det
naturvidenskabelige ud valg" indenfor "Dansk Naturfredn in g s forening", fra 1942 medlem af hovedbestyrelsen. Ligeledes var han siden 1928 dansk delegeret i "Th e intern ati o n al Oommittee for Bird Preservation" og udrettede
et fortjenstfuldt arbejde indenfor denne organisation. Der har
i det hele taget gennem en årrække været bud efter POUL
JESPERSEN fra mange sider; hans viden, flid, interesse og store
samvittighedsfuldhed gjorde ham til et overordentlig nyttigt
medlem af undersøgelseskomiteer o. 1. både her i landet og i
udlandet.
Ingen af sine hverv satte han dog så højt som det at være
formand for denne forening, den han siden si.ne helt
unge år omfattede med en trofast kærlighed. Hans arbejde for
dens vel og trivsel er velkendt i denne kreds; han glædede
sig, når alt gik godt, men kunde trods sin medfødte optimisme
være noget deprimeret, hvis bølgerne ved møder eller generalforsamling havde truet den fredens stemning, som han syntes
skulde råde i dette reservat i en ellers urolig verden.
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Alle, der kom til at stå dr. JESPERSEN nær, vil, så længe
de lever, mindes denne stilfærdige, men livsglade, trofaste mand
med taknemlighed; denne forenings medlemmer vil bevare mindet om en formand, der omfattede foreningen med oprigtig interesse og kærlighed; efter os vil hans navn blive bevaret fra
forglemmelse ved hans bidrag til dansk ornithologi og til marinbiologisk videnskab.
Æret være hans minde!
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