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I de første septemberdage 1938, da uvejrsskyerne trak sammen over Europa, var vi nogle få danske fuglevenner, som
meget letsindigt tog afsted til Ølands Sodra Udde for der i
nogle dage at følge fugletrækket.
På Øland traf vi Doktor LEKANDER i færd med sine optagelser af fuglestemmer; dette møde blev indledningen til et
venskab, som varede ved, til døden indhentede ham onsdagen
den 1. oktober i år, få dage efter hans fyldte 75 år.
Doktor LEKANDER, som fødtes i Borgholm på Øland, var læge
dels i Boden og dels i Stockholm ved kriminalpolitiet der. Hans
store interesse var imidlertid studiet af sommerfugle og optagelsen for Radiotjanst af fuglestemmer på grammofonplader;
dette sidste påbegyndte han i 1936 omtrent samtidig med Dr.
OSKAR HEINROTH i Tyskland og professor A. ALLEN i u. s. A.
Det lykkedes ham efterhånden på udmærket måde at få optaget henved 150 fuglestemmer, som bl. a. anvendes ved undervisningen i svenske skoler.
Mange af vor forenings medlemmer vil huske hans med
lune fremførte demonstration af disse plader på mødet den
11. december 1947, hvor han til slut overgav foreningen alle
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hans indtil da udkomne fugleplader, som vi siden har haft så
megen glæde af. Foreningen kvitterede for denne smukke gave
ved at udnævne Doktor LEKANDER til livsvarigt medlem.
For sine biologiske arbejder belønnedes· han af det svenske
videnskabernes selskab med den store Linnemedaille i sølv.
C. J. TILLISCH.

MINDRE MEDDELELSER
Rørdrum (Botaurus s. stellaris (L.)) i Søborg mose.

De sidste dage af maj og begyndelsen af juni 1952 har
Rørdrummens (Botaurus stellaris) sælsomme stemme atter
lydt i Søborg mose. Den holdt til i området mellem Moseskrænten og Mosesvinget, hvor den største sammenhængende
tagrørsbevoksning findes.
D. 31. maj så jeg den i skumringen flyve lavt over tagrørene og forsvinde mellem træerne ovre ved Holmevej, men
den følgende aften hørtes den atter i det samme område.
Såvidt mig bekendt har den ikke været iagttaget i Søborg
SVEND KAULBERG.
mose siden 1903.
Den 27. maj 1952 kl. 1030 hørte jeg Rørdrummen brøle 6
gange ude i rørene midt mellem Hareskovvej og Horsebakken.
Det første, jeg hørte den næste morgen kl. 230 , var Rørdrummens hæse brøl, som vedblev det meste af morgenen.
LARS MOGENSEN.
Hønsehøg (Accipiter g. gentilis (L.)) ynglende som 1-aarig.

Et Par Hønsehøge (Accipiter gentilis) havde nu i Foraaret
slaaet sig ned og bygget Rede i en stor Villahave i Hellerup
(Et mærkeligt Rugested!) og Hunnen laa nu paa Æg sidst i
April. Det gik imidlertid for meget ud over Ejerens Duer og
han skød derfor begge Fuglene d. 29 / 4 • De kom begge til os
til Udstopning.
Hunnen var en typisk 1-aarig Fugl med store Længdepletter paa Brystet og fremtrædende Tværstriber paa Halsen,
men baade Vinge- og Halefjer var fine og uden Slid, saa Fuglen maa have fældet i Efteraaret. Den havde stor Rugeplet.
Hannen var derimod en typisk udfarvet gl. Fugl.
A. VALENTINER.

